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Gyermekkori képzelmei uralkodnak egész életén. Keverjük, rakjuk szét
ezeket a spanyol kártyákat, melyekbőlkiolvashatjuk Teréz jövőjét. Tagadha
tatlan, hogy más irányban is haladhatott volna, más kalandban is felhasznál
hatta volna buzgóságát. Nála azonban a tiszta és hű szívböl a legszabadabb
és leghősiesebb akarat fakadt, hogy teljesen összhangban legyen biztos hiva
tásával.

A Szeretet leggyengédebb és legégetőbb hívásával.
Vizsgáljuk félelem nélkül Kasztilia ezen színes harcait. Itt van Avila,

itt vannak templomai, zárdái, félholdjai, a lovagok, a szentek, a királyok
Avilája, mely hasonló a primitívek mennyei Jeruzsáleméhez, patakja és
kertei felett, melyek a vizek és virágok báját viszik neki. Lennt a vad, zord
Sierra terül el, a Sierra, melyen túl vannak a mórok és a boszorkányok, a
Sierra, mely a Leviathan torkához hasonlít és amely elnyeli az eretneket és
a poklot.

Avilában pedig van egy nemesi ház, mely oly büszke és zárt, hogy
zárdára emlékeztet. A háznak a feje Sanchez de Cepeda Alfonz valóságos her
ceg, ősei között van egy leon király is, kétségtelenül zárkózott és egy kicsit
szigorú is, de telve van szíves jósággal. Olyannak képzelem el, amilyennek
Greco festette don Rodrigo Vasquezt, finom és egyben energikus arccal, széles,
a halántékoknál összeszorított homlokkal, tiszta ragyogó szemekkel, hegyes
szakállal ... Hirtelen a legtisztább hősre gondolok, akibe Cervantes nemes
lelkét ültette, kit őrültnek rajzolt, hogy megvédje a bolondok ellen, Don
Quijotte de la Manchára, akinek az volt a szenvedélye, hogy szolgáljon,
védelmezzen és szeressen. A hős Cidre gondolok, ki kesztyűtlen kezét nyujtotta
a leprásnak oly előkelő mozdulattal, ahogy azt Cepeda Alfonz is megtudta
volna tenni, ez a túláradó szeretetű nemes, Columba Christofora testvérre, ki
irtózott a rabszolgaságtól, de époly gonddal ápolt egy kis rabszolganőt. mintha
saját gyermeke lett volna. Keresztény nemes ...

Forgatlak benneteket, kedves alakok, kik között a világra fog jönni a
kiválasztott kis leányka. Itt van végül de Ahumada Beatrix, ez a kedves és
gyengéd asszony és anya, kinél különösen azt szeretem, hogy Dante isteni
barátnőjének a keresztnevét viseli. Állandóan betegeskedett, titokban állan
dóan olvasta férjének a regényeit, olyan volt, mint a lovaghistóriák fölé haj-
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lott rózsa, szerencsére nem volt szüksége arra, hogy új Ximena legyen; mintha
a legkisebb erőfeszítés is összetörné. Mégis mily gondos anyja volt nemcsak
saját gyermekeinek, hanem a férje első házasságából születetteknek is, - bol
dog ez a Ahumada Beatrix, ki hallhatta Teréz szívének első dobbanásait !

«Szerdán, a karmelita szent Berchtold napján, 1515 március 29-én reg
gel öt órakor született Jézusról nevezett Teréz, a bűnös nő», Ű maga írta ezt
élete vége felé. Tudta, hogy nincs semmi jó, ami ne lenne Isten ingyenes aján
déka. Tudta, hogy Mária Magdolna testvére és csak mellette akart állni,
Krisztus lábainál, a bethániai ház szent küszöbénél ... De mi, kik tudjuk,
hogy első napjaitól kezdve a Mestert követte, ne hajoljunk-e jámbor és aláza
tos érzelemmel azon bölcső fölé, melyben a Jézusról nevezett Teréz, a szent,
fekszik?

Látom, amint atyja kereszttel jelöli meg homlokát, amint anyja a szent
Szűznek ajánlja, a plébánia lelkésze megkereszteli, testvérei és nővérei nézege
tik fehér ruhájában, melyen érem ragyog. Eggyel több őrangyala van a ház
nak, eggyel több kis élő rózsa ragyog Ibéria égő csipkebokrán. Szerétném
szemmel tartani testi és lelki fejlődését. Szeretnérn bemutatni, mint egyes fil
mek a növények fejlödését mutatják. Hallgatom dadogását, ami nem más,
mint a kerubinok titkos szerétetének átültetése. Figyelem első szavait,
melyekbe a szülők hizelgő hívásához Jézus és Mária említése csatlakozik, talán
tudja, talán nem tudja, hogy örökre nekik adja egész szívét ... Ahumada
Beatrix imádkozva táplálja gyermekét. Lassanként a járással együtt meg
tanítja a szent Szűz és más több szent tiszteletére. A kis leány Voraginei
Jakab Arany Legendájának első mondatait szótagolja, melyet akkoriban for
dítottak le a kasztiliai nyelvre. Atyja szereti a jó könyveket és bár kiváló
latinista, gyermekei számára mindig tartott köznyelven írott könyveket is.

