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A GUILLOTINE ÁRNYÉKÁBAN
IRTA: GERTRUD LE fORT
Fordftotta: Sándor litván

(Folytatás.)

Blanche tehát egyelőre a compiegnei zárdában maradt és pedig madame
Lidoine vezetése alatt. A főnöknő ugyanis Marie de l'Incarnation nővért

noviciamesteri hivatalától egész váratlanul felmentette s maga vette azt át .
.Igy indult meg Marie de l'Incarnation küzdelme Lidoine főnöknővel.

Arról természetesen szó sincs, hogy mindez tudatos lázadás formájában
történt volna: ismerve fegyelmezett szerzetesi Ielkűletét, eleve is kizártnak
tetszik, hogy nyíltan szembehelyezkedett volna a főnöknővel. Példás magatar
tással vette tudomásul, hogy hivatalától felmentették. Lehetetlen az is, hogy
személyes megaláztatása az ifjú noviciához való viszonyát zavarta volna.
Egyszer ugyan ilyenformán nyilatkozott: uJaj, az az ijedős kis jószág - talán
még egy egérke is megszalaszthatná h) ezt azonban minden bántó él nélkül
mondta s biztos, hogy sohasem szünt meg imádkozni Blanche-ért. A madame
Lidoine-nal vívott szóban forgó küzdelem, mint olyan, csak akkor lesz szembe
tűnővé, ha számon tartjuk a főnöknőnek az örök fogadalom betiltásakor
követett eijárását. Eleinte nem is nyilvánult meg másban, csak a Blanche
visszatartása miatt való, látszólag igen jogos aggodalomban: az idő ugyanis
most már csakugyan veszedelmesre fordult. S mint mindig, hamarosan most
is az egész konvent azonosította magát a noviciamester felfogásával.

Nem akarom itt, Kedvesem, táblázatban fe1sorakoztatni a közélet
eseményeit: sejti ugyebár, hogy arról a korszakról beszélek, amikor a klérus
,civilnek' tekintése, azaz az alkotmányra való felesketése körül viharzott a
harc s amelynek folyamán a forradalom lassanként valóban az Egyház üldö
zésébe csapott át. Nem nehéz tehát megmagyarázni a compiégnei Kármel
állásfoglalását Blanche ügyében.

«Nincs szükségünk senkire, aki az örömünket rontja», így beszélt még a
szelíd Jeanne de l'Enfance de Jésus is. «Gondoljunk csak arra, hogy a legköze
lebbi karácsonyt már talán az égben fogjuk ünnepelni a petit Roi-nál.»

S a naiv kis Constance de Saint Denis tudákosan tette hozzá: «Hát
hogyha most ezekre az üldözésekre valóban sor kerül, elmondhatjuk-e majd
tiszta lelkiismerettel, hogy mindnyájan elég erősek vagyunk?»

«Nem, semmiesetre sem mondhatjuk, gyermekem», felelte mélyen
csengő hangján Lidoine anya, aki történetesen arra járt. «De szerencsére nincs
is rá szükség, mert ha az üldözés megindul, az erőst és a gyöngét egyaránt
védelmébe kell majd fogadnia Öfelségének.»

«Deúgy-e, elsősorban a gyöngét», kérdezte a kis Constance kissé bizony-
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talanul, amint Lidoine anya továbbment. Kimondta, ami mindnyájuknak
az eszében járt s így aztán nem is felelt neki senki, de természetesen mindenki
Blanche-ra nézett.

Blanche ekkori képét megrajzolni nem csekély feladat. Madame Lidoine
nem igen hagyott ránk lélektani megfigyeléseket, nem közölt további adato
kat az események misztikájáról sem. Feljegyzéseiben csak apró, gyakorlati
utalásokat találunk, ilyesféléket : «Azt tanácsoltam a szegény gyermeknek,
hogy a nyugalmat továbbra is a félelemben magában kell kersenie, amelyet
Isten a jelek szerint egyelőre nem szándékozik megvonni tőle.

«Vigasztalás a félelemben», «bátorság a félelemben», «megnyugvás a féle
lemben», «a félelem keresztjét hordozni» ezek azok az egyre visszatérő kifejezé
sek, amelyeket madame Lidoine használ, sőt ezt a tanácsot is papírra veti:
«Hűnek maradni a félelemhez». Aláhúzom a legutolsó kifejezését, mert Blan
chera nézve - úgy látom - az volt a döntő. Arról is értesülünk, hogy Blanche
a főnöknő irányításával az Eucharisztiának, vagy mint madame Lidoine
mondja, «a védtelen Istennek» különös tisztelője lett (ezt a megjegyzést az
első blaszfemikus felvonulások alkalmával teszi, amelyek a körmenetek és
más keresztény szertartások kigúnyolására egész hirtelenül bukkannak fel
akkor Franciaországban.)

Bizonyos tehát, hogy a kívülállók szemében is az események különös
találkozása volt, hogy ugyanaz a tavasz, amely Franciaországban az Egyház
e súlyos megtámadását felidézte, hozta meg Rómában a nagy francia kármelita
nővér, madame Acarie boldoggá-avatását. (Úgy-e emlékszik még rá, Kedve
sem, hogy Marie de 1'Incamation az ő sírjánál ébredt valaha szerzetesi hivatásá
nak tudatára.) Franciaország katolikusai, különösen pedig kármelita rend
házai ebben az eseményben nyilván az utolsó ünnepélyes felszólítást látták a
nemzet vallásos életének megmentésére. Ilyen szellemben készülódtek az új
boldog megünneplésére Compiegneban is. Ne gondoljunk most, Drágám, fényes
főpapi misékre, kivilágításokra s a boldoggá-avatás egyéb fényes külsőségeire.

Örülhettek, hogy egyetlen hű, azaz fel nem esketett papjuk is akadt, aki
elmondott nekik egy csöndes szentmisét, Különben pedig az egyházi vagyon
lefoglalása következtében még az új boldog méltó képének megfestetésétől is
el kellett állniok. Vígasztalójuk a minden karmeliták elő- és példaképe volt :
májusban jártak s a kápolna oltárán az Istenanya szobra állt, karján a petit
Roi-val. Fejecskéjét újra felerősítették. de a törés fájdalmasan éktelenkedett
a nyakán s hiányzott persze a koronája is; az agg Jeanne de l'Enfance de Jesus
virágkoszorút tett a helyére. Mi sem természetesebb, minthogy Marie de
l'Incamation - akit legerősebbensarkalt a vágy a boldog megünneplésére 
nem érte be e szerény előkészületekkel.

Az ünnep előestéjén követ jelent meg a Kármel forgóablakánál s egy
levelet csúsztatott bele, amely a következő szavakat tartalmazta: «Kérem
a tisztelendő kedves nővéreket, hogy a holnapi ünnepen új boldogjukhoz első-
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sorban azért könyörögjenek, akinek súlyos veszedelemben forgó koronája küzd
a maguk kis királyának koronájáért is». A levél Erzsébet főhercegnőtőlérkezett
s a királyellenállására célzott, aki tiltakozott a klérus «civilnek» tekintése
ellen. (Tudja, kedves Barátnőm,mennyire elősegítetteez a kérdés a monarchia
bukását.) Mondanom sem kell, hogy a levél a compiégnei kolostorban mindenek
előtt és legmélyebben Marie de l'Incarnation nővérre hatott. Említsük meg
újra, hogy madame Acarie sírjánál kapta a szerzetesi hivatást és pedig, mint
vélte, azért, hogy az udvar bűneiért vezekeljen, amelyekkel összefüggött a
saját élete keletkezése is. Erzsébet főhercegné üzenete, mint királyi vérének
s mint sajátos hivatásának parancsa egyaránt mélyen hatott rá. Ezért hatá
rozta el, hogy önmagát s a hozzá igazodó konventet nemcsak előkészíti,hanem
mintegy föl is ajánlja a vértanuságra.

«A francia királyság, amely annyiszor ismerte félre magasztos hivatását,
most kezébe ragadja Krisztus zászlaját», szólt akkor madame Lidoinehoz,
«engedje meg, anyám, hogy az Egyház jogaiért folytatott harcához felajánljuk
neki azt a segítséget, amelyet Isten a mi gyönge erőnkre bízott s hogy boldo
gunk holnapi ünnepének azáltal biztosítsunk páratlan ragyogást, hogy felajánl
juk Isten Őfelségének az életünket az Egyház kockán forgó franciaországi
életéért.»

Nos, azt hiszem Drágám, nem kell ismételnem, hogy az ilyen felajánlási
aktusok hozzátartoznak a Kármel szelleméhez s hogy -legyünk csak őszin

ték - ez a lelkület a kereszténység igazi, utolsó és döntő erőforrása, mihelyt
a végsökre kerül a sor. (Hiszen mi egyéb a keresztényüldözés, mint Krisztus
önként vállalt megváltó halálának ismétlődésemisztikus testének tagjaiban:
s ilyen értelemben egy keresztény vértanu sem hal meg erőszakos halállal l)

Lidoine anya még mindig vonakodott beleegyezését megadni. Bizonyára
nem azért vonakodott, Kedvesem, hogy az áldozattól önmagát és a leányait
visszatartsa, gondoljunk csak egy kissé az örök fogadalom betiltásakor követett
eljárására. (<<Mit végez rólam szent akaratod?») Szerinte még nem volt «elvé
gezve» ez az áldozat: hangoztatta, hogy kommunitásnak még bizonyos gyen
géje van, ezzelokolta meg a vonakodását.

