
FRANCES PARKINSON KEYES:

AZ ÖNÉLETRAJIJjt

Egyik rövid üdülési idő alatt, közvetlen a karácsonyi ünnepek előtt

történt, hogy Jézusról nevezett Agnes anya és a Szent Szívről neve
zett Mária nővér, egyik este, megengedték maguknak azt a ritka
élvezetet, hogy odaültek testvérhúguk, a Kisded Jézusról nevezett
Teréz nővér mellé, bizalmasan beszélgetni családi dolgaikról. Tár
salgásuk folyamán ez utóbbi, hogy-hogy-nem, elkezdte fölelevení
teni a régmult napok emlékeit.

"Emlékszik, Anyám? Mikor így meg úgy ..." .
Mialatt Teréz beszélt, az Alenconban és a Buíssonnetsben töl

tött, többé-kevésbbé elfelejtett karácsony-esték jelenetei kezdtek
végigvonulni szemeik előtt. Újra ott látták maguk előtt a jászolt; a
kis gyermekcipőket odarakva a kandalló mellé, hogya kis Jézus
megtöltse őket; azokat a "meglepő ajándékokat", melyek akkora
örömet szoktak szerezni a család "kis babájánk", édesanyja szíve
csücskének, édesatyja szemefényének. Újra fülükbe csengtek a
karácsonyi énekek és az éjféli misére hívó harangok. Egyik-másik
részlet Paulának és Máriának rég kiment az eszéből. . de Teréz
emlékezett minden legkisebb körülményre. Sőt oda is tudta azt
állítani szemeik elé azzal az ő gazdag, eleven, ragyogó nyelvezeté
vel. . Mialatt folytatta beszédét és mind jobban belemelegedett a
tárgyba, a Szent Szívről nevezett Mária nővérnek hirtelenében
ötlete támadt.

"Anyám - kiáltott fel - ön megbízhatná Terézt azzal, bogy
írja le ezeket az ő gyermekkori emlékeit!"

"Ugyan, hát még mit? Mi célja volna annak?"
Ezt ketten mondták egyszerre: Agnes anya és Teréz nővér.

Egyik sem látta be, hogy mi haszna volna a dolognak. Különösen
Teréz tiltakozott az eszme ellen. Vajjon kit érdekelhetnének raj
tuk kívül ezek a teljesen bizalmas jellegű családi emlékek? Maguk
közt pedig beszélhetnek róluk élő széval, ahányszor csak akarják.•.

Agnes anya hajlandó volt Teréznek igazat adni, azonban Má~

ría nővér nem hagyta abba a dolgot. Szavai első tekintetre nem
voltak nagyon meggyőzőek, azonban valami előérzet, valami ösz
tönös meglátása annak, hogy mit fog majd valamikor hugának
írása jelenteni,erőt és nyomatékot adott érveinek, melyeket az ér
dekében felhozott. A vége az lett, hogy Agnes anya engedettsür
getésének. Engedelmesség terhe alatt megparancsolta Teréznek,
hogy ami szabad ideje van, azt mind fordítsa erre a munkára. Sőt

a perjelnő azt is megmondta, hogy' mikorra kell a műnek elkészül":
nie: a következő észtendő [anuár 20-ára, aző névnapjára, tűzte ki
a dátumot.

Teréz nem minden aggodalom nélkül fogott a munkához. So-

.~ Mutatvány F~ances Parkinson Keyes, Written in Heaven. The Life
on Earth of the Little Flower of Lisieux, círnű művének Páter Ernő.

kármelita által készült és legközelebb megjelenő fordításából. A szprző.