Teréz hat vagy hét éves volt, amikor Rodrigezzel, korban hozzá leg
közelebb álló testvérével, akinek szíve is legközelebb volt az övéhez, már
olvasta a Tízezer Szűz és annyi más vértanú életét. Atyja kertjének végébe
vonult vissza, hogy remete életet éljen. Ezzel azonban Teréz nem elégedett
meg. «Örökkévalóság! Örökkévalóság! - kiáltá. Ezt a kis heves leányt
nagyon elszomorította az idő. A magány és várakozás oly nagy súllyal nehezed
tek rá, mintha már száz éves lett volna. A hitvallók egyenesen a paradicsomba
mentek gyönyörű, saját vérüktől bíborszínű ruhájukban, miért ne tehetné ö
is ezt? El szeretné vinni Jézus nevét a hitetlenekhez. Szeretett volna vértanu
halált halni érettük, hogy Jézushoz juthasson. Nekiindult tehát és magával
vitte Rodriguezt is a Sierra útjára. Kenyerüket úgy koldulnák össze, eljutná
nak a mórokhoz, meghalnának, azonban halálukkal elragadnák a lelkeket
Leviathántól és együtt mennének be az egek Királyának udvarába. Nagy
bátyjuk, a jóságos d'Ortigosa Péter, megállította őket a kanyarulónál.

- Türelmetlen kis Teréz, te nem fogsz a törökökhöz menni, hogy azok
felkoncoljanak. Maradj Cepeda házának bezárt kertjében. Épits Rodriguez-
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zel kis zárdákat, amelyekben a rózsafűzért mondjátok el. Tudod-e, hogy
ezzel jövendő munkádnak a vázlatát készíted el ?

Apácást játszott. Nem kell-e valamit mondanunk erről a kiválasztott
gyermekségről? Tizenkét éves volt, mikor anyja meghalt. Rettenetes fájda
lom töltötte el és a szent Szűz egyik templomába rohant, akit sok könny
között arra kért, hogy anyja legyen. Látom ezt a Szűzanyát spanyol ruhában,
ami által teljesen olyan mint Ahumada Beatrix, hogy rámosolyogjon az aggódó
leánykára.

- Most pedig hazamégy, kisasszonyka és lázasan ragadod meg azt a
könyvet, melyet még az olvasott, kit elragadott a halál tőled. Lovagregény ez,
oly tiszta és annyi álom van benne ... Rodrigezzel követed a szép történetet.
Rodrigezzel hasonlót fogsz írni. Ez a Lélek Vára szerzőjének az első írása.

Tett-e ezért elég szemrehányást magának? ... Részemről nagyon saj
nálom, hogy nem áll rendelkezésemre. A tegnapi remeték ezen munkáját
könyvtáramban Daisy Ashford Fiatal látogatók c. munkája mellé tenném.
A lelkes tisztaság micsoda árja ömlene felénk! Viola és bíborszínű fiatallátoga
tók. Gránátalma virágai. Hiába vádolja magát, életének ebben a szakában,
amikor fiatal unokatestvéreivel udvaroltat magának, amikor egy kissé kokett,
amikor szereti a parfümöket és ruhákat, Teréznek végül mégis csak meg kell
vallania ártatlanságát. Szüksége volt arra, hogy megismerkedjék az emberi
szerelemmel. Sokkal is inkább asszony volt, semhogy meg lehetett volna anél
kül, hogy megismerje és megértse a többi asszonyok ízlését ... Ö, aki szigorú
és néha egy kissé kegyetlen is a szerzetesi hivatásra vonatkozó dolgokban,
melynek hajthatatlan és imádandó kívánságait önmagában ismerte meg
először, rendkívüli gyengédséget mutat azokkal szemben, kiknek nincs hivatá
suk a karmelita életre. Kis nővérének, «ennek az angyali léleknek» azt taná
csolta, hogy menjen férjhez de Oval1eJánoshoz. De la Cerda Lujza hercegnőhöz

siet, hogy özvegységében megvigasztalja, abban él pillanatban, mikor az a
avilai Szent József zárdát alapítja ...

