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A BESZÉLGETÉS
I.

Nem volna szabad leültetnem Önt, kedves nővérem - mondta
a barna csuklyafátyollal körülvett areú, idősebb és sárgásan jó
zan arcszínű s a maga szokott, hideg pillantásával, majdnem szú
rósan nézte az előtte félénken álldogáló kedves, vékony teremtést.
Szabályaink majdnem kötelezően előírják, hogy az előljárónak
ezzel is éreztetnie kell állapotát az engedelmességre' kötelezett
alantas iránt. De akkora az aggodalmam. hogy Önt mégis le
.ültetem. Nem szeretném, ha pusztán azt érezné, hogy csak en
gedelmeskednie kell. Szeretném, ha meg is értené, mit kell tennie.

- Igen! - mondta engedelmesen az óükarikás ablakokon át
beszűrődő szürke világosságban álldogáló barnaruhás leány.
~ Akkor - szólt az előljáró-anya egészen kimérten és hide

gen -kérem, üljön le talán ... - s elnézte.. amint leül, még ,a
szekottnál is félénkebben és félszegebben, egészen kényelmetlenül
a szék külső részére, úgy, mint aki nem mer hátratámaszkodni és
valóban nem is támaszkodott hátra.

Pillanatnyi csö~d volt. Igy ülni - gondolta magában majd
nem öntudatlanul az előkelő származású, rideg, okos idősebb nő,

kit gyermekkorában megtanítottak minden lépésével és mozdula
tával szilárdan és öntudatosan mozogni ... így ülni, ilyen félén
ken és alázatosan, csak olyan szokott, aki afféle kicsiny, vidéki
családban nőtt föl. nem tanult meg mozdnlataival és tartásával is
viselkedni! - S egyszerre csak érezte, hogy nemcsak milyen sze
renesés ő, de mennvire szükséges is volt, hogy aranvszínűre lak
kozott karcsúlábú bútorok között, parketten és szőnyegen tanult meg

. járni gyermekkorában és serdülőkorát szalonok tükrel verlék visz
sza.. Sivatag, kegyetlen iskola volt, de mégis szükséges ahhoz,
hogy önmaga és mások fölött uralkodni és emberekkel bánni s
mlindenkivel szemben a megillető és szükséges módon viselkedni
tudjon. S éppen ez 'az, hogy viselkedni: igazán nem tanulhatott
meg ez a jelentéktelen kis vidéki lány,ez az Alacoque Margit.
Igaz, hogy néha majdnem egészen úrinak hatott, mint ahogyan
a családja is. majdnem úri volt, amint ast a főnöknő jól tudta:
afféle kisnemes elődök, de féligmeddig elparasztosodva a maguk
egészen vidéki életében, nótárius apa, aki talán együtt evett és
ivott a falusiakkal és a lányai, akik éppen csak más módon öl
töznek, de nem beszélnek és nem mozognak jobban, mint a gaz~
dagabb paraaztkisasszonyok ... Ráadásul ez a kis nővér is rend
kívül félénk természetű. S a főnöknő most egészen határozottan
érezte, sőt tudta, hogy a látomásai - vagyis hogy azok a dolgok,
amiket ő látomásoknak nevez - abból fakadJnak, amit saját ma
gáról nem tud: hogy az ő gyönge és félénk természete akar ön
tudatlanul nagynak mutatkozni, Ez az, amit meg kellene magya
rázni neki... és az előljáró-asszony érezte, hogy keserűen ta
pasztalttá lett a lelkeken való átlátás szakadatlan gyakorlatáDan.

- Gyermekem - mondta most neki nagyon kedvesen. s való-

303



ban is kedvesen - amint Ön bizonyára sejtette is, kizárólag azért
hívattam, hogy azokról a látomásaírókbessélfünk, amelyekrőlÖn
a gyóntatója parancsára tájékoztatott engem. Kérem. ne haragud
jék rám, én nem vagyok hittudós, tehát nem tudom összefoglalni
sem pontosan azt, amiről az ön látomásaiban szó vian. Próbálja
meg talán kérem egyetlen mondatban foglalni össze, hogy, nos,
mit kívánt öntől Jézus azokban a bizonyos dolgokban, amiket
Ön a látomásaínak nevez!