Marie de l'Incarnation rögtön felfogta szavai értelmét: a compiégnei
Kármelnak csak egy gyöngéje volt. «Jaj, anyám», kiáltotta kitörő szenvedély
lyel, - ilyen pillanatokban a finom erek megdagadtak a halántékán, mint
zivatar idején a francia folyók - «jaj, miért hajlítja anyám, leányai hősi bátor
ságát a szegény gyönge gyermek igájába? La Force a neve, pedig talán de la
Faiblesse-nek kellene hívni l»

«De Jésus au Jardin de l'Agonie a neve», mondta nyugodtan madame
Lidoine. Jaj, éppen az volt az ő tragikuma <magy» leányához való viszonyában,
hogy a legfontosabb pillanatokban is hiányzott belőle minden páthosz.

Marie de l'Incarnation aszketikusan halvány orcáját fájdalom árnyé
kozta be: szinte hallhatóan lüktetett át a halántékán a francia királyi vér.
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«Értem», szólt utolérhetetlen nemességgel, «ön nem óhajtja, anyám, hogy
leányainak elszántságával az isteni végzés rendelkezzék, hanem ... ll a «vég
zés» szó hirtelen megakasztotta.

«Elszántságukkal is, miért ne?» felelte madame Lidoine. Szavai tűrhetet
lenül nehézkesnek tüntek fel Marie de l'Incarnation szemében. E percben két
ségtelenül döntő fontosságot nyert, hogy a főnöknő akarva-akaratlan kimaradt
aszámításából.

Semmi kedvem sincs hozzá, Kedvesem, hogy egy nagy lélek tökéletlen
ségeit kirakatba rakjam. Alacsony fába ritkán csap a villám. Sekély víz nem
tud elsodorni falvakat; bárányfelhőbőlnem lesz zivatar. Az ördög - hőseim

nyelvén szólva - maga tesz néha a lelki nagyságról tanuságot, hisz kétség
telen, hogy apró lelkekkel nem igen törődik! Ki veheti tőle rossz néven, hogy
legszívesebben magas és ragyogó sátrakban üti fel tanyáját? Valljuk meg,
a forradalom is ilyen sátor volt I Mi : Ön és én, örömmel üdvözöltük az embe
riség új hajnalát s mily borzasztó is volt a csalódásunk! Hisz nem az a szörnyű,

hogy rendetlen ösztöneink rendetlen viszonyokra vezetnek, hogy értelmetlen
gondolataink szenvedélyeket és bűnöket szabadítanak föl, az emberi nem igazi,
megdöbbentő tragikuma abban áll, hogy legnemesebb eszményei (s nem volt-e
ilyen a szabadság és a testvériség?) olykor merő torzképekké válnak s teljes
ellentétükbe csaphatnak át. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden eszmé
nyünk hamis, de jelenti, igenis, Kedvesem, hogy önmagában még nem ele
gendő. S rnost nézzük a szörnyű fordulatot! Minden katasztrófa kitörését
különös, ünnepélyes pillanat előzi meg, amikor hirtelen minden résztvevőri

elhatalmasodik a bekövetkezendő kérlelhetetlen bizonyosság. Úgy-e emlékszik
még a fojtó augusztusi napokra, közvetlenül a királyság bukása előtt? (Ö, Ked
vesem, milyen páratlan bástya még a gyönge király is, hiszen a fa ereje sem az
ágakban, hanem a gyökerekben rejlik !) Honnan bukkant fel akkor hirtelen
ez a sátáni titok, honnan surrant elő ez a kifejezhetetlen dermesztő homály?
Ki hívta? Ki hitette el velünk, hogy elháríthatatlan? Ki kényszerítette a győ

zelmét biztosra vevő humanitást, hogy letegye előtte a fegyvert? Nem érez
tük-e, hogy Franciaország fáin minden levél együtt reszket velünk? Mert
hiszen reszkettek mind, kivétel nélkül: azok, akik a rémséget akarták és azok,
akik kétségbeesve harcoltak ellene. Ebben a rettegésben még egyszer félelme
tesen eggyé lett egész Franciaország! De ezek az órák leírhatatlanok, ezeket
csak átélni, csak átremegni lehetett !

Ekkor közölte monsignore Rigaud Lidoine de Saint Augustin főnöknővel.

hogy beszélni szeretne vele. Ne csodálja, Kedvesem, hogya főnöknő útnak
indult! Ne csodálja, hisz' akkorra már megszűnt a klauzúra kivételt nem
ismerő szigorúsága; látni fogjuk, hogy hamarosan nyoma sem maradt. Senki
sem kételkedhetett benne, hogy küszöbön áll a szerzetesek kiűzése a kolos
torokból. Sőt, még az egyházi ruha, a klauzúrának ez a mondhatni, utolsó és
legintimebb formája - a világtól való elzárkózást értve a szón - ez is meg-
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szűnt. A forradalmi kormány parancsára le kellett vetnie minden szerzetesnek
s a rendek minden vagyonuktól megfosztva arra utasitották tagjaikat. hogy
polgári ruházatért családjaikhoz forduljanak.

Igy tehát madame Lidoine Párisba sietett, hogy a megpróbáltatások
közelgő idejére átvegye följebbvalójától az utolsó parancsokat. Távollétében
Marie de 1'Incarnationt bizta meg helyettesitésével. Talán különösnek látszik
ez a rendelkezés; valószínűleg úgy kell felfognunk, mint a bizalom föllebbe
zését az ellenszegülőhöz s egyben talán a hivatallal járó felelősséghez is.

Annál tragikusabbnak tűnnek fel a következményei.
Éppen az előbb volt róla szó, hogy a közös rettegésben mindenki össze

forrt. Volt azonban Párisban valaki. aki a rettegésben nem osztozott. Madame
de Chalaisra gondolok, aki akkor Compiegneban járt s elhozta egykori növen
dékének a polgári ruhát, amelyért Blanche az atyjához fordult.

Madame de Chalais alig változott. Jellemének és meggyőződésének szi
lárdsága csak olyan jól kiállotta a nehéz időket, mint szűk fűzője a laza övek
divatját. Kész vigasztalás volt hallani,milyen állhatatosan tartott ki amellett.
hogy az a példás jámborság, amely a mostani jó francia királyt jellemzi, nem
maradhat jutalmazatlan; hogyha netalán mégis sor kerül rá, a derék keresztény
nemesek és testőrök. akik most a Tuileriákban tartózkodnak. feltétlenül győzni
fognak a durva, istentelen népen. és hogya Gondviselés egyszerűen nem fogja
eltűrni. hogy a hű és valóban hivatásuk magaslatán álló papokat bántalmazzák.

Bizonyosra veszem, hogy madame de Chalais Compiegneban is ilyenfor
mán nyilatkozott. Hogy Blanche-sal miről beszélgettek, arról hallgat az írás.
szerintem azonban ez nem is igen fontos. Elég az hozzá, hosszabb idő óta első

izben látta viszont madame de Chalais egykori tanítványát, és pedig - hisz
a polgári ruhát segített neki fölpróbálni - fátyol nélkül. Nos, említettem már.
hogy kissé nehéz feladat Blanche akkori arcképét megrajzolni, mégis igen jel
legzetesnek és ami a fő. valahogyan egészen másnak kellett lennie, mint
madame de Chalais várta. Az a föltevésem, hogy olyasvalaminek kellett akkor
lejátszódnia közte és Blanche között, mint annak idején a lépcső karfájánál.
Tény, hogy madame de Chalais magából kikelve jött ki a fogadószobából.

«Ha itt így gondolkoznak, hát többé nem hagyatkozhatunk Istenre».
szólt magán kívül a kapusnővérhez. «Igygondolkoznak a kármelita kolostorok
ban? Hisz ez kész botrány hl Ereje hirtelen elhagyta. Hivatták Blancheot, de
valóságos halálfélelemmel szabadkozott. Széket toltak hát madame de Chalais
alá és orrához szaglóüveget tartottak. mire lassan ismét magához tért. Köny
nyekben tört ki, megtörtént vele az. amit soha senki sem gondolt volna róla.

(!Ú, Istenem», zokogta, «(ó. Istenem! Meg fogják ostromolni a Tuileriákat
és el fogják kergetni a királyt l Le fogják tenni l» (Jól jegyezzük meg, azt
mondta «fogják», nem pedig «akarjáks.) «Megfogják ölni őt. öt. a legjobb, a leg
jámborabb királyt. aki csak valaha élt a földön l» (a legjámborabb királyt t).
((Meg fogják ölni a hűséges papokat» (a hűségeseket !); «legyilkolják a vitéz
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testőröket» (a vitézeket I). «Minden vadul bomlásnak indult, az emberek a leg
szörnyűbb anarchiába rohannak s éppen a legjobbak fognak elpusztulni l»
(a legjobbak I)

Igy jajgatott madame de Chalais s így leplezte le egész kíméletlenül a két
ségbeejtő helyzetet a szegény kedves nővérek előtt, akik elől Lidoine anya
úgyIátszik, eddig még egyre titkolta a legrosszabbakat.