egy kiváló amerikai írönö, protestáns asszony, aki csak jóval e könyv
megjelenése után tért katolikus hitre.
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hasem tekintette magát komolyan írónak. Kis versikéi az ő sze
mében csupán múló kifejezéséi voltak egyes alkalmi hangulatok
nak, de hogy most az ő gyermekded! visszaemlékezéseit írott mű

ben örökítse meg, ez a gondolat kissé visszariasztó volt számára.
Azután meg ezen vállalkozás számára nem kapott külön meghatá
rozott napi időt, már pedig, úgy látta, hogy ideje máris teljesen
igénybe van véve. Arra nem volt möd, hogy nappalait megtoldja,
mert a zárdának kérlelhetetlen szabályai előírták, hogy mikor kell
fölkelni, mikor lefeküdni, de meg különben is az alvási idő épen
csak hogy elégséges volt. Azután meg akadt más nehézség is elég.
Hogyan írjon, mikor más kötelességek minduntalan kiszólítják a
cellájából? Hogyan tudjon valamit megszerkeszteni, mikor félholt
a fáradtságtól? Nem látott rá utat-módot ...

Igazán azt hiszem, hogy csupán író-ember tudja egészen fel
fogni a Terézre váró feladat nehézségét, mert csakis író-ember
van azzal tisztában, hogy mennyire törékeny az az alak, melyet a
gondolatnak öltenie kell, s milyen könnyen zúzódik szét az eszme,
melynek kifejezést és testet akar adni. Teremtő munkát, és pedig
olyant, amely egészséges, s melynek csengése igaz; esak hOSSZ/J,
nyugodt órák alatt tud az ember végezni; csak olyankor, amikor
senki sem zavarja, senki sem izgatja. Legalább is ez az írók nagy
részének felfogása. Vannak olyanok, akik még ezen felül is sok
mindent megkívánnak munkájukhoz. Van, aki csak reggel tud
írni, míkor még egészen pihentnek érzi magát; vagy pedig este,
mikor nyugalom van a házban. Nem tudják elviselni a zajt, vagy
bármi olyant, ami elszórakoztatja őket; képtelenek munkához lát
ni, ha a szoba tűlságosan meleg, vagy túlságosan hideg. Megkíván
ják, bogy legyen kényelmes székük, megfelelő irósztaluk, a lehető

legjobb világosságuk, a napi munka után pedig üdülésül épen egy
bizonyos, az ő ízlés ük szerint való szőrakozás kell nekik. Sok ételt
nem kívánnak, ellenben literszám isszák a feketekávét, vagy sok
egyéb ennél is erősebb italt. Tudunk olyanokról, kiknek igényei
még ezeket is messze fölülmúlják; nem adják alább, mint hogy ne
kik a Déli-tenger valamely magányos szigetén kell írniok; vagy
pedig a főváros területén. valami szédületes magasságban levő

padlásszobában: csak ez felel meg szellemüknek, csupán itt tud
érvényesülni a tehetségük; el kell hagyniok rendes lakásukat és
ilyen helyre húzódniok, mert különben a szó nem folyik atolluk
alól.

Ezek a tehetséges irók. A lángelméjű szerző minden körülmé
nyek között, mindenütt és mindenkor tud írni.

A Kisded Jézusról nevezett Teréz nővér lángelme volt. Azzal
kezdte, hogy letérdelt s azért imádkozott, hogy minden sor, ame
lyet leír, legyen kedves Isten előtt. Azután fölkelt, cellájába ment,
leült arra a kis, kemény zsámolyra. térdeire vette az iródeszkát,
arra egy megvonalazott iskolás-füzetet s elkezdte benne róni azo
kat a csodaszép sorokat az li remek kezeírásával.

A legkiválóbb mű, melyet valaha a világirodalom termelt: az
lett az eredmény.

Az első részt, amint már hallottuk, Paula nénjének utasítására
írta és hozzá is intézte. Ezen résznek stílusa bizalmas és bensősé
ges. Azon az olykor tréfás és gyermekded hangon van irva, mely a
családi vonatkozásban szokott érvényesülni, s van benne valami
kevés abból a virágosságból is, mely jellemezte a kilencvenes évek
müveit. Ez azonban legkevésbbé sem homályosítja el rendkívüli
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átlátszöságát, s mint elbeszélés, míntaképe a közvetlenségnek.
Azoknak a bájos lapoknak mindegyikén ott ragyog annak a fiatal
leánynak hite és minden érzelme.