Alacoque Margit bizonytalansága abban a pillanatban elmult.
.szilárdan ült a széken é& nyugodtan hátra támaszkodott.

- Azt kívánja -mondta alázatosan - hogy tiszteljük és BZe-
ressük az Ö Szentséges Szivét, mint amelyben irántunk való sze
retete és valóságos embersége mutatkozik meg.

..,.... Ön pontosan éb tisztán fejezte ki magát, Gyermekem - is
merte el az idősebb. A dolgoknak ez a része azonban a híttudo
mányra tartozik és ném énrám, én pedig nem ártom bele maga
mat.

.Blhallgutott, hogy alárendeltjének módja legyen megérteni,
milyen jelentős 'az,' hogy mellette, - akinek parancsolnia van föl
tétlen joga, mégsem megy át a hittudomány területére - milyen
különösnek hat alárendeltjének hittudományi kérdéseket bolygató
vakmerősége. Osak ezután beszélt tovább.
. - Nézze, kedves Gyermekem. Ön közepes származása, egysze
rű neveltetése és mondhatnám, majdnem teljes iskolázatlansága
ellenére olyan teremtés, aki ellen nemi, lehetett semmi kifogásom.
De talán éppen azért, mert olyan egyszerű a képzelete és a ta
nultsága, meg kell magyaráznom valamit. Ha Jézus, a mi meny
nyei Vőlegényünk valóban ilyent akar közölni az emberekkel, az
nem kicsiny dolog. Neki száz, sőt ezer, sőt megszámlálhatatlan for
mában van módja ezt tenni. Fordulhatna ezzel az akaratával ma
gához .a Szentséges Atyához, valamelyik ssentéletű bíboroshoz
v,agy hittudós szenthez, Egy dolog mindenesetre bizonyos. A má
kicsinyke templomunkhoz nem fordulhat vele! - A szemben ülő
fiatalabb apácának vélumtól körülfogott, engedelmességtőlés alá
zattól finom és okos arcán most csodálat és érdeklőd!és rebbent
meg. Fölhasználta a főnöknő lélekzetének ssünetét és megkér
dezte egyszerűenr

- MiérU
- Le kell küzdenem ingerültségemet! - gondolta nagy ön-

uralommal a főnöknő. - Hisz a kérdéséből is látszik, mennyire
egyszerű és tanulatlan teremtés. hogy még ezt sem érti. TüreI
mesen kell megmagyai'áznom... - S a roppant fegyelemmel,
amit megszokott önmaga irányításában és mások kezelésében is,
még rá is mosolygott. . .

- Azt kérdezi, míért l Nos, meg is magyarázom önnek, ked
vés Gyer~kem. Előbb. azonban. " - s a hangja itt kissé habo
zott, ne éreztessen-e vele, mínt valami gyermekkErl szemben, va
Iamí felnőttes fölényt - .. ,. előbb azonban meg kell igérnie
valamit. . '

A másik azonban letérdelt: _
- Anyám; Ön nem kér, hanem parancsol nekem!
Az idősebb apáca egyre keserűbb lett magában, mert idege-



aítette, hogy ez a letérdelés hogyan történt: mereven és ügyetIe-
I nw, ama báj nélkül, amelyre őt m;agát már gyermekkorában meg

tanították kitűnő nevelői; minden báj nélkül, mert eaa félparaszt
falusi jegyzőlány egészen felnőtt korában került ide, s persze
ilyenkor már nem lehet rendes letérdelésre megtaníteni l A fő

nöknő el is határozta. hogy - a tanítás és az eredmény kedvéért,
igen, csakis' a tanítás és az eredmény kedlvéért most éppen innét
indul ki, s ezért szabad utat enged ingerültségének. Hevesen
kifakadt.