A petit Roi egyik képét mutatták meg neki, hogy megnyugtassák, de
alig is pillantott rá. «Ah», kiáltotta, «a petit Roi már halott h, de nem tette
hozzá, mint egykor, karácsony éjszakáján Blanche: «Már csak az Agnus Dei
él h,hanem mintha egyszerre szertefoszlott volna minden jámborsága. Külseje
is teljesen, úgyszólván ijesztően megváltozott. Szűk fűzője kikapcsolódott :
mikor a székre roskadt, összetörtek benne a halcsontlemezkék s szomorúan
meredtek ki a gyűrött selyemruhából. Büszke haj koronája olyan volt, mint
egy fészek, melyben a macska garázdálkodott. Percről-percresovány nyakához
kapta a kezét, mintha meg akarna róla győződni, hogy még mindig ott áll a két
válla között. Majd meg kijelentette, hogy elutazik Svájcba, el Németországba,
Spanyolországba, Belgiumba; vagyis úgy repült át a francia határokon,
mintha csak menekülne, hogy mindenünnen újra visszatérjen a saját két
ségbeeséséhez. De nem foglalkozhatunk itt bővebben a szegény öreg hölgy
siránkozásával, elég az hozzá, végre is sikerült rávenni, hogy újra kocsijába
üljön, miután meggyőzték őt arról, hogyha valóban menekülni akar, nincs
vesztegetni való ideje. (Később hallottam, hogy a határon még szerencsésen
átjutott és három nap mulva Brüsszelben meghalt.)

Most pedig térjünk vissza a compiegnei zárdába: gondolja meg, Ked
vesem, milyen helyzetben találták madame de Chalais szavai; gondolja meg,
hogya főnöknőhelyettese Marie de l'Incarnation nővér volt! Hivatala kétség
telenül feljogosította annak a lépésnek az előkészítésére, amelyet madame
Lidoine ugyan nem régen még ellenzett, de véleménye szerint nem tiltott meg
egyszer és mindenkorra. (Marie de l'Incarnationt, Kedvesem. soha sem fogjuk
anyflt engedetlenség útján látni, hanem mindig csak bizonyos keskeny határ
területeken.) Sejti, ugyebár, milyen lépésre gondolok: itt volt a legutolsó drága
pillanat, amikor hősi áldozatul önmagukat ajánlhatták föl Franciaország meg
mentésére.

Most mintha mégis kissé megdöbbentett volna Marie de l'Incarnation
terve néhány kármelita nővért. Istenem, hiszen most már nemcsak arról volt
sző, hogy - madame Lidoine-nal szólva - «tarka üveggyöngyöket aggassa
nak magukra», hanem a Greve-téren ekkor már ott állott a guillotine. A kon
vent, többé-kevésbbé halaványan bár, de mégis bátran adta meg a beleegye
zését. Csak a naiv kis Constance de Saint Denis vallotta be félig sírva, hogy ő

bizony félni fog, ha a vérpadon utoljára kerül rá a sor.
Marie de l'Incarnation kínos kisiklásnak érezte ezt a vallomást. «Hiszen

a szerzetesrendekben nem a legfiatalabb. hanem a legöregebb az utolsó», szólt.
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«S azonfelül nem is maga a legfiatalabb, hanem», - csak most pillantott rá
Blanchera, aki bizony eddig izgatottságában csaknem elkerülte a figyelmét.
«E pillanatban», mint később madame Lidoine följegyzi, «mintegy Krisztus
halálfélelme árnyékozta be heroizmusának útját, de ő nem vette észre». -
Ez a nemes lélek legfőbb mentsége, egyszersmind azonban a legsúlyosabb
vád is ellene !

S Marie de 1'Incarnation mégis érzett akkor valamit ebből az árnyékból :
ugyanaz a különös meghatottság vett rajta erőt Blanche láttára, mint madame
Chalais-n. Csakhogy ő nem az áldozattól félt, hanem attól, hogy áldozatában
akadályokra találhat. S most már ott tartunk, hogy nemcsak az volt neki a
fontos: nem várhatunk tovább, hanem ez is: tisztába kell jönnünk az erőnkkel.

Mert hisz a szóban forgó felajánlási aktus mögött végeredményben is az a
vágy lappangott, hogy egyszer majd a végrehajtására is sor kerül.

«Senkit sem kényszerítek a fogadalomra», szólt gyorsan. «Aki nem elég
erős arra, hogy önként Krisztus lábaihoz rakja az életet, aki ezt a kimondha
tatlan boldogságót átérezni nem tudja, nyugodtan félreállhat.» Kétségtelenül
azt hitte, hogy Blanche kapni fog ezen az engedélyen s - mondjuk ki nyil
tan - számított is rá. Mert félreállni most annyit jelentett, mint különválni
a kommunitástól s megtenni az első lépést a távozás útján. De Blanche maradt
és nem állt félre.

Most pedig lássuk röviden a fogadalmi aktusok lefolyását. Az egyéni
fogadalomtétel rendszerint szentmise alatt, közvetlen átváltozás után történik.
A míséző papot előre értesítik róla, a szóban forgó fogadalomról mementójában
is megemlékezik, majd pedig megáldoztatja és megáldja a fogadalomtevőt.

Fellapozom újra Lidoine anya beszámolóját. Hazatérése után hűséges

anyai szívével mindent elkövetett, hogy megkönnyítse a szegény gyermek
helyzetét a szörnyű fogadalom előtt és alatt. A konvent, úgy látszik, az éjt
szaka folyamán közösen készült elő a nagy lépésre. Igen csekélyre tartanók
azt a varázserőt, amelyet Marie de 1'Incarnation a lelkekre gyakorolt, ha azt
hinnők,hogy a reggel bármelyiküket is csüggedten találta - Blanche kivételé
vel. Mielött szentmisére mentek, Marie de 1'Incarnation még egyszer kísérletet
tett rá, hogy visszatartsa; szavai megdöbbentően tükrözik vissza az ifjú
novicia lelkiállapotát.

«Gyermekem», szólt hozzá, «értse hát meg, hogy ezt a lépést senki sem
követeli magától. Hát valóban ilyen halálos aggodalommal akar a Megváltó
színe elé lépni?»

Erre Blanche így felelt: «Én nem akarok hűtlen lenni, anyám». (Emlé
kezzünk csak vissza, kedves Barátnőm, arra a formulára, amelyet madame
Lidoine aláhúzott beszámolójában: «hűnek maradni a félelemhez l»)

Kétségtelen továbbá, hogy Blanche a többiekkel együtt érkezett a
kápolnába. A kis Constance de Saint Denis, aki mellette ment, világosan emlé
kezett rá. «Nem mertem azonban a szemébe nézni», mondta, «mert aznap reggel
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valami fájdalmas öröm töltött el mindnyájunkat s minden apróság csak
sérthetett volna.s

Most pedig térjünk a fogadalom szertartására. Magam előtt látom,
Kedvesem, a kis kápolnát kopár és csupasz oltáraival, amelyeket minden
díszüktől megfosztott az állam keze; mintha nagypéntek lett volna. Látom
az apácák karát, nincsen ülőhelyük - a kármelita kolostorban minden kénye
lem nélkül szokás imádkozni. A padló fadeszkáin egy csoport térdeplő nőt

látok, akik végigimádkozzák a csöndes, csupán az utca távoli (:a ira-jától
kísért szentmisét. A nők arca csodálatos fényben ragyog; tökéletes odaadás,
a végső, feltétlen és túláradó elszántság boldog tudata ömlik el rajtuk, mintha
csak túl volnának az élet és a halál nagy problémáin. Csak egy van köztük 
de jaj, én is úgy vagyok, Kedvesem, mint Constance de Saint Denis. Ezt az
egyet nem merem magam elé képzelni; nem tudom nézni a verejtékes, szorongó
kis arc tekintetét, amely roskadozik a maga borzalmának terhe alatt, - vagy
mit is beszélek, hisz ez a borzalom egész Franciaországé - hisz ez a borzalom
magáé az örök Szereteté! Constance de Saint Denistől tudjuk továbbá azt is,
hogy Blanche átváltozás alatt, tehát a felajánlási aktus idején még mellette
térdelt. Csak mikor az oltárrácshoz lépett, hogya pap kezébőlaz Oltáriszentsé
get magához vegye, vette észre, hogy Blanche hiányzik. (Jaj, neki másként kell
lett megáldoznia.)

Nos, Kedvesem, bizonyára mindenki elfogadhatónak fogja találni, ha
azt mondom, hogy Blanche-ot akkor az idegei hagyták cserben. De mondha
tunk mást is. «Szegény gyermek», írja Lidoine de Saint Augustin nővér, «ő csak
ki akart tartani a Megváltó mellett a halálos félelem útján, mikor pedig az ereje
nem bírta tovább, a borzalmak kellős közepébe menekült.»

Nem részletezem most Blanche szökését, a dolog ugyanis, sajnos, úgy áll,
hogy nemcsak a kápolnát, hanem a kolostort is elhagyta. Pár nap mulva levelet
kaptak de la Force marquistól, aki értesítette a főnöknőt, hogy leánya igen
siralmas állapotban hazaért Párisba s betegen fekszik.

