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VERSAILLESBÓl A KÁRMELBE
IRTA: H. BO RO S VI LMA

XIV. Lajos nagy egyéniségében mint árnyfoltok Hinnek fel emberi hibái, melyek
révén gyakran tragikus összeütközésbe kerül saját jobbik énjével is. XV. Lajos udvara
már csak a léha, frivol élet színhelye, amelynek fertőjéből semmiféle emberi nagyság
sem emeli ki a királyt sem. Lelkiismeretlensége és bűnei rohanvást vitték Franciaországot
a, forradalom felé.

A szentéletű királyné, Maria Lezezynska csendes mártíromságban tűri, hogy váltsák
fel egymást a király kegyeiben Mailly grófné, ChAteauroux, Pompadcur és Dubarry asszo
nyok, hogy folyik az üres és csillogó élet körülötte, rníg ő megmarad a réginek, ahogy
iL lengyel királyi udvarban, majd a száműzetésben nevelték: egyszerű, buzgó, jámbor
katolikus asszony, aki mindenekelőttgyermekeinek él. "Szerencsétlen volnék, - mondja
menyegzőjeelőtt - ha ama korona miatt, melyet Franciaország királya tesz a fejemre,
elveszíteném azt a koronát, amelyet az Egek királya ígért nekem." Tíz gyermeke mint
egy-egy harmatos virág nöl fel a versailles-i udvar feneketlen mocsarában. A "jezsuita
hereegv-nek csúfolt trónörökös és felesége tiszta életükkel és hívő jámborságukkal
botránykőa romlottak szemében. Bizonyára igaz lehet az a feltevés, hogy méreggel tették
~l őket láb alól, nehogy ilyen szigorú erkölcsű király kerüljön föléjük a trónra.

Louise hercegnő, XV. Lajos legfiatalabb leánya másfél éves, mikor két nővérével

a Fontevroult-i bencés zárdába kerül, hogy itt nevelkedjék tizenkét éven át.
A zárdában boldog éveket tölt, lelke minden pórusán át szívja magába az Isten

levegőjét. De lelkében benne van kirá!yi öntudata, gőgje is. "Nem vagyok-e királyának
iL leánya 1" - szól reá az egyik nővérre, aki nem jár kedvében. "És én nem vagyok-e
Istennek a leánya f" - feleli az apáca s Louise megalázva kér bocsánatot.

Mikor visszatér az udvarhoz Versaillesbe, lelke mélyén kialakult egyéniség, aki
számára az "egy szükséges" parancsszava visszhangzik az ünnepélyek, hízelgések, bálok
és bókok között is. Hogy az Isten tölti be a lelkét, tudja, érzi, de fél attól, hogy az Úr talán
többet kiván tőle ennél. "A szentáldozás után egy alkalommal - írja még Fontevroult
ban - fülembe hangzott a velőkig ható szemrehányás, hogy nem teszek meg mindent
az Úrért, amit megtehetnék. Mint szent Ágoston, én is féltem, hogy az Úr utóbb igen
hangosan talál hívni és eljöhet az idő, amikor már nem tagadhatnám meg neki az enge
delmességet."

Vadászik, szenvedélyesen lovagol, hogy elhallgattassa a belül hangzó hívást. Pom
pával, kényelemmel veszi körül magát, parancsoló természete most nem talál ellenállásra.
De mindez hiábavaló. "Minden, ami körülvesz - írja - mintha a látszólag boldog
és rózsás világhoz kötne, viszont minden, ami bennem van, azt hangoztatja, hogy ez
csak a számkivetés helye."

A lelke mélyén már élő elhatározást Rupelmonde grófnő belépése a Kármelbe érleli
meg. Az ünnepelt szépségűgrófnő 29 éves korában hagyja el az udvart, hogy Thais nővér
név alatt haláláig a Rue de Grenelle-i zárda kapusa legyen. "Ez aztán a bátorság! - kiált
fel Louise, a grófnő beöltözése napján. - így kell a mennyországot magunkhoz ragadni !"