Teréz tizenhé/téves lett. Nagy és fehér, haja fekete göndör, homloka
széles és síma, szemöldökei gesztenyebarnák, szemei olyanok mint a spanyol
borok lángja; ajkai szépek, de nem rúzs, hanem Kasztilia legélénkebb és leg
nemesebb vére pirosítja őket. Greco hermelines hölgye kétségtelen rokonság
ban van vele, ami könnyed fölényét illeti. Elképzelem, amint unokatestvérei,
a kissé könnyelmű Briceno Máriának, ennek az inkább andaluziai mint kasztíliai
rokonnak bátorítására, kinek befolyását nagyon fájlalta, gitárjaikkal. a teli
hold ezen sáskáival, szerenádot adtak neki és amint ezért Cepeda Alfonz azon
ürügy alatt, hogy nénje férjhez megy, az ágostonrendi apácák zárdájába
küldte. Fekete bársonnyal szegélyezett narancsszínű ruhájában, három szépség
foltjával, melyek bal arcán, - egyik az orr közepénél lejjebb, a második az
orr és a száj között, a harmadik az orr felett - voltak, kissé kedvetlenül vonult
be a zárdába.
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«Kegyetlen unalom» - mint ő maga mondja. Azonban jámbor, és pedig
komolyan, hivatásáért imádkoztat; de fél a szerzetesi élettől ... Tizennyolc
hónap telt el így. Beteg, el kell hagynia az intézetet. Egy ideig nagybátyjánál,
d'Ortigona Péternél piheni ki magát. Aki visszatartotta, mikor egy napon a
mórokhoz ment, hogy ott elnyerje a vértanuságot, volt az, aki döntőleg be
folyásolta a vértanuságra és negyvenhétéves apostoli munkájára. Szent
Jeromos leveleit olvastatja vele, amely olvasmány következtében, 1535 no
vember z-án, eltűnik az atyai házból, hogy az avilai karmelita apácákhoz
lépjen be.

II.

«Elragadónak tartom Önt, mikor azt állítja, hogy puszta látásból tudja,
hogy ki ez a kisasszony. Minket, asszonyokat nem lehet ilyen könnyen meg
ismerni. Mikor már pár évig gyóntatta, csodálkozni fog azon, hogy nem értette
meg őket; mert nem igen adnak maguknak számot, mikor megvallják
bűneiket, ön pedig csak annak az alapján ítéli meg őket, amit önnek monda
nak». Mennyire asszony ez a szent Teréz, aki ezt írja egyik lelki vezetőjének.

Pedig azon kifejezés szerint, amit nagyon szeretek, a férfiúvá lett értelem volt.
Tisztán akart látni és tisztán is látott. Van benne valami a lángelmék éles
látásából és élénkségéből. azzal a bizonyos szabadsággal és spontaneitással,
azzal", kecsességgel és tisztasággal, ami őt a világ egyik legnagyobb és legvon
zóbb írójává teszi. Biztos tudományával a doktorok között foglal helyet.
Azonban asszony, az is akar lenni és egy napon a következő levelet küldi
P. Graciánnak: «Miért akarják, hogy írjak? ... Irjanak a teológusok, ők

tanultak ; én csak egy buta asszony vagyok. Az Isten szerelmére, hagyjanak
engem rokkám mellett, engedjenek a kórusba, hadd éljek a szabályok szerint,
mint a többi nővérek; nem azért vagyok a világon, hogy írjak; nincs ehhez
sem egészségem, sem tudásom». Mily vidámság, mily kedvesség. Nem a szem
üveges és tizenötkötetnyi-tudományú kékharisnyák védőszentje. Egy fiatal
leánynak, ki kezében a bibliával, jelentkezett a karmelitáknál, ezt mondta:
«Mi csak szegény tudatlan asszonyok vagyunk; mi nem ön és az ön könyvei
számára valók vagyunk. Világos, hogy nem vetette meg a bibliát, ki az
Énekek Éneke több verséhez magyarázatot írt; de azt akarja, hogy tanulé
kony szellemben fogadják el a Szentírást az Egyháztól. Csak parancsra vagy
szerétetből ír - ami ugyanaz -, de mily csodás dolgokat! Hamis alázatosság
ból nem töri szét tollát. Előbb gondolkodott és élt, azután írt. Világossága és
tüze egyenesen jönnek hozzánk.

Mégis mennyit szenvedett az első években a Megtestesülésről nevezett
zárdában! Ő, ki Jézus szerétetébőldacolt a haláltusával, amely époly rettene
tes volt, mint maga a halál, mikor elhagyta az atyai házat, a szárazság rabja
lett, az imádság valóságos áldozat volt számára ... Azonban a szeretet előtt

nem ismeretlen a hősiesség. Psyche nem ereszti el a láthatatlan Erost ! Lát-
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hatatlant? Teréz minden egyes nővérben látta. Egyetlen napja sem volt,
amelyiken nem gyakorolt volna velük szemben annyi szeretetet, amennyit
csak tudott; a legnagyobb gyengédséggel és örömmel ápolt egy nővért, kinek
rettenetes sebe volt a hasán, ami a többieket visszataszította ... Teréz végül
kimerülten maga is megbetegedett.

1538 októberében el kellett hagynia a zárdát, melybe a reform előtt nem
zárta be a regula. Egy ideig nénj énél és nagybátyjánál tartózkodott, majd
1539 tavaszán Becedasban, ahol megtérítette azt a papot, kinél gyónt és akinek
bűnös viszonya volt. Gyónógyermekének páratlan tisztasága arra kényszerí
tette, hogy megvallja neki bűnét. Kétségtelen, hogy egy kissé érzéki vonza
lommal viseltetett irányában. Terézt ez nem rendítette meg, hanem mert
sokkal szebb és nagyobb volt, mint Mantineus felesége Plato Symposionján,
ezt az emberi érzelmet arra használta fel, hogy egész Istenig emelje a papnak a
lelkét. Azt hiszem, hogy ezek a beszélgetések voltak a Tökéletesség útja és a
Belső vár első kísérletei. Teréznek köszönhető, hogy a pap felbontotta viszo
nyát és mindig magasabbra emelkedett az erényben. Egyébként a szent min
den egyes gyóntatójára szerenesés és nagy befolyást gyakorolt.