Nem tudom megállni, hogy ne idézzek legalább néhány mondatot a
marquis leveléből. Mert időközben monsieur de la Force is nagy változáson
ment át, ami a maga nemében nem kevésbbé meglepő. mint madamedeChalais
átalakulása. Arra a felfedezésre jutott ugyanis, hogy egyes eszmék sehogy sem
érik be azzal, hogy szórakozásának pompás eszközei legyenek, hanem valami
sajátságos hajlam lappang bennük: a való életben is minden áron érvényesülni
akarnak és pedig anélkül, hogy az eszközökben sokat válogatnának. Ennek
a következménye volt, hogy a marquis egy idő óta a vaskezű királyság és
a korlátlan főhatalom rajongója lett. Sőt, monsieur de la Force még azzal is
meglepte önmagát és a környezetét. hogy a vallás, elsősorban pedig az Egyház
szükségességét messzemenően elismerte. (Istenem! Kevésbbé tetszetős és elmés
valami az ateizmus a nép otromba kezében, mint szellemes arisztokraták
ajakán.)
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«Ez a durvaság már igazán tűrhetetlen»,fakadt ki akkoriban. «Mindenáron
tenni kellene valamit ellene. Ez pedig kétségkívül a jámbor lelkek dolga volna.
Úgy hallom, még mindig nagy számban akadnak ilyenek. Bízom benne, hogy
ez a szám csak növekedni fog: hisz megbecsülhetetlen értéket jelentenek a rend
és a fegyelem fönntartásában. Miért nem mozdulnak meg tehát? Vagy azt
hiszik talán, hogy imádsággal és áldozatokkal a kolostorok falai mögül vissza
lehet verni a támadások veszedelmeit? Ez végzetes tévedés volna l» Igy iroga
tott akkor de la Force marquis az egész világnak s madame Lidoinenak is.
De mindezt csak mellékesen jegyzem meg, hogy világosan láthassuk a bekövet
kezendőket. Hogy a marquis kész lett volna-e most már meggyőződésének

konzekvenciáit is levonni, sajnos, nem tudjuk megállapítani, szerencsétlensé
gére az élet megelőzte őt és levonta róla a maga konzekvenciáit, még pedig 
a jelek szerint - éppen a marquis eddigi nézetei alapján: szeptember első

napjaiban sok más szabadságrajongó arisztokratával együtt de la Force marquis
is börtönbe került.

Innen kezdve pedig, Drágám, egy darabig saját tapasztalataim alapján
szövöm tovább történetünket. Tudja, kedves Barátnőm,hogy párisi ismerőseink
körében akkoriban az a mende-monda járta, hogy Maga is ott van az elfogott
arisztokraták között, Azokban a napokban - engedje meg, hogy mellőzzem

akkori lelki állapotom leírását - egyik szolgám ruhájában, háromszínű

kokárdával amellemen, rohantam végig Páris börtönein. Pedig a Maga kocsija
már a Rajna megváltó partjai felé közeledett. Milyen jó lenne, Drágám, ha
e szörnyű napok emlékeitőlmegkímélhetném. De nem is azért idézem fel a féle
lem és borzalom e napjait, hogy beteges kíváncsisággal kéjelegjünk bennük,
hanem mert mindez kötelességünk. Nagy tőke a félelem, Kedvesem: mi pedig
nem féltünk eléggé! Csak féljen a társadalom, csak féljen az állam, rettegjen
minden kormány: mert a rettegés erő. Ez a rengeteg borzalom mind valóság és
minden pillanatban megísmétlődhetik,

A véletlen úgy hozta magával, hogy éppen akkor léptem az egyik börtön
udvarára, amikor de la Force marquist leszúrták. Éjjel volt. Az udvar tele volt
emberekkel - vagy mit is beszélek - emberek voltak azok? Hiszen ilyen
szörnyetegeket még soha sem látott Páris. Honnan kerültek elő? Miféleátalaku
láson esett át a nép, hogy ilyen csőcselékké változhatott? (Jaj, Kedvesem,
ugyanaz az átalakulás volt ez, amelyről beszélünk.) Aradt belőle a borgöz,
tomboló vidámság s még egy másfajta szörnyű ittasság hatalmasodott el
mindenkin. Mint kopár erdő, meredtek a dárdák a börtön belső kapuja felé.
A bejárat mindkét oldalán fáklyák égtek: lobogó lángjuk félelmetesen vörösre
festette ezt a dárdaerdőt. Az ajtó időről-időre megnyílt s néhány embert
kibocsátott az udvarra. Adárdák megcsördültek. néhány kiáltás hallat
szott s ezzel mindennek vége volt. (Úgy-e, tudja, hogy jó ideig így ment ez
éjjel-nappal.)

Hullától hulláig támolyogtam, hogy meggyőzödjem róla, hogy Maga
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nincsen köztük. A csőcselék, amely a véres színjátékot a háttérben bámulta,
egyik-másikával szörnyűségeket művelt. Ekkor ismét megnyílt a borzalmak
kapuja: mint valami vérszomjas állat némult el a tömeg - egyszerre az volt
az érzésem, hogy többé senki sincs itt jelen a maga személyében -nem tudtam
megkülönböztetni senki mást, csak az áldozatokat; csődöt mondott minden
próbálkozásom, mert a megtévesztésig egy volt már mindenki mindenkivel.
Akaratlanul is a falhoz támaszkodtam s úgy vártam az egyetlen ember halál
ordítását, aki rajtam kívül ott volt. Csakhogy hiába vártam. Hangok zagyva
összevisszasága morajlott helyette; majd ez is elhallgatott s fojtott csend
állott be. Hirtelen röviden, de nagyon tisztán felsikoltott egy leány: Vive
la Nation ! A hangja nem volt éles, de csontig-velőíg hatott. Nem a félelem,
inkább a szeretet sikoltása volt. Sohasem hallottam hozzáfoghatót. Nem volt
benne semmi borzasztó, csak valami egészen idegenszerű, úgyszólván transz
cendens. Úgy csengett ez a kiáltás, mintha egy megváltott lélek lendülne ki az
anyag korlátai fölé s nem tudna többé róla. Önkéntelenül fölpillantottam.

Leírhatatlan tülekedés töltötte be most az egész udvart. Körültolongtak
valakit, akit én nem láthattam. «Vive la Nation ! Vive la Nation I üvöltötte
a tömeg igazi frenetikus ujjongással, aztán láttam, hogy vállukra emelnek egy
aggastyánt és egy fiatal leányt : Sombreul kisasszony volt az édesapjával.

De úgyis ismeri, Kedvesem, a gyermeki szeretet e híres vértanujának
történetét ; hisz a Sombreul név is ott van a forradalom hősnőinek név
sorában, amelyet összeállított. Valaki odakiáltotta nekem, hogy a leány egy
serleg arisztokrata vért ürített ki az imént a nemzet egészségére s megfizette
azt az árat. amelyet öreg édesatyja élete fejében követelt néhány embertelen
csavargó. Lassan közelembe ért a szörnyű diadalmenet, mert hiszen az volt :
az előbb még halálra szánt emberpárból a nép körülrajongott hőse lett. Köz
vetlenül előttemvitték el őket. Mondják, hogy virágzó szép leány volt Sombreul
kisasszony; én nem tudok róla. Mikor én láttam, előttem szinte testetlennek
tűnt föl. Nem fogja elhinni, Kedvesem, de szinte boldognak látszott, mintha
nem tudna sem félelemről. sem undorröl, csak arról, hogy az édesapja meg
van mentve.

Most eltűnt a menet a külső kapuban. A tömeg utánatódult. a börtön
felé megnyílt az út: s megpillantottam a földön a meggyilkolt monsieur de
la Force holttestét, mögötte pedig a falhoz támaszkodva leányát, Blancheot.
Piros sapkával a fején undorító kis fickó állt előtte - persze nem az, aki
egykor a cellájába rontott s mégis, mintha valami pokoli tisztánlátás folytán
tudta volna, hogy Blanche kicsoda. Talán görcsösen összekulcsolt kezén vett
észre valami áhítatot? Vagy a rövidre vágott haj árulta el neki, hogy akivel
szembenáll, apáca? A fickó kelyhet tartott a kezében s blaszfemikus mozdu
latokat tett vele. (Ismerheti ezeket a dolgokat az istentelenek körmeneteiböl
is, kedves Barátnőm.) «Áldozz meg, Polgárnö !ll kiáltotta s erőszakkal ajkára
nyomta a kelyhet - nyilván ugyanazt, amelyet az előbb Sombreul kisasszony
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ürített ki édesapja megmentésére: ah, Kedvesem, ott legalább még oka és
értelme volt a szörnyűségnek, de itt nem volt egyéb, mint nyers és értelmetlen
brutalitás. Vagy talán volt valami értelme mégis? Nem volt-e a leány ebben
a percben maga az agyongyötört Franciaország, amelyet kényszerítettek rá,
hogy saját gyermekei vérét igya? Borzalmak borzalma - újra behúnytam
a szemem.