Hogy kármelita legyen, ehhez gyengének és méltatlannak érzi magát. Ezért hősies

életre szánja el magát: a versailles-i udvarban titkon kármelita életet él. Mások csak azt
látják, hogy "alázatos, szeretetreméltó és jámbor", de azt senki sem sejti, hogy bibor
és bársony, brokát ruhája alatt durva vezeklőinget visel.
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·Édesanyjával és nővéreivel gyakran keresi fel a compiegne-i karmelita zárdát.
Itt kölcsönkérnek a nővérektől egyszerű ruhákat, kötényt kötnek s felszolgálják a szegé
nyes ebédet az apácáknak.

így készül Versaillesben hivatására tizenhat éven át, míg végre minden akadály
elhárul előtte és beléphet a St. Denis-i kármelbe, s most "féllábbal a mennyországban
érzi magát".

Louise számára azonban itt most egy másik hősies küzdelem kora következik.
Önmagát legyőzte már Versaillesben, most le kell győznie kömyezetét, amely gátolja
őt abban, hogy igazi karmelita életet élhessen, Teljesen, mínden ízében Istennek akarja
szentelni magát, vágyik arra, hogy minél többet adhasson Istennek. Azért választja ki
a St. Denis-i zárdát, mert az a legszegényebb az összes zárdák között (Louise belépésevaló
sággal az éhenhalástól mentí meg a koldusszegény zárda lakóit, akik csodáért imádkoztak
hogy reménytelen helyzetük jóra forduljon).

Louise útját a tökéletesedés felé nem könnyitik meg úgy, mint olykor Árpádházi
boldog Margitét, gonoszkodó és irígy nővérek, akik megalázni és megtörni igyekeznek őt.

(Egy öreg apáca - jegyzi fel a Margit legenda - olykor szánt-sséndékkal leöntötte mos
lékkal, a királyleányt.) Louiset mély hódolattal fogadják, mint királyuk leányát, igye
keznek kedvében járni és mindenféle kivételt tenne vele. "Kedves Anya - mondja erre
Louise -látom, még mindíg arra gondol, hogy mi voltam a világban. Ó, felejtse már el,
vagy ha mégis eszébe jut, gondolja meg, hogy éppen ezért még inkább rászorulok a peni
tenciára." Szeretetet akarnak gyakorolni velem - mondja máskor -, de az a gondosság,
mellyel több dolog alól fel akarnak menteni, azt a benyomást teszi rám, hogy nem bíznak
a volt királyi hercegnő bátorságában." "Nem azért jöttem, hogy úgy éljek, mint az
udvarnál, hiszen az udvarnál is úgy szerettem volna élni, mint egy karmelita nővér."

Mégis csak azzal tudta elérni, hogy élhesse a Kármel egész szigorát, hogy kijelentette:
"inkább lennék jó apáca egy enyhébb rendben, mint szent Terézia lanyha leánya".
Inkább átlép más zárdába, ahol megtarthatja a szabályokat. "Ó, mennyire igaz az
Űdvözítő szava, hogy a gazdagoknak oly nehéz bejutni a mennyországba! - sóhajt fel-,
mindenki csupa jóakaratból akadályokat gördít útjába."

Szent Bernát szerint a szerzetesség hosszú, vér nélküli mártíromség. Louiso is érzi
ezt. "Jézusom, áldozat vagyok! - mondja belépésekor - mily fölséges cím ez! Mélyen
boldog vagyok, hogy minden eimért, melyekröl lemondtam, erre akitüntetésre méltatsz."
"Nevetnem kell azon, hogy miben keresi a világ fia örömét", mondja ismét másutt. Szinte
aggasztja, hogy "túlságosan boldognak érzi magát", a zárdában.

Pedig az élete szűntelen hősies önmegtagadás. Tizenhét év alatt, melyet a Kármel
ben töltött, mindössze három TIlhát hordott el. A legrosszabb cellát választotta magának,
ahol a rosszul záró ablakon befütyült a szél, úgy, hogy mindig papirossal kellett eltömnie.
A zárdában ereklyeként őrzik azt a selyemruhát, amelyet Louise össze-vissza kormozott
jelölt korában, mikor egy kormos üstöt akart nagy járatlansággaJ, de nagy buzgalommal
fényesre tisztítani.

Eleinte sokat szégyenkezik ügyetlensége és hevessége miatt. De amint ráeszmél, már
térdel és bocsánatot kér.