Az az ápolás, melyben Becedasban részesült, nagy fájdalmat okozott
neki. Mikor augusztus 15-ike körül visszatért atyjához, négy napig összezsugo
rodva maradt és halottnak vagy haldoklónak látszott; nyelvét rettenetesen
összeharapdálta. Nem érdekel betegségének a neve! Csak a misztikus keresztre
feszített testét akarom látni. Nem az a rendeltetése, hogy egész életén át szen
vedje ezt, mint Schiedami Lydwina vagy Emmerich Anna Katalin. Egy napon
útra kell kelnie, hogy apostoli bátorsággal és erővel bejárja Kasztília összes
útjait. De megismerte azokat a testi kínokat, melyekben Krisztus jegyesei az
ostorozás és önöldöklés által Vele együtt elégtételt adnak testünk minden
tisztátalanságáért.

Egyébként megpróbáltatásai nem fejezödtek be, sem lassú előkészülete

a legmagasabb misztikus és apostoli életre. Visszatérve a Megtestesülésről

nevezett zárdába, újra lelki magány vette körül állandóan szenvedő testét.
Húsz évvel később azt a szemrehányást teszi magának, hogy egész zárdai életét
nem adta az isteni Szeretetnek. Igaz, hogy a regula megengedte nekik, hogy
nagy társalgókat rendezzenek be, amelyekben az egész avilai társaságot fogad
ták. Előljárói különösen őt küldték ezekre a társalgásokra, melyek jóllehet
vallásos tárgyak körül forogtak, mégis visszatartották, legalább is az imád
ságtól.

Maga is megvallja egyébként, hogy ebben az időben, ha lelkét fel akarta
emelni, könyvekre, vagy valami vidékre volt szüksége. Mindég szerette a
vizeket és virágokat. 1574-ben ezt írja: «Remeteségembőlláthatoma folyót és
cellámból is, melyben alszom; ágyamból gyönyörködhetem a vidékben, ami
nagy élvezet számomra». Jean d'Arcra gondol az ember, aki ezt felelte bírái
nak: «Ha erdőimben lennék, még hallanám a hangokat h>, a Kis Terézre, ki
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a kék égre tekintett ... Miért is hunynák be a szentek szem.eiket azon szép
ségek előtt, melyeket Isten teremtett? ... Azonban Ahumada Teréz nem ezt
akarta, hanem hogy egészen egyedül társaloghasson Istennel.

Látta, amint a Krisztus szigorú tekintettel rá nézett. Azt hitte, hogy ez
csak csalódás és tovább folytatta társalgásait. Ekkor egy szörnyet látott (azok
is látták, kik vele együtt voltak), a természetes nagyságúnál nagyobb varangy
félét, mely keresztül ment a szalónon, amelyben társalogtak ... Most pedig
atyjához kell sietnie, hogy támogassa a keresztény halálban.

Visszajön a zárdába. Azt érzi, hogya misztikus élet elragadja. Ekkor
tartják vissza gyóntatói, kik közűl egyik félénkebb mint a másik, különösen
P. Alvarez Boldizsár, ki ugyan szent volt, azonban szintén visszatartották lelki
vezetői. Húsz éven keresztül nem engedhette magát át lendületének. Az Énekek
Szerelmese kimondhatatlan sóhajtozással hívja; azt mondják neki, hogy az
ördögnek a szokása, hogy Istent majmolván, megcsalja az embert. Azt taná
csolják neki, utasítsa vissza, azt parancsolják neki, hogy a rendes úton járjon.
Hogy engedelmeskedjék, valóságos tüskebokorba kapaszkodik, mikor pedig
a Jegyes dicsőségtől és szerelemtől ragyog a domb tetején. Később ezt írta :
«Nemtudom megérteni azt a félelmet, mely azt mondatja velünk: az ördög, az
ördög, mikor azt mondhatjuk: Isten, Isten és megfélem.líthetjük ellenségün
ket. Hát nem tudjuk, hogy mozdulni sem tud, ha az Úr meg nem engedi? Mit
jelent tehát mindez a rémület? Ami engem illet, bizony én jobban félek azok
tól, akik ennyire rettegnek az ördögtől, mint magától az ördögtől; mert az
nekem nem árthat, amazok azonban, különösen pedig ha a gyóntatóim, a leg
kegyetlenebb nyugtalanságba taszíthatják lelkemet.