A második részt Mária Gonzága anyának parancsára írta, akit
közben, Jézusról nevezett Agnes anya után újra megválasztottak
perjelnőnek, s innentől kezdve az önéletrajzban sokkal fensége
sebb hang csendül meg. Itt Teréz nővér már nem olyan elöljáró
hoz beszél, aki egyúttal édestestvére, szeretett nővére, úgy vér,
mint lélek szerínt, hanem egy olyanhoz, aki vele való viszonyában
mindig félelmetes jelenség volt, akinek kormánysatát keménynek
ismeri, akinek ítéleteiről tudja, hogy kérlelhetetlenek. Megfeszíti
minden erejét, hogy sorait méltókká tegye azon eszményképhez,
mely felé neki magának kell törekednie. Igyekezetét siker koro
názza. Túltesz önmagán. Itt lesz az ő stílusa "szilárd és tömör".
De azért nem szüník meg ragyogni. Van benne úgy erő, mint me
legség. E kettőnek ilyetén összeegyeztetése páratlanul áll minden
kor és a legkülönbözőbb társadalmi viszonyok írodalmában,

Nem vonta ki magát semmi szolgálat alól. Söpört és mosoga
tolt, mikor rajta volt a sor. Kivette részét a forgó körüli ~~Ig<Uat-.

ból. Festegetett kis kártyákat, apró dobozokat s írt rövid verseket. .
Vezette és oktatta az ujoncnövendékeket. De azért a könyve foly
ton tovább fejlődött. Az első részt pontosan elkészítette akittlzött
határidőre s átnyujtotta nénjének, Paulának. Akkor azután,
majdnem minden pihenés nélkül, belekezdett a másodikba. Gon
zága Mária anya ugyanis elfogadta Paula abbeli tanácsát, h~
bízza meg ezzel Terézt. Lehet, hogy nem akarta Teréz sorsát köny
nyebbé tenni, mint amilyen volt elődje alatt; vagy talán neki is
volt afféle előérzete, hogy ez az önéletrajz valamikor nagv szere
pet fog játszani odakint a világban. Ne tartsuk jóeleve kizártnak
ezt a jobbik lehetőséget. •

Reméljük azt is, hogy mivel ö maga vas-egészségű volt, azért
nem volt meg benne az éleslátás mások testi gyöngeségeivel szem
ben, s azért nem vette észre Terézen a végkimerülés jeleit. Mert
máskülönben, bármennyire igyekezzünk is jóakarattal viseltetni
irányában, igen nehéz volna őt el nem ítélni. Bizonyos változások
Terézen nem üzen kerülhették el figyelmét. Példának okáért azt
csak mégis meg kellett értenie, hogy valami belső, nagy, tragikus
erő indította a fiatal nővért arra, hogy megváltoztassa. illetve ki
egészítse rendi nevét. "A Kisded Jézusról nevezett Teréz nővér"

- az igen, az stílszerű volt; azt minden ember megértette. Ki ne
tudta volna, hogya Kisded Jézus Teréz számára "élő, ragyogó
valóság" volt azóta, hogy első imáit gagyogta édesanyja ölében s
amióta elsö ízben rakta ki kis cipőit a kandalló mellé? Ellenben, a
"Kisded Jézusról és a s z e n t A b rá z a t r ó l nevezett Teréz nő

vér l" - ennek valami későbbi, valami mélyebb, valami misztiku
sabb tapasztalatot kellett jelentenie. Mert hiszen a szenvedő Meg
váltónak Veronika kendőjén megörökített arca nem olyan jelvény,
amelyet valaki amúgy magától értetődőleg és gyakran választott
volna. Mit jelentett ez? Vajjon Gonzága Mária fennakadt-e rajta
és utána kutatott-e?