Csodálatos alázata és buzgósága ugyanazt a sorsot juttatja neki, mint később

Lisieux-ben Teréz nővérnek: alig egy év mulva újoncmesternő lesz, utóbb főnöknő.

Újabb felelősség, újabb megpróbáltatás. "Sokkal szívesebben látnám, ha csak tulajdon
lelkiüdvömmel kellene foglalkoznom, - írja apjának. Mert bár államaim határai nagyon
szűkek, mégis érzem, hogy nagy felelősségIsten előtt azokat kormányoznom."

Minden törekvése arra irányul, hogy teljesen elrejtőzzék a világ elől. Az én kíván
ságom az - írja apjának -, hogy senki se beszéljen rólam többé". "Mikor mindenféle
kijárásra próbálják kérni, így felel: "Semmibe sem avatkozom bele, csupán breviáriumo.
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mat, végzem, söprök és nővéreimmel foglalkosom. 'oIsmételten és ismételten kiváltságokat
akarnak ráerőszakolni."Rám nézve mínden közömbös ezen a világon, - mondja 1786·ban.
Isten kegyelmébőlkívánságaim csak az örökkévalóságra irányulnak s arra, ami odasegít.
"Lnjza királyi hercegnőmeghalt - kint maradt az utcán" -, mondja valakinek, aki őt

rangja szerint szölítja. "Meghaltam a világnak a hivatás által, melynek szenteltem
magamat."

Belépése sokáig szóbeszéd tárgya. Nem hiszik, hogy csakugyan hent marad a zár.
déban, még kevésbbé, hogy ott mint igazi karmelita él. Mikor beöltözésének - atyja
kivánságára fényes - ünnepségei lezajlanak (1770 szept, 10) s a trönörökösné, Mária
Antoinette odanyujtja neki a ezerzetesi fátyolt, majd a következő év szeptember 22·én
leteszi az ünnepélyes fogadalmat, az emberek fejüket csóválják: ki hitte volna? Beöltö
zése napján jelenik meg utoljára királyi díszben, nyakán és karján több mint egymillió
értékű ékszerrel. Mindezt örökre leteszi. A világ érthetetlen talány előtt állt. Azt már
látták, hogy Montespan, Mailly grófnő, akik a legnagyobb földi sikerek után zuhantak
le a mélységbe, ott lent meglátták, hogy mindez csak hiúság s a zárda falai közt kerestek
vígasztalást és megigazulást. De hogy valaki szépsége csorbítatlan teljességét, el nem
hervadt ifjúságát szentelje Istennek, és önként cserélje fel a királyi pompát, gazdagságot
a szegénységgel és a maga megtagadásával, - ezt a világ nem értheti meg.· És ezért a
saját médján akarja megmagyarázni. Suttogni kezdtek, utóbb kiabálni: később a rágalo
mak piszkos áradatát, a gúny- és szennyiratok tömegét zudítják Louise felé. Ö mindezt
alázatosan viseli, mint nagy Szent Teréz: "Akik megrágalmaznak bennünket, - mondja
- nagyobb hálánkra érdemesek, mint azok, akik hízelegnek nekünk. Azért, ha [öte
vőinkért imádkozunk, mindenekelőtt ezekre kell gondolnunk."

A tisztelet, amelyet másokban tapasztal maga iránt, megalázza. "Úgy látszik,
a világ, minket főrangúakat nem is tart képeseknek arra, hogy a mennyországot ma
gunkhoz ragadjuk, mert hiszen megcsodálja azt, amit én cselekszem, hogy elnyerjem a
mennyei koronát. Mások pedig ugyanezt nap-nap után véghez viszik, a nélkül, hogy csak
rá is ügyelne valaki." Louise nem is keresi az emberek tetszését, és jó véleményét. "Annyi
sok jólélek van, akik túlbecsülik a jót, amit esetleg rajtam tapasztalnak. Azért rosszul
tenném, ha másokra megharagudnám, akik hibáimat túlozzák."