Te kedves ellensége a kishitűségnek, te nagy lélek, mint a sas repültél
a magaslatok felett és az Isten fényében nevettél a mélységben ugató kutyákon,
micsoda vértanuságot okoztak neked ezek a késleltetésele l ... De itt vannak
Alcantara Péter, a dominikánus Banez, tiszteletreméltó kármelita testvéreid,
Gratian atya, Keresztes János atya ... Szerelmesed csak azért tette próbára
hűségedet, hogy kiváló hírnököket küldjön hozzád, kiket viszont te fogsz
segíteni az Istenhez való felemelkedésben.

De mit is mondok? Terézzel az angyalok vannak. Az angyalokra való
tekintettel kellene őt vizsgálnunk. A mi korunk, amint az összes korok, túl
ságosan az ördög szempontjából kutat. Minden falra szeretném ráfesteni
Greco, Gustave Doré, Maurice Denis, Fiesolei János angyalait, sőt még Man Ray
angyalát is, mely fluidumából keresztül megy a líra alakú edényen. De itt vég
telen örömömre Szent Teréznek az angyalát magát, mutathatom be: «Ime,
mondá nekünk, íme itt egy látomás, melyben Isten többször méltóztatott
engem részesíteni. Mellettem, balról, testbe öltözött angyalt vettem észre.
Nagyon ritkán látom így. Jóllehet nagyon sokszor részesülök a szerencsében,
hogy az angyalok jelenlétének örvendhetek. csakis értelmi látomás útján látom
őket. Ebben az esetben az Úr azt akarta, hogy az angyal érzékelhető alakban
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jelentkezzék lelki szemeim előtt. Egyáltalán nem volt nagy, hanem kicsi, de
igen szép; lángoló arcáról meg lehetett ismerni, hogy az angyalok azon magas
hierarchiájához tartozik, akik, amint látszik csak lángból és szerétetből álla
nak. Aranydárdát láttam ennek az angyalnak a kezében, melynek vashegyén
egy kis tűz volt. Időközönként, az volt az érzésem, a szívembe szúrta és egész
a belső részemig hatolt vele: mikor visszahuzta mintha felemelt volna a dár
dával és ekkor az Isten szeretete teljesen lángra lobbantott. Ennek a sebnek a
fájdalma akkora volt, hogy gyenge sóhajokat fakasztott belőlem ... ez a leír
hatatlan vértanuság azonban ugyanakkor a leggyönyörűségesebb édességet
ízleltette meg velem ... Ez nem testi szenvedés, hanem teljesen lelki, jóllehet
a test nem engedi, hogy teljesen kiürítse az ember. Ilyenkor a lélek és Isten
között oly édes szeretetérintkezés van, hogy nem tudom azt kifejezni ...
Azokon a napokon, mikor ebben az állapotban voltam, semmit sem akartam
látni, vagy beszélni, hanem gyönyörűségben akartam eltűnni kínomban,
melyet sokkal nagyobb dicsőségnek tartottam, mint az összes teremtett dicső

ségekets,
Teréz halála után lehetett látni, hogy ezt a szívet több helyen megnyi

totta az angyal dárdája.
Vagy szenvedni, vagy meghalni! ... Mekkora lehet a vágya, hogy a

lelkeket Istennek megnyerje vagy vele ismét egyesítse? Krisztusnak kell
lecsillapítania türelmetlenségét: «Gondold meg, leányom, hogy halálod után
nem tudod megtenni szolgálatomban azt, amit most teszel. Én miattam egyél
és aludjál; mindent, amit tész, tedd miattam, mintha mindazt nem te,
hanem én élném át ...1)

Magába szívta az Istent, ő maga mondja ezt, mint ahogy a szivacs magába
szívja a vizet. «Lelkem, mondja, kimondhatatlan békességnek örvend. Elég
tételadások vagy fájdalmak nem tudják, legalább is hosszabb időre, megfosz
tani a három Isteni Személy kétségtelen jelenlététőls.

Mámora oly nagy, hogy kijön cellájából kezében csörgős dobjával.
A zárda kis udvarán pedig a szórakozás idején örömében táncolni kezd. A Mes
ternek táncol. Nővérei a kézi csörgetyűkkel, vagy tapsaikkal kísérik. Teréz
táncol és ezt az éneket rögtönzi :

Vivo sin vivir in mi
Porque tal vida espero
Que muero porque no muero ...

nr.

Ez a ragyogó misztikus élet nem egy nap alatt alakult ki. Teréz számára
azonban minden abba folyt és attól ragyogott. E felé tartott a kis leányka,
mikor így kiáltott fel: «Örökkévalóság! Örökkévalóság ll) és amikor a mórokhoz
ment, hogy ott felkoncolják. Ezért vállalkozott nehéz munkával és szenvedéssel
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a híres alapítónó azokra a zárdaépítésekre, melyek gyermekkorának játékai
voltak. Belső élete, írásai, apostoli élete mind ebből indulnak ki és ide térnek
vissza. Szeretet nélkül nem lenne ott semmi. A szeretettel azonban minden
megvan.