De a tömeg máris üvölteni kezdte újra a maga lelkes «Vive la Nation !
Vive la Nation l» jelszavát. Aztán elmultak ezek a percek is.

Ekkor néhány nő zúgolódni kezdett mellettem : «Miért nem kapják
vállukra ezt a derék kisasszonyt is? Vagy talán gyalog gázoljon át apiszkon?
Micsoda udvariatlanság l» (A piszok itt persze vért jelentett.)

Vállukra emelték hát Balnehe-ot is és őt is diadalmenetben vitték el
előttem. Hogyis mondjam el, milyen volt szegényke? Igazában meg sem ismer
tem. Az arca teljesen kifejezéstelen volt, nem volt átszellemült, mint Sombreul
kisasszonyé, hanem mintegy önmagába mélyedt - s nem tudott semmiről.

Rövid haja szörnyűcsapzottan lógott a homlokába, nekem úgy tetszett, mintha
lénye teljes megbomlásának szimboluma volna. (Másféle halál is van, Kedve
sem, mint amilyenre Marie de 1'Incarnation gondolt !)

Ezalatt a tömeg szakadatlanul üvöltözte : «Vive la Nation hl Egy zenekar
rázendített, felhangzott a vérforraló Carmagnole - s minden megmozdult.
Éreztem, hogy veszedelmes volna továbbra is a megüresedő udvarban időz

nöm s a menethez csatlakoztam. Néhány csarnoki kofaasszony lépkedett mel
lettem - ugyanazok, akik azt kiabálták, hogy nem hagyják Blanche-ot a
piszokba gázolni. Erősítgették. hogy vele mennek a la Force palotába, meg
akarnak róla győződni, hogy a kis polgárnő megkapja-e a maga vacsoráját.
Biztosra veszem, hogy meg is tették. Ah, ne higyje, Kedvesem, hogy ezek az
emberek nem voltak kaphatók semmi jóra, éppen az jellemzi a csőcseléket,

hogy mindenre kapható.
Ami engem illet, biztosra vettem, hogy Blanche meghal még aznap éjjel,

sőt ez volt minden reménységem: ez a remény kész vigasztalás volt nekem.
Blanche pedig ezalatt kezdett újra élni, vagy helyesebben lenni. Ha ő volt,
Kedvesem, e szömyű szeptemberi éjtszakán a mi szerencsétlen országunk
szimbóluma, élete további során valami tragikus következetességet kell lát
nunk. Hogy ez miként volt lehetséges - már mint Blanche részéről - nem
tudom, de a dolgot mélyebben tekintve, nem is fontos. Az sem lehetetlen sze
rintem, hogy már maga sem tudta, hogy van. A kívülállók szemével nézve
viszont kétségtelen, hogya csőcselék előtt valamelyes tekintélyre tett szert,
hogy Blanche tettével a monarchák e legszeszélyesebbike még egyre hízelgett
magának - jaj, semmi sem mutathatja világosabban lelke szörnyű zavarodott
ságát, mint az, hogy élvezte a nép irtózatos kegyet. Ha hitelt adhatunk Páris
legendájának, a csarnoki dámák továbbra is híven szívükön viselték kis hős

nőjük ügyét, tény, hogy néhányan közülük egész otthonosan berendezkedtek a
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meggyilkolt de la Force marquis palotájában. Termetes alakjukkal ott szo
rongtak az aranyozott karosszékek finomívű karfái közt, üggyel-bajjal kötő

getve hirhedt harisnyájukat s szétszórva a parketten az ételhulladékokat.
Ennivalójukat Blanche-al is megosztották, estére kelve pedig - ha sejtelmem
nem csal - eljöttek a hölgyek férjei, szeretői is : folyt a szó a nap véres esemé
nyeiröl, énekelték a Carmagnolet, táncoltak. Talán Blanche is velük táncolt.
S azt hiszem, reménytelenül vékonyka figurája éppen olyan világosan áll
előttem az egyes fordulókban is, mint valamikor a szeptembristák vállán. De
ismétlem: ez a sok apróság most már tulajdonképpen nem sokat számít, s
hitelességükért sem vállalhatom a felelősséget. Sokan azt állítják, - s ezt tar
tom valószínűbbnek, - hogy Blanche ezalatt egészen apatikusan és magá
nyosan, álmodozva üldögélt egy félreeső szoba sötét zugában; csak nagy ritkán
hurcolták ki erőszakkal, hogy a nők valamelyik tömegfelvonulásában, vagy
egyéb politikai sétákban a többiekkel együtt rója Páris utcáit. «Időnként ezt
is meg kellett tennünk», - mesélte nekem később egyik szörnyű szeptemberi
pártfogója, - aki azóta újra visszavedlett derék kofaasszonysággá, - «mert
hisz származása szerint a szegény kisasszonyka is arisztokrata volt s hozzá
még azelőtt apáca is és akkoriban szélsőségeselemek kezében volt a hatalom.
Bizonyára emlékszik még rá, monsieur.»

Jaj, hogyne emlékeznék: mindez csak óvóintézkedés volt tehát I Nincs,
ami a hős szeptemberi nők hűségét túlszárnyalná, kedves Barátnőm!

S most felmerül előttünk a kérdés: vajjon tudott-e ezekről a szörnyűsé

gekről a compiégnei Kármel? Szerintem kétségtelen, hogy nem s hogy utoljára
de la Force marquis leveléből kapott Blancheról értesítést. (S ez aligha fogja
meglepni, Kedvesem, hisz már a káosz tengerének kellős közepén hajózunk !)
Madame Lidoine beszámolója ezidőtájt egyetlen szóval sem tesz említést az
egykori noviciáról, de nem említi Marie de l'Incarnation felajánlási aktusát s
őt magát sem, aki azelőtt gyakran kerül nála szóba. De ez a hallgatás nagyon
is sokat mondó. Ez alól talán az a nap az egyetlen kivétel, amelyen a királyt
kivégezték. A megdöbbent konvent ebben az eseményben kétségtelenül
heroikus áldozatának visszautasítását látta - gondoljunk csak arra, hogy
Marie de l'Incarnation felajánlási aktusa a Tuilleriák megrohanásának elő

estéjén történt: e nő királyi vére mindig egynek érezte a katolikus Francia
ország megmentését a korona megmentésével. Madame Lidoine említi, hogy
síró testvéreit akkoriban így vígasztaita : «Le roi est mort, vive le roi lj) A sze
rencsétlen kis trónörökösre gondolt, mert madame Lidoine közvetlenül ezután
írja: «Szegény, gyönge kis gyermeket tettél hát földi hazánk királyává, Iste
nem, aki olyan, mint a petit Roi de Gloire lj) S éles pillantással fogja fel a káosz
feltartóztathatatlanságát: «Úgy akarod tehát Istenem, hogy áldozatunkat
minden reménység nélkül tegyük lábaid elé s utaid kifürkészhetetlenségében
se bizakodhassunk?»

S most következik a készülődés a compiegnei Kármel második felajánlási
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aktusára: madame Lidoine maga indítja meg; készülődnekaz elkerülhetetlen
áldozatra, vagy az ő nyelvükön szólva, az áldozatra, amely «elvégeztetett», de
arra is, amely nem ismer többé feltételeket. «Reménytelen áldozat», «áldozat
egyedül csak Istenért», «áldozat heroizmus nélkül», «áldozat egyedül csak Isten
által», «áldozat az éjszakában», «áldozat a káoszballll- ilyen fordulatok ismét
lődnek szüntelenül a beszámolóban. Nem így mondja: «áldozat a káosz elhárí
tására» - hisz erre gondolni sem Iehetett.v-> hanem így ír: «áldozat puszta
engedelmességből»,«áldozat merő szeretetből», (Nem gondolnám, kedves Barát
nőm, hogy a főnöknő az áldozat értékének fokozottabb megalapozására töre
kedett volna, csak a kor különös követelményei lebegtek alázatos lelke előtt.)

Bizonyára ebben a szellemben irányította a Kármelt egészen a katasztr6fáig.
S vajjon milyen állást foglalt el Marie de 1'Incarnation nővér az áldozat e meg
változott eszmetartalmával szemben? Azt hiszem már a föntebbi «Vivele roi 1»
ban felismerhettük álláspontját: «rohan a káosz ellen», így jellemzi Lidoine
anya az ő akkori vallásos élményvilágát. Ö, Kedvesem, ebben a kis megjegy
zésben még egyszer teljes fényében feltündöklik e nagyszeru kármelita nővér

magával ragadó egyénisége. Akkor még nyoma sem volt rajta a törődöttség

nek. Hogy Blanche az atyjához menekült, szemmelláthat6lag mélyen meg
nyugtatta - hallom, amint éppen madame Lidoinehez fordul kérdésével:
«Hát nincs ez így jól, anyám, hogy többé nem akad közöttünk senki, aki meg
hátrálna?» (Ezt a kérdést ugyanis többször is följegyezte a főnöknő; Marie de
l'Incarnation bizonyára többször megismételte előtte.) Ha a bűntudat nyomait
fürkésszük nála, Kedvesem, csakis e szavaira gondolhatunk. De ha talán ön
tudatlanul ott szunnyadt is a lelke mélyén, e szavak még akkor sem igen
jöhetnek számításba; s valószínűleg ezen a ponton taIálhatjuk meg a nagy
kérdés kulcsát, miért hallgat Lidoine anya az első felajánlás eseményeiről :
bizonyára most is vonakodott volna az órának elébe vágni, amely még «elnem
végeztetett.» De sokáig ez sem váratott magára.