Az is gondolkodóba ejthette volna, hogy milyen sajátságos
módon gondozza és ékesítgeti Teréz azt a Kísded-Jézus-szobrot, me
lyet reá bíztak. Fogadalma előestéjén ugyanazon gyertyák mara
dékát gyujtotta meg előtte, melyek beöltözése előestéjén égtek ott.
A Szent Szívről nevezett Mária nővér nem is titkolta el meglepe-
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tését azon, hogy húga, aki akkora örömét találta minden egyéb al
kalommal e szobor díszítésében, nem használta fel erre a célra
azokat a szép, rózsaszín gyertyákat, melyeket ilyenkor szokás volt
odatenni. Teréz jelentőségteljesen felelt rá: "Ezek a gyertyá!t
többet érnek az én szememben. Akkor égtek először, mikor föl..
vettem a rendi ruhát. Akkor frissek voltak és a színük szép volt.
Édesatyánktól kaptam őket; ő velem volt azon a napon; akkor
öröm uralkodott az egész vonalon. Most azonban a rózsás napok
nak vége van."

"A rózsás napoknak vége ..." Nem vette ezt észre Gonzága
Mária? Vagy talán azok közé tartozott, akik teljesen vakok, azért,
met nem akarnak látni? Nem tűnt fel neki, hogy Teréznek gyön
géd arcszíne fokozatosan mindig átlátszóbb lesz, és nagy karcsú
sága lassankint kíaszottságba megy át? Hát csakugyan egyetlen
egyszer sem merült fel benne az a kérdés, hogy "nincs talán an
nak a gyermeknek valami baja?" S habár a perjelnő nem látta
saját szemével, hogy milyen nehezen vonszolja magát fel azon a
celIájához vezető hosszú lépcsőn, s miként áll meg pihenni minden
lépcsőfokon kapkodva a levegő után: hát semmi sem keltette föl
benne mégis a gyanut, hogy ilyesféleképpen áll a dolog?

Úgy látszik, hogy nem. Mert hiszen a házirend nem szenvedett
csorbát és a fegyelem szígorát nem kellett enyhíteni Teréz érde
kében. Megjött a tavasz és már vége felé járt, s ő ép úgy virrasz
tott és böjtölt, mint a testület többi tagjai. Végül azonban egy
reggelen odament a perjelnőhöz, letérdelt előtte és kérte, hadd
beszélhessen vele négyszemközt.

Előző nap éjfélkor ment aludni; mert eladdig virrasztott a
kápolnában. Alig oltotta el a lámpáját, mikor valami sajátságos fo
lyadék jött fel pezsegve egészen az ajkaihoz. Megtörülte száját a
sötétben, s 'másnapig várt, hogy megnézze, mi volt az a hab.
Ekkor vette észre, hogy zsebkendője csupa vér. Fájdalmat nem
érzett, s félelmet sem, sőt ellenkezőleg, az volt a benyomása, hogy
nagy kegyelemben részesült. Primára és a káptalanra ép úgy el
ment, mint máskor. Most azért jött, mert engedélyt akart arra
kérni, hogy folytathassa böjtjét.

Az engedélyt megkapta.
Nagypéntek volt azon a napon az Úr ezernyolcszázkilencven

hatodik esztendejében, mikor ez az engedély megadatott.

Páter ErntJ fordítása.

HOLLÓ ERHO:

Köd ül hosszan, amerre szem lát.
elnyúlik döbbent földeken,
mint az unalom hallgatása,
végig a tájon csönd terem.

Hunyoroghatok, míndhlába,
szemem mostan semmit se lát,
néhány lépés tarló: csak ennyi
számomra az egész világ.
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Körül hegyek kísérnek, ezer
színnel, zsong rajtuk a csoda,
varázserdők öveznek, engem
zár és rejt a köd-kaloda.

övez, mint a csig-át a háza,
ha szaladok. úgy se hagy el.
magam vagyok és semmi sincs más,
míndenkítöl távol és közel.