- Hogyan térdel le kérem, nővér' Azonkívül jast mondtem,
hogy üljön, t~hát":keljen (öl és üljön vissza azonnal. Ugy ..• De
hogy visszatérjek a Ietérdelésére, lássa, Önt, Leányom, meg er-o
re sem lehetett megtanítanunk. Ön már. egészen felnőttlorában
jott ide, sajnos, ennek ell snére mégis tudatlanul és tájékozatlanul:
Ugy tudom, egész életében nem látott mást, mint szülőhelvét;Ta
lán életében nem beszélt mással, mint családjabeliekkel, rokonai
val és plébánosával. Azonkívül persze ez az első város, amit rva
laha is látott. S .ast hiszi, hogy Isten tudja, milyen nagy hely;
Pedig ilyen csak honunkban is van néhány ezer. Félnapi járó~

földön még a nevét sem ismerik. Ráadásul ez a mi kis zárdánk
a város szélén van, egészen közel a bástyákhoz. Templomunkba
a szomszédos utcákból mindössze huszonöt-harminc hívő jal', merf
napi egyetlen nyilvános mísénk nagyoniskorahajnalban van. Mi
a szentály vasrácsári belül térdeplünk két sorban köpenyeinkkel
letakarva, nem vagyunk számukra másokvmint-névnélküli árnyé
kok s ha valamelyikünk meghal és uj kerül helyére.. éssre-: sem
veszik. hogy· eggyel többen vagyunk-e, vagy kevesebben. Mi mó
don tudna ez a nagy kijelentés, amit állótólag ÖUnekJézus tett
az Ö .Ssivéről - elismerem, nagyon szép és nagyon költői gondo
lat - kilépni innét akárcsak a szemszédos utcába is. Ugye meg
érti, hogy mint felettesének és mínt közülünk a világgal és ne
bézségeivel egyedül érintkező anyjuknak, ezt.közölnöm kellett Ön
nel! Előljárója vagyok, szeretetre kötelezve. szeretettel kellett ten,
nem ezt a közlést. Ugye nem tagadhatja, hogy azzal tettem, Gyer~
anekem'l

- Nem, A.nyám! - válaszolt Alacoque Margit csöndesen. - S
mély hálávalés alázattal köszönöm, hogy nem az engem kötelező
engedelmesség mindenható pecsétje ,alatt tette ezt.

- Sőt. ha valami kérése volna - szólt lágyan a másik, 
hacsak lehet; szívesen teljesítem.

Margit, amint a szabályok előírtak, letérdelt.
- Semmi más kérésem nincs, mint az, hogy megtarthassam

azokat az éjszakai ájtatosságokat. amelyekre engedélyt kaptam.
Az előljáró első gondolata a heves, majdnem indulatos taga

dás lett volna. De a következő pillanatban máris mást gondolt.
Meg kell hogy engedje! A legjobb mód és alkalonil próbára tenni
s éppen ezek közt figyelni meg; eléggé meggondolatlan volt, hogy
eddig meg nem tette, A parancsolé rendszabályokra még mindig
van elegendő idő, s a legrosszabbra, a rendből való kizárásra re
méli, nem kerül sor.

. - Nem vonom vissza az engedélyt. Gyermekem! - válaszolt
egészen hidegen.

•
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De azért, ez az ügy - éppen az, amire gondolt - mégsem volt
könnyű, Megfigyelni éjszakai ájtatosság közben egyik nővérüket. '
- ebben volt valami elidegenítő és taszító. Ellenszenvet keltően
hasonló volt a kémleléshez. Mégis csak meg kell valakivel beszél':"
nie tanácsosai közül. S ki mással, mint a helvettesével'l Öa fő

nöknő és a másik - a csontos, nagyorrú. még a rendi szabályokon
túl ie. hallgatag apáca - nem ezerették egymást, persze a szónak
rendi és zárdai - tehát nagyon tárgyi értelmében: különböző
felfogásuk volt ugvanasokről a dolgokról. De a nővérek válasz
tása éppen azért volt személyükben sserencsés, mert nekik kettő
jüknek alkalmazkodniok kellett egymáshoz.