Ekkor találták megkérdezni a Rue d'Enfer-i kármelita nővérek a com
piégnei Kármelt, vajjon lehetséges volna-e, hogy a petit Roi de Gloiret, azaz
ütött-kopott kis roncsát feltűnés nélkül Párisba küldjék nekik, hogy ott
a szerencsétlen francia királyhoz közelebb legyen, vagy - mint Marie de
1'Incarnation mondotta - hogy megmentse őt. (Jaj, nem tudta még, mit
jelentett, hogy a trónörökös Simon varga kezébe került !) A forradalmi ható
ságok ekkor állami járadékának liquidálása ügyében őt magát is Párisba
szólították. (Úgy-e emlékszik még, Kedvesem, hogy ez volt az öröksége
királyi származásának?) Madame Lidoine írja, hogy újjongva fogadta a vesze
delmes meghívást, s bízott benne, hogy alkalma lesz Krisztus mellett tanu
ságot tenni. Természetesen habozás nélkül vállalta azt is, hogy egyúttal
a petit Roi költözködését is elintézze.

Mikor a búcsúzásra került a sor, az agg Jeanne de l'Enfance de Jésus
sírva fakadt, hiszen ő viselte gondját a petit Roinak csaknem nyolcvan évig,
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még az indulás előtt való napon is köpenyeget varrt neki az útra (valami foltos
rendi ruhából!); ferdén állt ez is, mint az ingecske annak idején, de abban
a ruhatári jegyzékben, amellyel a petit Roit útnak indították, mégis «királyi
palást» volt a neve, mint régen aranyhímzésű bíborruhájának.

Nos, Drágám, én persze merő esztelenségnek tartom azt a föltevést,
hogy ez a megható kis ruhatári jegyzék, amelyet később a Rue d'Enfer-töl
elkoboztak (akkor esett a petit Roi is ellenségei kezébe), idézte volna elő

a compiégnei Kármel katasztrófáját. Igaz, hogy a vád az volt, hogy az apá
cák a «királyi palástot» akarták elrejteni s hogy az a három szegényes kis
ing, amelyet párisi útjára készítettek, a petit Roinak, igazában a «kis Capet»
nek volt szánva; az efféle félkegyelmű állítások azonban napirenden voltak.
Éppen a királyi palást lett, Kedvesem, a palást, amellyel a saját ocsmány
szándékukat takargatták: a vádiratban ugyanis a petit Roi neve helyett
a «kis Capet» állt. - Valójában már akkor be volt fejezve a pör, amikor Marie
de l'Incarnationt Párisba hívatták.

Sézille ügyvédnek, aki a tárgyalások alatt mellette állt, kezdettől fogva
az volt a benyomása, hogy a likvidálás csak ürügy arra, hogy Marie de l'In
carnation nővérrel foglalkozhassanak, mert a közösségben valószínűleg az
ő személyét tartották a legfontosabbnak; a likvidálás csak az első lépés volt
egy egészen más pör felé, afelé, amelyet akkortájt egymás után indítottak
meg a feloszlatott szerzetesrendek tagjai és a fel nem esküdött papok ellen.
(Tudja, Kedvesem, hogy akkor határozták el, hogy ezentúl már csak az észt
imádják, - jaj, épúgy elárulták akkor az észt is, mint a hitet I)

Sézille ügyvéd tehát kezdettől fogva féltette védencét, talán, mert
tartott attól is, hogy a tövényszék előtt szenvedélyeskedni fog. Nekem leg
alább is az a gyanum, hogy ezért határozta el, hogy Lidoine anyát is Párisba
kéreti. Az ügy azonban, úgy látom, minden zökkenő nélkül pergett le 
Marie de l'Incarnation nővér volt az erősebb s nem hozta meg ellenségeinek
azt a diadalt, hogy az igazság örve alatt vádat emelhettek volna ellene. (Ö igazi
vértanuságra vágyott I)

MonsieurSézille tanusága szerint hihetetlen méltósággal, de egyszersmind
teljes megfontolással lépett a bizottság elé, amellyel tárgyalnia kellett. És
valóban nem hajlott semmiféle kihívásra - minden valószínűség szerint ez
volt az oka annak is, hogy a trónörökös sorsáról keringő megrázó hírek sem
rendítették meg, amelyekről Párisban értesült - (hisz jaj, most már a Rue
d'Enfer-i kármeliták sem szánhattak egyéb szerepet a petit Roinak, minthogy
elviszik majd a halálos beteg kis gyermekek ágyához, hogy megkönnyítse
haláltusájukat !) A vád már kétségtelenül készen állott. Egyes kérdésekből.

amelyeket föltettek s az egész furfangoskodásból, amellyel az ügyet elnyuj
tották, világosan kitetszett, hogy terveket forralnak a kolostor ellen.

Monsieur Sézille minden tartózkodás nélkül fejtette ki ezt a két kedves
nővérnek, amikor dolguk végeztével a postaállomásra kísérte őket.

VIGILIA 93



94

Éppen a Rue des Pretres de Saint Paul-on jártak, ott, ahol a Rue Saint
Antoine keresztezi, e percben izgatott embertömeg képe bontakozott ki előt

tük. A tömeg közepén az ügyvéd ama szomorúan híres kordék egyikét vette
észre, amelyek a Place de la Révolutíon-ra vitték a guillotine szerencsétlen
áldozatait. Hogy védenceit a szörnyű látványtól megkímélje, ürügyet keresett,
hogy az egyik ház udvarába vezethesse őket, Marie de I'Incarnation égő szemei
azonban éppen eleget láttak. «Nem, monsieur Sézille», szólt gyorsan, «a kordén
papokat látok, engedje meg, hogy a vesztőhelyre vezető útjukon megcsodál
hassuk Krisztus hitvallóit s hogy példájuk edzze az erőnket. Hisz éppen az
imént figyelmeztetett, hogy az úton higgadtan kell viselkednünk.» S madame
Lidoinehez fordulva hozzátette: «Hát nincs ez így jól, anyám, hogy köztünk
senki sincs, aki kész volna ...»- Amíg beszélt - jaj, utoljára vette védelmébe
felajánlásukat -, hirtelen elsápadt s elakadt a mondat közepén.

Madame Lidoine és az ügyvéd követték tekintetét. amely elsiklott a
kordén szorongó szerencsétlen áldozatok felett s mereven egy csapat nőre

tapadt, amely a menettel együtt haladt. Tudja, Kedvesem, mint tódultak a
nők a guillotinehoz vezető utcák felé, - mellőzök tehát minden magyarázatot.

«Ú, Jézus Krisztusom, csak most értem meg a Te halálfélelmedet l» 
kiáltotta. S azután rögtön a menet után rohant s eltűnt a tolongásban. Madame
Lidoine és az ügyvéd meglepve néztek össze; vártak néhány percIg, de Marie
de l'Incarnation nem tért vissza. Közben pedig indult is már a postakocsi
Compiegne felé s madame Lidoine kénytelen volt egyedül beszállani. Közvet
lenül megérkezése után az egész konventtel együtt letartóztatták.

Csak estére érkezett meg Marie de l'Incarnation Sézille ügyvédhez tel
jesen kimerült állapotban. Ez pedig az ész embere volt ugyan - Istenem, hisz
ezért is lett kiváló ügyvéd l - mégis azonnal észrevette, hogya lelke mélyén
valami történt. «Olyan volt, mint egy hajó, amelynek árbocai szélcsend idején
is épúgy himbálóznak, mintha vihar volna» - mesélte később nekem. A kedves
nővér látszólag nyugodt hangon közölte vele, hogy reggel a halálraítéltek kor
déját kísérő nők között a compiégnei Kármel egyik volt noviciáját vélte fel
ismerni, utána rohant, hogy az irtózatos társaságból kiragadja, de hiába: akit
keresett, eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. (Tudom a magyarázatát ennek
is: talán emlékszik még, kedves Barátnőm, mit éreztem azon a szörnyű szep
temberi éjszakán; nemde az a megdöbbentő gondolat vett erőt rajtam, hogy
megszűntminden egyéni lét? Jaj, micsoda szörnyű paródiája a káosz az egyen
lőség jelszavának I A káosz elnyel minden egyéni arcvonást : elmerült benne
Blanche kifejezéstelen arcocskája is! Csoda, hogy Marie de l'Incarnation nővér

egyáltalában felismerte !) Most már maga is hinni kezdte, hogy csalódott s ez
láthatólag megnyugtatta. Mégis arra kérte az ügyvédet. hogy nyomoztasson
az egykori novicia tartózkodási helye után, mert neki, mint mondta, engedel
meskednie kell s haladéktalanul útnak indul Compiegne felé. Történt azonban,
hogy Párisban életbelépett a távozási tilalom és pedig - akkoriban nem volt
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ritka az ilyen intézkedés - hosszabb időre: Marie de l'Incarnation már nem
hagyhatta el a várost, Közben híre ment a compiégnei kármelita nővérek

letart6ztatásának: Marie de l'Incarnation megmenekült - Ö, aki lelke volt
mindnyájuk elszántságának. - éppen ő maradt ki az áldozatra szántak
soráb6l.