Isten iránti szeretetböl mindenkit, aki mellette van, szeretne magával vinni a meg
szentülés útján. Kemény és következetes nevelő, de gyöngéd és megértő főnöknő. Minden
göröngyöt igyekszik elsimítani, ami másoknak Isten felé vezető útját megnehezíti. Saját
belső küzdelme megértővé teszi mások gyöngéivel szemben, és meleggé, anyásan gyön
géddé a gyengébbek iránt. A betegek vigasztalója, gondos ápolójuk, bennük a szenvedö
Krisztust látja, s mély alázatossággal térdenállva nyujtja nekik az orvosságot. Egy házi.
testvérnek két éven át titkon kötözgotte visszataszító sebeit. A haldoklók mellett éjjel.
nappal virrasztott, nehéz perceikben erősítette őket, s aztán lezárta szemüket - mint
a bibliai erős asszony. Egy fiatal nővért maga mellé vesz, mert az fél egyedül aludni,
majd meg elégeti anyjától maradt drága ereklyéjét, hogy egy gyönge lelket segítsen
mindentől elszakadni Krisztusért.

Louise áldozatos élete sok kegyelem forrása lesz. Az ő példájára többen buzdulnak
BITa, hogy a Kármelben Istennek szenteljék magukat. De Louise - most már Soeur
Thérése de St. Augustin -lélekbe látó szeme kiválasztja közülök az igazán hivatottakat.
"Magas származást és gazdagságot nélkülözhetünk - mondja nővéreinek- de szerzetesi
hivatást semmi sem tudja pótolni. Ez a hivatás pedig nem lehet pillanatnyi fellelkesülés
eredménye, hanem hosszú megfontolást kiván. Akkor aztán meg kell ragadni - nagylel
kűen, a teljes lemondás szellemében". Igy megsegít - Maria Antoinette révén - egy sze
gény leánykát, hogya Kármelbe léphessen. 1794-ben ez mint Compiegne-i főnöknő tizenöt
társával a Veni Sancte-t énekelve lép a vérpadra, s az egyház ma a boldogok közt tiszteli.
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;,Egy célért meghalni könnyebb, mint élni érte" - mondta Széchenyi. Hősies
lendülettel elhagyni a világot és mindenről lemondani könnyebb, mint az áldozatos élet.
ben kitartani. Soeur Thérése de St. Augustin annyi gyöngédséggel segíti át leányait eze
ken a nehézségeken. "Bátorságuk volt - mondja nekik - nagy áldozatot hozni és fél
nek, hogy a kisebbekhez nem lesz lelki erejük ..• Emlékezzenek a közmondásra : aki
túlságosan sokszor szagolja az orvosságot, utoljára is nem veszi be. Egy karmelita szer
zetesnő igája szükségkép igen könnyű, vagy igen nehéz: a szerint, amint nagylelkűen

viseli, vagy gyáván cipeli." Mere St. Raphael újonc korában nem birta rászánni magát
arra, hogy gyönyörűhaját Ienyirassa, Louise tréfás komolysággal bánik vele: "Az egyet
len kegy, amiben szép haját részesíthetem, hogy saját kezemmel vágom le, s engedélyt
adok arra, hogy titokban megsirassa fürtjeit. De vigyázzon, hogy senki észre ne vegye,
hogy mily kitűnően egyesítheti magában egy karmelita nővér a bátorságot és gyerekes
gyöngeséget." Egy másik újonc - a világban elkényeztetett hölgy - nem tudta legyőzni

undorát egy orvosság iránt. És Louise, akinek valamikor minden szeszélye parancs volt 
nem veszti el tűrelmét. hanem úgy beszél vele, mint az édesanya kicsi gyermekével;
"Látom, gyermekem, hogy nem elég nagylelkű.Nos, ha nem tudja rászánni magát, sem
önszeretetböl, sem irántam való szeretetből, sőt még Az iránt való szeretetből sem, akit
epével és ecettel itattak: beveszem én és látni fogja, hogy nem halok meg." Igy lesz
Louise, Krisztus iránti szeretetből mindenkinek mindene, mert mindent odaadott, úgy
hogy semmije sem maradt, csak mérhetetlen szeretete, Ez a szeretet teszi alázatossá
s a királylány alázatossága - a Biblia szavai szerint - parazsat rak a gőgösek fejére.
Ha valamelyik újonc elalszik s a világból magával hozott gőgjét nem tudja legyőzni,