A nagy karmelitát azonban nem teszi büszkévé a nagy kegyelem, mely
ben részesült. «Hogyan lehet, mondja Krisztusnak, oly nagy Felség ily ala
csony teremtményben, mint az én lelkem ll) Krisztus pedig ezt feleli neki:
«Bizony nem közönséges az, leányom, mert hasonló én hozzám). Teréz tudja,
hogy minden lélek Isten képmása, azért mindegyikre nagy gondot fordít. Fog
lalkozik hozzátartozóival, házasságukkal, gyermekeikkel. Mintha Johanna
nővére lett volna a kedvence. Ez az édestestvére. Azt hiszem hasonlított hozzá,
époly jó és lelkes, azonban sokkal kisebb és gyengébb, inkább Ahumada
Beatrixhez hasonlított; maga a gyengédség a kicsinyekkel szemben és Teréz
is szereti őt. Újra elolvasom azt a levelét, melyet Teréz egyik unokaöccsének
írt, kinek törvénytelen leánya volt: «... Bizony, nagyon lesujtott a sértés,
mely Istent érte, de, amikor azt látom, hogy ez a kis gyermek annyira hasonlít
önhöz, kénytelen vagyok elfogadni és nagyon szeretni. Meglepő, hogy jóllehet
még egész kicsi, mennyire Teréz türelmességére emlékeztet. Bár választaná
Isten szolgálójának! mert nem ő a bűnös; önnek pedig gondoskodnia kell,
hogy jó nevelésben részesüljön. Bizonyára megérdemli, mert nagyon kedves ...)
Teréz nem veti meg a világot a törvénytelen gyermekek miatt.

Semmiről sem feledkezik meg, ami közelről vagy távolból érintkezésbe
jut vele. Tudja, hogy csak két parancsolat van : istenszeretet és felebarátiszere
tet és hogya második nem más, mint az első. Ez a szemlélődö asszonya leg
tevékenyebb lény, aki valaha csak élt .

. . . Ég és föld között kifeszítve. hogy minden csontja különvált,
Az engedelmesség és szeretet között olyan, mint akit felnégyeltek,
A szeretet közvetlen követelményeit és a jót kell neki itt egyszerre cselekednie,
Isten maga is egyszerre kétfelé hívja, az égbe és a földre! ...
. . . És mégis Estramadura és a két Kasztília útjain
Látható nappal és éjjel, hogy perjelnőt és négy leányt helyezzen oda,
Ahova Isten akarja a pusztaság két köve közé a Karmelt, mely olyan mint a vad

méhek lépe, mint a rögös utak hálózata:
Van itt elég tűztiszta szív, hogy unalmas imáinkat rendbe hozza és tömjén, hogy

azt tovább folytassa ...

Mennyire igazak Claudelnek Szent Terézről írt ezen kiváló versei!
... Semmi sem veszi el bátorságát. Mikor r56r-ben meggyőződik arról, hogy
az avilai Szent J 6zsef zárdát meg kell alapítania, nem tudja visszatartani a fáj
dalom, melyet az a gondolat okoz neki, hogy el kell hagynia celláját ás a
Megtestesülésről nevezett zárdát sem az inkvizíció fenyegetései, sem a pénz
telenség, sem az ördög által ledöntött fal, sem az egész város ellenkezése. Ked
venc szeritjének hathatós közbenjárására, kinek védelme alá helyezte ezt a
zárdát, melyet úgy hordozott, mint a várandós anya gyermekét, nem riadt
vissza semmiféle akadélytól sem. (5, ki mindenkor alávetette magát az egyház-
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nak, ki mindenkor engedelmeskedett, a legnagyobb nehézség pillanatában,
1561 karácsonyakor, Toledóba sietett de la Cerda Lujzához Ovalla János tár
saságában ... Mikor visszatért, ott találta a pápa bulláját, mely jóváhagyta
a Szentjózsef alapítását; a kis ház, mely Ahumada Johanna és donna Guiomar
buzgólkodása mellett épült, teljesen elkészült ...

A Szent József-zárdába négy árvaleányt helyezett, kiknek nem volt
hozományuk, de akik nagy szolgálói voltak Istennek és egyenlőre a püspök alá
rendelte őket. 1562 augusztus 24-én Alcantara Péter, P. Ybanez és P. Boldizsár
jelenlétében, kik mintha hirtelenében Szent Ferenc, Szent Domonkos és Szent
Ignác dicsőségében jelennének meg előttünk, a Karmel nagy reformátornőjeés
négy első leánya vannak jelen az avilai Szent József-zárda kápolnájának első

szentmiséjén, mely egyúttal a terézianus kármeliták első szentmiséje is volt.
Olyan két részből álló képre gondolok, mint amilyen az Orgaz gr6f temetése.
Lennt a kis üres, fehér terem, néhány kiáltó színbe öltözött szobor és pár
gyertya ... Az ég tele pompával ... Krisztus, a Szent Szűz, Szent József, Szent
Ágoston, Szent Magdolna, Szent Klára és az összes szentek, akiket Teréz szeret
és akik támogatták, fogadják és megölelik, körülveszi tizenegyezer és hétezer
szűz, kiknek követniök kell időben és térben, míg egy nagyon tiszta, fenséges
szárnyú angyal nem helyezi a kálvária lándzsája mellé azt a lángoló dárdát,
melyen szeretetkarbunkulusok alakjában Teréz vére ragyog ...