Ekkor találkoztam vele először. Monsieur Sézille vitt el hozzá, aki engem
ajánlott Blanche felkutatására. Sejtelmem sem volt még r6la, mit jelenthettek
neki az én szeptemberi emlékeim. «Beszéljen csak egészen kíméletlenül» 
ezzel a kéréssel fogadott, én pedig, Kedvesem, nem kérettem magam hiába
s megerősítettem Blanche szömyű sorsára vonatkoz6 gyanujában! Szokott
csodálatos lelkierejével hallgatott végig; de egyszerre azon vettem magam
észre, hogy teljesen elveszti az öntudatát: valósággal az volt a benyomásom,
hogyelbeszélésem alatt ugyanazt a szörnyű serleget issza, amelyet Blanchenak
kezébe nyomtak I Tetőtől-talpig reszketett, életem egyik legkülönösebb pilla
nata volt, mikor ezt a hatalmas, nagyszerűjelenséget, akinek minden arcvonása
szinte sugározta az abszolút személyes bátorságot, remegni láttam. Merem
állítani, kedves Barátnőm, hogy soha, még a szörnyű szeptemberi éjtszakán
meggyilkoltak arcán sem ült ki a borzalomnak olyan tökéletes kifejezése, mint
akkor ezen a legheroikusabb arcon, amellyel csak valaha találkoztam. Csak
bántottam volna, ha egyetlen sz6val is vigasztalni pr6bálom ; szigorú tárgyi
lagossággal adtam tudtára azt a rneggyöződésemet, hogy Blanche már nem él.

Komolyan rázta a fejét. (Éreztem, hogy nem is tud már r6la, hogy ott
vagyok.) Bizonyára ebben a pillanatban hagyott fel minden reménnyel.

«Ö, nem, Blanche éln, szólt halkan, «Blanche él.» S különös sejtelemmel
fűzte hozzá: «Hát meghalt ez a szegény szerencsétlen ország? Meghalt a ten
gernyi gyötrelemben a szerencsétlen kis francia király?» S val6ságos halál
ugrással vetette bele magát a saját kétségbeesésébe: «Jaj, az élet nehezebb,
mint a halál! Az élet nehezebb, mint a halál l»

S most tűnik fel, Kedvesem, a látóhatáron e nagyszerű lélek igazi áldo
zata. Látjuk Marie de l'Incarnation nővért, amint eléje siet s eltűnik benne,
mint valami homályos kapuban - örök időkre. Áldozatának nincs ragyog6
neve: senki sem csodálja, senki sem jegyezte föl s talán észre sem vette
senki. (Mert az az egyetlen pap, aki a gyónási titok pecsétje alatt őrzi, magá
val viszi majd valaha a sírba is.) Madame Lidoine beszámolója a letartóz
tatással véget ér; Marie de l'Incarnation pedig testvérei életrajzában ön
magával nem foglalkozik. S mégis, halálos áldozat az övé is: némán, nyom
talanul merül el itt feledésbe mindaz, amiben egy egész emberélet célját látta;
ez igazán az áldozat feláldozása volt.

Monsieur Sézille ekkor még attól tartott, hogy a kedves nővér osztozni
akar majd társai sorsában. Ez bizonyára nem lett volna nehéz, mert szaka
datlanul nyomoztak utána, hisz egyaránt gyülölték benne a compíégnei
Kármel lelkét s a királyi eredetű vért. (Elsősorban az ő vértanuságát vette
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biztosra mindenki.) Tény azonban, hogy a pör tartama alatt egyetlen olyan
lépést sem tett, amely veszedelembe sodorhatta volna, inkább csodálatos
engedelmességgel tartott be minden óvöintézkedést, melyet az ügyvéd, aki
egyelőre vendégüllátta, szükségesnek látott. Sőt, mint monsieur Sézille állítja,
óvatossága olyan lelkiismeretes, már-már kínos volt, hogy alantasabb gon
dolkodásúak gyanakodtak rá, hogy az életét félti, mint a világiak. Maga is
tudott e találgatásokról, de meg sem kísérelte helyreigazítani őket.

Ducor, a kis énekesnő, akihez a pör folyamán átköltöztették - ellen
mondás nélkül tűrte ezt az óvóintézkedést is - természetesen kezdettől fogva
azt hangoztatta, hogy éppen az óvatosság kölcsönözte neki a szentekre em
lékeztető vonást. (Tudja, Kedvesem, hogy később ő is tartotta ébren azt a
legendát, hogy vendége a nyakán stigmát visel.) Azt hitte ugyanis, hogy
Kiener abbé, az öreg elszászi pap, akit szintén házában rejtegetett, tette
kötelességévé a kedves nővérnek, hogy az életét meg6vja. «Marie de l'Incar
nation», mint a kis Ducor mondotta, «úgy vetette alá magát az életnek, mintha
az valami súlyos vezeklés volna.» (Jaj, nem is sejtette Rose Ducor, milyen
közel jár az igazsághoz.)

Hogy még több valószínűséget adjon állításának, elmeséli az utolsó
üdvözlet történetét is, amelyet Marie de l'Incarnation Lidoine anyához sze
retett volna juttatni. Parányi papírszeletre írt néhány szö volt az egész:

«Add nekem a vértanuk koronáját, vagy ne add 1»
Az elszánt kis Ducor, akinek minden körben akadtak tisztelői, remélte,

hogy valamelyik őr a gyűrűje alatt a börtönbe fogja csempészni, de hiába.
(Ilyen tervek csak a regényekben szoktak sikerülni, Kedvesem, a való élet
sokkal könyörtelenebb.) S így lesz Marie de l'Incarnation önfeláldozásának
a sorsa ebben az irányban is a teljes hallgatás.

Ezalatt a compiégnei apácákat áthozták Párisba a Conciergeriebe:
pörük a vége felé közeledett. Egyik régebbi levelemben erről is részletesen
beszámoltam, Kedvesem; époly egyszeruen, mint jellemzően folyt le az egész.
Az ítélet ilyen esetekben már eleve készen állt. Merem állítani, hogy forra
dalmunk történetének egyik legfeketébb lapjához érkeztünk. (Bár hiszen
a káosz nem is történelem, talán inkább visszaesés a történelmet megelőző

ősidőkbe.)

A mi drága kármelhegyi nővéreink Ünnepe napján ítélték Guillotine
halálra a tizenhat compiégnei apácát. Az ítélet Marie de l'Incarnationra is
kiterjedt. Felmérhetjük-e, Kedvesem, a meghatottságnak azt a viharát,
amelyet benne támasztott ez a hír? Sézille ügyvédtől értesült róla; a tizenhat
kármelita nővérvédelme ugyanis az ő megtisztelő.de reménytelen feladata volt.

Marie de l'Incarnation úgy gondolta - mert valószínűlegmár Compiegne
ban elhatározták, - hogya kedves nővérek énekelve fognak a vérpadra lépni.
Esdekelve kérte Kiener abbét, hogy vigye magával; az abbé vállalta el
ugyanis, hogy a halálraítélteknek a vérpadra vezető úton megadja a feloldo-
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zást. (A Carmagnole hangjai mellett s az ordító csőcselék közé elegyedve,
hisz az adott helyzetben másként nem is lett volna lehetséges.) Az abbé
azonban visszautasította. «Ez volt az ő legfájdalmasabb pillanata», mondotta
később Rose Ducor.

«Atyám», kiáltotta kitörő könnyekkel, «utolsó reményemet is elrabolja !»
«S mi volt ez az utolsó remény?» kérdezte az abbé szinte szigorúan.
Erre a kérdésre mégegyszer előtört lényének nagyszerűsége - de inkább

küzködve, mintsem lázadozva. «Velük akartam én is énekelni l» kiáltotta.
«Jaj, bárcsak én lehetnék az utolsó, a legutolsó, akire a legnehezebb szenve
dések várnak.»

«Még a hangját is föl kell áldoznia, leányom, - föl kell áldoznia azért,
aki legutoljára marad» - felelt a pap.

A kedves nővér ismét könnyekben tört ki. «Atyám,» kiáltotta, «hisz
tudja, hogy az áldozataimat Isten nem fogadta el! Mindnyájuk között a leg
elhagyatottabb én leszek l»

«Gondoljon arra, milyen elhagyatott volt Krisztus az Olajfák hegyén»,
hangzott a szelíd válasz, «s arra, hogy Mária hallgatott.»

Ebben a pillanatban végkép megtört minden ellenkezése. «Ekkor jelent
meg az arcán első ízben az a különös vonás,» mondotta Rose Ducor, «amelyből

egyszeriben mindenki megsejthette. milyen lehetett ő gyermekkorában. Mint
mikor valami káprázatos barokk képen restaurálás közben feltűnnek az egy
kori finom, meleg színámyalatok.» - Szótlanul keresztbefonta mellén a
karját.

Marie de l'Incarnation ettől fogva végleg elhallgatott - a hangja most
már valaki másra szállott át.