hogy a zárdai szokás szerint párnájával kezében vádolja magát lusta.ságáért - Louise
máris térdel helyette és vezekel a gőgösért. "Nagyon bölcs dolog Szent Teréziától
magyarázta leányainak - hogy azt kívánja: minden nyilvános hibát nyilvános elég
tétel kövessen. S ha az, aki a hibát elkövette, vonakodik az elégtételt magára venni,
méltányos, hogy az viselje a büntetést, akinek jobban kellett volna vigyáznia, hogy a.
hiba elő ne forduljon." Mi lett volna Franciaországból, ha XV. Lajos is így gondolkozik ?
De a király elvakult gőgjében folmentve érezte magát az erkölcs törvényei alól, "mert
az Úr fölkentje" (Choisoul herceghez). Ha a "legkeresztényibb király" nem is törődött

lelkének üdvösségével, annál jobban aggódott érte St. Denisben Soeur 'I'hérése de St.
Augustin. A karmelita égő áldozat a lelkek üdvéért az Úr oltárán: Louise különös
képpen atyjáért ajánlja fel magát s egész élete könyörgő imádság annak megtéréséért.
Imáit, önsanyargatásait megtízszerezi, mikor Lajos 1774-ben himlöbe esik. Az udvari
emberek rémülten szertefutnak - a király mellett csak három leánya marad, akikkel
eddig nem sokat törődött. A három leány önfeláldozóan ápolja atyját, míg maguk is
meg nem kapják az akkor még gyógyíthatatlan szörnyű betegséget. A királyt, mikor

•állapotának tudtára ébred, végül is rettegés fogja el, hogy meg kell jelennie az örök bíró
előtt. Töredelmes bűnbánatotérez és káplánja által népét is megköveti ; "sajnálja, hogy
botrányt okozott alattvalóinak s kijelenti, hogy ezentúl csak a vallás védelmére és népe
javára akar élni." De a földön már semmit, sem tehetett jóvá, nagyon is sokára halasztotta
a megtérést. Iszonyú kínok közt hal meg (1774 máj. 10). "Borzasztó pillanat volt - írja
haláláról Louise-nak XVI. Lajos - de a kegyelmek, amelyekben az Úr Isten részesítette,
kell, hogy vigasszal töltsenek el bennünket. Feszülettel kezében múlt ki, egyesülve az
imádságokkal, melyeket érte végeztek."

Louise missziója véget ért, megnyerte a pokoltól azt a lelket, amelyért viaskodott.
"Az ég meghallgatott bennünket, micsoda kegyelem! Örömem tökéletes. Micsoda vigasz
talás ez nekem l" - kiált fel - és jobban örül a megmentett léleknek, mint gyászol
az elpusztult test fölött. Gyengéd melegsége, mellyel atyját körülvette, mindenkor nagy
hatással volt Lajosra, Louise volt legkedvesebb gyermeke, akit a Kármelben is gyakran,

VIGILIA ~97



98

vára.tlanul meglátogatott. Külön bejáratot készittetett a maga számára, hogy minden
etikette mellőzésével meglátogathasea leányát s vele hosszasan beszélgethessen.

De nem egyedül Lajos volt az, aki élt fejedelmi kiváltságával, hogy a Kármel
klauzuráján átlépheesen és láthassa a rácsok mögött folyó életet. Louise belépése "világ
szenzáciö" s minden Párizst járó idegen szeretné látni "Kármel hősnőjét", mint egy
"látványosságot". Terézia nővérneknagyon terhére van, hogy "az egész világ olyan terem
tésnek tartja, akit mindenkinek meg kell néznie, mint valami hizott libát". Olykor még
sem térhet ki, s ha a kiváncsiság hozza is ide a külföldi uralkodókat, számukra nagy
élmény, amit a Kármelben látnak. "Hogyan? - kiált fel a protestáns Gusztáv svéd
király - itt lakik a francia király leánya T" - "Igen - feleli Louise - s itt jobban alszik,
mint Versaillesben. Itt oly boldognak érzem magam, mint sehol máshol." - Gusztáv
megrendülve távozik: "Nem, Párizs és Franciaország, Róma és Itália nem mutatott
nekem olyasmit, amit azzal a csodával hasonlithatnék össze, amit St. Denis kolostora
rejteget." II. József, a kalapós király kevésbbé van meghatva: "Igazán mondom - kiált
fel - inkább kötnének fel, hogy sem úgy éljek, ahogy önök élnek itt!" Ez a világ szava,
a felvilágosodásé, melynek jelszava: boldogítani a népeket itt a földön, annyagi jólétet
teremteni. Ez a világ nem érthoci meg a léleknek Isten felé szárnyalását, nem értheti meg- .
hogy annak számára, akinek a lelke csordultig telt Istennel, semmivé zsugorodott össze
a föld minden javaival együtt. "Csak azt a kegyelmet kérem Istentől - mondja Louise 
hogy soha semmire se törekedjem és semmit vissza ne utaaítsak." A világ az anyagiakról
való lemondást látja meg szerzetesben, pedig az önmagáról, vágyairól és akaratáról
való lemondás fontosabb és nagyobb ennél. S a másik erény, amely nélkül nincsen szer
zetesi élet, de őszinte lelki élet sem, szintén botrányköve a világi embernek: az alázat.
A szerzetes örül, ha ágaskodó gőgjét megalázhatja. "Ez életem legszebb napja - mondja
Louise hercegnő: Mere Thérése de St. Augustin, mikor főnöknőségének ideje letelt s
ismét egyszeru apáca, alattvaló lesz belőle - mert alkalmam nyílik, hogy megtanuljam
és gyakoroljam azt, amit másoknak hat éve prédikálok."