Azonban még egyszer vissza kellett térnie a Megtestesülésről nevezett
zárdába, míg ugyanazon év decemberében engedélyt nem kapott arra, hogy
véglegesen elhagyja első zárdáját és együtt éljen megreformált nővéreivel.

Lelkesedése összeomlott. Rettenthetetlen volt, mikor cselekedett, most halálos
nyugtalanság és szomorúság vett erőt rajta. Igaz, hogya városi tanács ellene
fordult, igaz, hogy arról volt szó, hogy a királyi tanács elé kell mennie és hogy
Banez és Ybanez dominikánusok legnagyobb erőfeszítésébe került a konfliktus
megszüntetése ...

Végül ott volt Szent Józsefről nevezett zárdájában négy új leányával,
kiket a Megtestesülésről nevezett zárdából vitt magával és azzal a kelengyével,
amit elvihetett, egy szalmagyékénnyel. egy vasciliciummal, egy ostorral és egy
foltozott régi ruhával. Öt évig maradt ott. Itt írta az Élet és a Tökéletesség útja
c. munkáit. Szegénységben, szigorúságban élt, azonban Teréz azon a vélemé
nyen volt, hogy semmit sem dolgozott Jézusért. Jézusról nevezett Teréz ő.

Miután nem halt meg, hogy hozzá juthasson, dolgoznia kell érette ...
Mikor 1567-ben fellebbvalói végre megengedték, öszvér kordéján útra

kelt, hogy Medina-del-Campóból Malagonba, Valadolidból Toledóba, Pales
trinába, Salamancába, Albi de Tormesbe menjen és megalapítsa ott a szeretet
és ima tűzhelyeit. Az öszvérek csengöi és a göröngyös út nem zavarták imáiban.
A szabályokat a lehetőség szerint az úton is betartják, a szilenciumot meghatá
rozott órákban a legszígorúabban megőrzik. A szórakozás idején Teréz, mint
mindenkor, a legnagyobb egyszerűséget és legkedvesebb vígságot mutatja.
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Tréfálódzik egy öreg szerzetesnővel, ki nem mer a katonák között elhaladni.
Elragadónak találja, mikor egy hosszú napon át a patak szegődik utitársául.
Annyir? spanyol, hogy találkoznia kell a bikákkal. 1567 augusztus 14-én, mikor
Medina-del-Campóba érkezik, találkozik az állatokkal, melyek a városba men
nek a másnapi viadalra.

Megpróbáltatásokban nincs hiánya; mindig előre megy. Teréz nagy taní
tása a bizalom és bátorság tanítása, mert a Szeretet tanítása. Azt hiszi, hogy
a szeretetnek minden lehetséges. Mikor 1572 után a saját és a Megtestesülés
zárda nővéreinek akarata ellenére a zárda perjelnője lesz, a kórusba, saját
stallumába a Boldogságos Szűz szobrát helyezi és a karmelita-apácák megértik
és azok is megszeretik, akik ellene voltak.

1574. Ismét útra indul, hogy újabb zárdákat alapítson. Mily könnyen
épített Rodrigezzel az atyai kertben kövekkel zárdákat! Most, hogya falak
megálljanak, nem elégséges a kutak vize, hanem szíve vérét kell odaadnia .
A még meg nem reformáltak nem tették le a fegyvert. 1576-ban Sega nuncius
Toledóba záratja Terézt. Az enyhébb életűek megnyerték maguk számára
a nunciust, a rend generálisát és a pápát. Teréz a királynál keres támogatást,
annál a II. Fülöpnél, ki az Escurialba zárkózott és aki nagyon gyakran össze
tévesztette a vallást a politikával, de aki mindég megőrizte szívében a tiszta
hitet. Teréz a Lélek Várát írja. Nemcsak azok a nehézségek sebzik meg, melyek
kel találkozik; megsiratta a szent Bertalan-éji mészárlást, a mechelni zsák
mányolást, a harlemi öldöklést; egész Európa fájdalmat okoz neki, mint Jean
d' Arcnak Franciaország; szenved, mert azt látja, hogy Machiavelli Principé
jének gyűlöletes tanítását alkalmazzák. 1578 karácsony éjjelét könnyhullatás
sal töltötte abban a tomboló viharban, ami a világ állapotának a képe. A Lélek
Várát írja. Tudja, hogy minden csodálatos összhangban fogja megoldását meg
találni. Nem ismeretlen előtte, hogy ez az élet nem valami nagy összhangú
bohózatnak látszik; ugyancsak ő mondja: Esta farsa de esta vida mal con
certada. De nem ezzel az élettel foglalkozik, hanem a szeretettel. A Lélek Várát
írja. A vihar tombolhat: nem tudta a misztikus házakat feldönteni. Teréz meg
találta azt a kaput, melyet Claudel énekelt meg:

... Kapu, kapu, ó lelkem, kapura van szükséged, hogy kiléphess az általános
hiúságból!