S így érkezünk, Kedvesem, levele szóban forgó helyéhez, ahol, hogy
saját szavait idézzem, «a kis Blanche de la Force megindító hangocskájáról»
szól.

Monsieur Sézille aznap megkért engem, hogy menjek el a Place de la
Révolutionra : szerette volna, hogy megállapítsam, azonos-e Blanche - mint
gyanítják - azzal az egykori apácával, akit az ügyvéd értesülése szerint
a compiégnei kármelita nővérek kivégzésére a csarnoki dámák a vérpadhoz
akarnak vezetni. (Bizonyára most is csak elővigyázatosságból!) De ne aggód
jék, Kedvesem, nem akarom felidézni a Guillotine véres emlékeit! Nekem
is szörnyű látvány ez a rettenetes szerszám - higyje meg, szívesen nézném
végig, hogyan dolgozik az eleven hóhér, valaki, aki a karddal bánni mer, aki
nek a keze hús és vér és élet, s aki legalább tudja, micsoda szömyűséget visz
véghez! Csak ne a gép kaszabolja halálra az életet, az embert. Bár hiszen
a mi sorsunknak éppen ez a szimbóluma: jaj, Kedvesem, a gép nem tesz
különbséget, nem felelős semmiért, nem borzad semmitől, nem hatódik meg,
mindent egyaránt összezúz, amit elébe hoznak, a legtisztábbat és -nemeseb
bet csakúgy, mint a legaljasabbat is - valóban: a gép a legméltóbb szer-
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szám a káosz műhelyében; mintegy a káosz koronája, amelyet az a lélektelen,
elvakult tömeg visel, amely már nem ismeri Isten szavát, azt, hogy ulegyen l»,
csak amit a sátán harsog: «Vesszen a világ l»

Az üvöltő tömeg kellős közepében álltam, Kedvesem; soha, soha oly
kétségbeejtően reménytelennek nem láttam a mi szörnyű helyzetünket, mint
itt, ebben az órában l Tudja, hogy elég alacsony termetű vagyok: a szó
szoros értelmében fejmagasságig benne vergödtem a káoszban s az arcom
úgyszólván elmerült benne: voltaképpen semmit sem láttam abból, ami
történt, csak hallottam egyet-mást. Megérti, úgy-e, Kedvesem, hogy minden
éberségern ebben az egyetlen érzékemben összpontosult s a hallásom szinte
már érzékfelettivé fokozódott.

A kármelita nővérek, mint Marie de I'Incarnatíon előre látta, énekelve
érkeztek a Place de I'a Révolutionra: már távolról hallottam a zsolt árukat ;
különös, milyen élesen vált ki a csőcselék ordítozásából- vagy talán a szörnyű

tömeg üvöltése egyszerre alábbhagyott az áldozatok láttára? Egész tisztán
ki tudtam venni a «Salve Regina» utolsó szavait (hiszen tudja, hogy ez az
ének búcsúztatja az apácát a halálos ágyon) s közvetlen ezután a Veni creator
bevezetését. Volt a hangjukban valami ragyogás, valami kedvesség és meleg
ség, de egyszersmind valami nagy erő és nyugalom - sohasem hittem volna,
hogy így ömlik a dal a halálraítéltek ajakán l Az előbb még izgatott voltam,
az ének különös nyugalommal töltött el. «Creator Spiritus, creator Spiritus» -
úgy tetszett, mintha egyre újra meg újra ezt a két szöt hallanám; úgy érez
tem, mintha a lelkem legmélyéröl tört volna elő.

Az ének ezalatt tiszta, csengő hangon folyt tovább. Csak az énekből

sejtettem - hisz nem láthattam semmit - hogy a kordék nagyon lassan
haladnak előre, bizonyára útjukban volt a bámészkoci6 tömeg. Sokáig azt
hittem, hogy még nem érkeztek meg. De a csengő ének elvette minden idő

érzékemet - megszűnt a tér is - megszűnt a nagy, véres Place de la Révo
lution - megszűnt a Guillotine is - Creator Spiritus, Creator Spiritus - meg
szűnt a káosz szörnyű képe: egyszerre úgy éreztem, ismét emberek között
vagyok! S mintha valaki közvetlen közelről fülembe súgta volna: «Francia
ország nemcsak gyermekei vérére szomjazik, maga is vérét hullatja értük,
nemes, tiszta vérét l» Felriadtam : a Place de la Révolution-on halálos csend
támadt (talán a király kivégzésekor sem volt itt nagyobb némaság). Most
már halkabbnak tűnt fel az ének; a kordék bizonyára előbbre jutottak, talán
már a célt is elérték. A szívem megdobbant: hirtelen tudatára ébredtem,
hogy a karban az egyik csengő, tiszta hang elhallgatott - mindjárt ezután
elhallgatott egy másik is. Azt hittem, a kivégzés még el sem kezdődött, a való
ságban már a vége felé jártak.

Most már csak két hang énekelt: fényes szivárványként lebegett aPlace
de la Révolution fölött mind a kettő; azután ismét kilobbant az egyik, s csak
a másik sugárzott tovább. Az elsőnek kialvó fényét azonban hirtelen új ragyo-

VIGIUA



gás váltotta fel - egy nagyon finom, tiszta, gyermeki hang: úgy éreztem,
mintha nem a magasból, a vérpadról ömlene, hanem valahonnan a tömeg leg
mélyéből szállana fel, mintha csak maga a tömeg reszpondeálna. - (Csodálatos
egy gondolat !)

Ebben a pillanatban viharos mozdulat szántott végig a szorongó ember
sorokon - megnyíltak előttem (éppen, mint azon a szeptemberi éjtszakán) :
s megláttam - megláttam most is, éppen, mint akkor - Blanche de la Force-ot
az asszonyok szömyű forgatagában: halovány, keskeny, kis arca valósággal
kitündöklött a környezetből, amelyet ledobott magáról, mint valami' kendőt
- újra felismertem ezt az arcot minden kis vonásában; mintha mégsem
a régi lett volna - minden félelem hiányzott belőle: énekelt. Gyenge kis
gyermeki hangon szállt az ének s a hang meg sem rebbent, nem, hanem ujjon
gott, mint egy kis madár; csak magánosan szólt már a szörnyű, véres, nagy
Place de la Révolution felett s befejezte testvérei Veni creatorát:

«Deo patri sit gloria
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit ac Paraclito
In saeculorum saeculaJ.

Tisztán hallottam, mint tesz vallomást a háromszemélyű egy Isten
ről - az ament azonban nem fűzte hozzá. (Hisz tudja, hogy azon állóhelyt
verték agyon a tomboló asszonyok.) S most, kedves Barátnőm: kialudt
a szivárvány a P'ace de la Révolution felett, s én mégis úgy éreztem: vége
a forradalomnak. ( A rémuralom tíz nap mulva valóban összeomlott.)

Mikor az elszászi abbéval Ducor házába érkeztem, egy idegen kislány
guggolt a lépcsőn. Bizalmas arccal közeledett hozzánk s a kötényéből egy kis
batyut húzott elő s a papnak nyujtotta: a petit Roi de Gloire volt benne;
tele volt sárral s a gyermek a. csatornából halászta ki valahol, ahová egy blasz
femikus körmenet alkalmával hajították.

Együtt mentünk be Marie de l'Incarnation nővérhez. Olyan volt akkor,
mint egy Mater Dolorosa. A pap megragadta a kezét: «Jöjjön, Megtestesülés
ről nevezett Mária nővén> mondta. Hazája nyelvén szólt s az idegen nyelv
vagy az erős hangsúly - élesen rávilágított a név jelentésére. Ahhoz a szek
rényhez vonszolta, amelyben akkortájt Rose Ducor kis Madonna-oltárát
rejtegette, kinyitotta s az oltárra tette a petit Roit. Aztán imádkozni
kezdett: a Regina coelit imádkozta, amellyel húsvétkor köszöntjük az Isten
anyját.

Én is velük imádkoztam: igen, Kedvesem, mint gyermekkoromban,
ebben az órában is leszállottam a lét valamennyi emeletén a dolgok alapjáig,
ahhoz az örök alaphoz, amely Isten. Most pedig, kedves Barátnőm, átadom
Magának a szót.

Azt hiszem, a szemében két meleg könnycsepp ragyog; lassan és ünne
pélyesen perdül le a kezére; az ajka nem nyílik meg, hanem, szinte azt mond-
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hatnám, összekulcsolódik : meghatott s egyben nyugtalan is és én tudom,
hogy miért: a hős diadalát várta s helyette a gyengeség csodáját kapta meg.

De nem önthet-e éppen ez végtelen reményt a szívünkbe: ami emberi,
az önmagában még kevés, kevés az is, ami «emberien szép», pedig hányszor
nem lelkesedtünk érte mindketten-a forradalom előtt. (Jaj, Kedvesem, ez
az egész hatalmas megmozdulás sem tanít minket másra, mint a kis Blanche,
szegény l) Nem, ami emberi, az önmagában még kevés! Arra sem elég, hogy
az ember áldozatot tudjon hozni érte. Pedig eddig ez a gondolat fűzte össze
szíveinket - s el tudja-e majd viselni barátja átalakulását? Ismétlem: a
szót most már átadom Magának. (Vége.)
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