És ez a csendben Istennek odaadott élet mégis szálka a világ szemében. Talán
mert a saját bűneire, elhallgattatott lelkiismeretére, anyagiasságba fullasztott jobbik
énjére emlékezteti őket. Az emberek nemcsak hogy nem akarnak szenvedni és vezekelni,
magukat megtagadni. de azt sem tudják elviselni, hogy azt más tegye helyettük és értük.
Talán valami mégis megmozdul a lelkiismeretük mélyén, s hogy ezt elhallgattassák, a
vezeklőt akarják elpusztitani. Az a század, amelynek szellemi vezére Voltaire, aki gú
nyosan nevezi magát Christemoque-nak, s amelyben a chrétien (keresztény) szó a crétin
(hülye) értelmet veszi fel - Louiset sem viselheti el. Talán ő a még ki nem tört forra
dalom első vértanúja már annak vigiliáján: megmérgezik egy levél segítségével. "Én
egészen nyugodt vagyok, - mondja Louise betegágyán - tegyen velem az Isten, amit
jónak tart, bizom végtelen irgalmában." Mikor utoljára veszi magához az Oltáriszentséget,
igy fohászkodik: "Itt van az én Megváltóm! Eljött a boldog pillanat! Milyen boldog
vagyok, hogy életemet Neked hozhattam áldozatul I" - "Sohasem hittem, hogy ily édes
meghalni - mondja Szeráfina nővérnekkínos fájdalmai közepette, - Menjünk, siessünk
a Paradicsomba l" - ezekkel a szavakkal lépte át az Örökkévalóság küszöbét 1787
december 23-án.

A Pont-Auderner-i karmelita főnöknő e pillanatban igy szólt egyik nővéréhez :
"Láttam az égő gyertyát, mely hirtelen kettétört és elaludt. Ú gy hiszem, a rend nagy
fényt veszít el." Két nap mulva megtudták, hogy Louise királyi hercegnő, Mere Thérése
de St. Augustin meghalt.

A szép élet befejeződöbü,de áldása sugárzik szét továbbra is. A rejtett élet áldozat
ból ötvözött drága kincse mindenkire fényt sugárzott, aki érintkezésbe jutott vele. "Az ő

puszta látása már valóságos prédikáció" - írja róla De La Mothe, amiensi püspök.
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"Szobája ép olyan, mint a többieké. csak egy szék van még benne a király számára. BoI·
dogabb, mintha koronát viselne. Mikor St. Denisből távoztam, elégedetlen voltam ma
gammal,s erősen elhatároztam, hogy ezután buzgóbban szolgálok Istennek. Azért mon
dom ezt, mert nem szemlélhetünk ilyen példát a nélkül, hogy indittatva ne érezzük ma
gunkat annak az Istennek szolgálni, aki ennyi áldozat mellett ily boldoggá tesz."

Louise élete harsogva hirdeti az igazságot, amit Massilon kiáltott a Napkirály
ravatalánál: Dieu seul est grand, - mes freres ! - Egyedül az Isten nagy, testvéreim I
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