Kapu, mellékes, hogy hol, de mondjátok már, hogy van kapu, melyen át meg
lehet szökni

Azon élet elől, mely csak nehéz álom, két emésztés közötti lidércnyomás! ...
. . . Lelkem mondja: inkább meghal, semmint tövis nélkül éljen!
Messzebb mint Palesztina, messzebb mint a smaragd és rózsa hazája,
Messzebb mint Új-Zéland és mint a déli félgömb holdjának karikája, ott lenn a

rózsás tengerben,
Boldog, ki a paradicsom keresésében, melyről írnak és Isten felfedezésében,
Minden nap fiatalabb, mindennap erősebb, és minden nap biztosabb lesz a hit-

ben, és minden nap buzgóbb, és naponként kevésbbé megelégedett és boldogabb,
Mint egykor Crusoe, ki nagy kalandvágyból, ott hagyta örökségét és házát,
Hajóra száll és magával viszi egész értelmét és minden képzelődőtehetségét,
És ott, ahol a gyenge test meghajol és ahol az akarat aggódik és visszavonul,
Hajója csak úgy siklik alatta és tovább hajtja a szenvedély és vágy!
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Teréz azonban épúgy gondoskodik az anyagi javakról is, mint a lelkiekről.

Még megpróbáltatásaiban is megőrzi szellemességét és gyermeki önkénytelen
vígságát. A szomorú szent csak szomorú szent. Azt akarja, hogy apácái neves
senek és énekeljenek.

1580. Megjelenik XIII. Gergely bullája, meJy jóváhagyja a sarutlan
karmeliták függetlenségét. Teréz pedig hazautazik. Villeneuve de la Xara,
Palencia, Soria, kis városkák ti, melyek királyi fogadtatásban részesitettétek,
legyetek áldottak, mint szent városok!

A harangok zúgnak. A kis gyermekek elébe futnak. Áldást áldás követ.
A nagy Brull bíbornokra gondolok, kiről Leon Bloy említi, hogy letérdelt
minden egyes gyermek előtt és arra kérte őket, hogy kereszttel jelöljék meg
homlokát. Egyházi zászlók lobognak a szélben. Az utcák mind zászlódíszben
vannak. Az egész nép ott van. A városi tanács és a papság is. Teréznek van
Valakije, ki bevonul az új zárdába, Valakije, kinek a dicsősége az ő dicsősége,

Valakij e, ki őt örökre kiválasztotta és aki valóban jelen van annak a kis
kovásztalan kenyérnek a színe alatt. Aki az Isten ...

Granada. Burgos. Mikora szent a legszegényebbnek tartja magát, a legpom
pásabb zárda tör elő a földből gyönyörűséges kertj ével. Csodálatos zene hallatszik
a virágok és vizek között. Teréz megkoronázta alkotását. Most már meghalhat.

Nem. Még egy megpróbáltatás vár reá. Meg kellett érnie, hogy Vallado
lidban a perjelnő, az unokahuga. kitegye a házból, mert Don Lorenzo végren
deletének az igazságát védte: «Takarodjék és ne jöjjön többé vissza 1& Igen,
Teréz, takarodjál. Nincs neked már semmi közöd sem az ügyvédekhez és a vitat
kozókhoz. Nincs már semmi közöd a földhöz, hacsak az nem, hogy még egyszer
át kell szenvedned a nehéz utat, rnely Albi de Tormesbe visz, hogy szenvedj
és meghalj ál, hogy jogosan kiálthasd: «Uram, itt az idő, hogy láthassalak».

Teréz nem ment vissza Valladolidba. A kasztíliai Avilába sem tette be
többé a lábát. 1582 augusztus 4-én, este kilenc órakor, elragadtatás közben
belépett a szentek Avilájába, a paradicsomba. Megismerte az örök vizek és a
titkos értelmű rózsa gyönyörűségét. Az angyalok adtak neki szerenádot.
A jegyes pedig örökre bement a Jegyes örömébe. Énekek éneke. A lándzsával
és dárdával átdöfött szívek egybeolvadtak a szeretetben.

A kimondhatatlant szeretném kimondani. Keresztes János legforróbb
énekei is eltűnnek a csoda előtt. A Király titkát csak a Király ismeri.

Jézusról nevezett Teréz, szívvel játszottál és nyertél, hirtelen érzem, mily
elégtelenek és szegények akifejezéseim ! Nagyon félek, hogy lángod ragyogá
sából nagyon kevés maradt bennük. Te, ki egész fehér vagy a gyapjúköpeny
ben, fogadd el legalább mint szeretetemnek jelét, ezeket a félszeg kapcsola
tokat és ezeket a rosszul sikerült színeket és mond nekem is mosolyogva, mit
egykor Nyomorúságos Jánosnak a te arcképfestődnek mondottál: «lsten
bocsássa meg neked, János testvér, hogy ily csunyának festettéle.

Michel Károly fordítása.
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