Mivel az ügy annyira kényes volt, nem rántotta meg a csen
gőt; hogy a sorol; apácával magához hívassa. hanem ő maga ment
hozzá it -közeli szomszédos cellába. Keskeny, homályos folyosó,
nyirkos még itt az emeleten is, a sarok tompa hajlásában mécs
ég egy életnagyságú sötétbarna spanyol feszület.elött, A főnöknő

is letérdelt, amikor elment előtte, mint mindíg és mindenki eo
házban. De ő most néhány perccel tovább maradt úgy, mint aki
fáradt, s valóban jólesett ebbena meghitt mozdulatban megpi...,
hénnie. Valóban fáradt is volt. Öregedett s a zárda vezetése egyre
jobban fárasztotta. Tudta, mi/ la feladata - s ez volt az, amiért
a zárdában egyedül neki, érintkeznie kellett a világgal: Azért,
hogy mindazt a munkát, ami idebent folyik, mínél inkább elszi
getelje a világtól! Eszébe jutott, hogy ez lenne az, amit - na
gyon tűrelmesen - meg kell majd magyaráznia ennek a Margit
nővérnek aki még nem tudja ezt. életük eg'Y;ik leglényegét, hogy
ami itt történik, az éppen a világ elől valo elvonulás, s a cél
ja merőben más, mint a világ elé tárni valamit.

Úgy érezte, mintha ezt most a Feszületen Függő ajánlotta és
tanácsolta volna neki s ezért hálás is volt neki, s a szive ujm
nyugodt lett. Joga lett volna, hogy meglepetésszerűen nvisson be
a helyettes főnöknő cellájába, ő azonban tud/ta, mit jelent az ud
variesság; az uralkodásban és alkalmazta is. - Az udvariasság
a szeretet egyik módja! - oktatta mindig azt a közeli környezetet,
amely a zárda és az ő kiválasztása szermt azokból állt, akiknek,
ha egyszer ő már nem lesz, utána kell majd következniök. S csak
akkor lépett be, amikor válasaul meghallotta az Avét, igaz, hogy
már csak harmadik. kopogtatásra, mert a derék öreg helyettes fő-

nöknő kissé már nehezen hallott. .
Benyitott és most is írás közben találta őt asztalánál,minf

majdnem míndíg, pokrócaiba takarózva, s közvetlenül a papír
fölött nagy nedves, vörös orrával. mert tél volt. Nem szerette
a főnöknőjének ezeket az "előkelő" fogásait, s a maga derűsen
és alázatosan őszinte bosszúeágának érdességével állt föl, amikor
annak képe jelent meg rövidlátó szemére rakott szemüvegének
vastag, nehéz, szürke lencséiben: - No lám, Ön ad S megint
csak kopogtatott, Anyáin ! - S oly különös volt. mikor a jó tíz
évvel idősebb ormótlan, nagydarab teremtés így szólította a ki
cEliny, előkelően vékonycsontú, szépareú, éppen f~nom vonásai
miatt nagyon fiatalos külsejű másik apácát: - AnYám1!

- A tanácsát kérni jöttem - mondta az a maga választékos
méltóságával.
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Amaz köhögött, mert majdnem mindíg hurutos volt:
- Hivatnia is lehetett volna - szólt derűsen, náthás. nedves

hangon. - Dehát Anyánk ad arra, amit a világiak úgy neveznek,
hog'Y. valakit "udvariasságban nem lehet felülmúlni."

Omár megengedhette magának, hogy őr.zintén bírálja, mart
az e kérdésben való nézeteltérések miatt ők ketten egymással már
sokat vitatkoztak. S az idősebb apáca nem egyszer pirított rá, a
fiatal,alibra: Azt nem bánom. ha a Főnöknő Anya udvarias. vi
szont semmiesetre se legyen - udvariaskodó! Ez persze sohasem
hangzott élesen a kemény, öreg afkakról, s maga a helyettes
főnöknő is jómodorú, okos vezető volt. amellett mélységeserr alá
zatos és engedelmes apáca. Ráfüggesztette derűs, szürke, fáradt.
bölcs és rövidlátó szemeit főnöknőjére. amint leült és megkérdez
te, mi az, amiben parancsolja, hogy tanácsot adjon.

Amikor ez megmondta neki, mirő] van szó, arra kérte,hogy
gondolkodhassék. Amikor a főnöknő egyszerűség kedvéért csak
biccentett, a Helyettes Anya levette orráról az otromba fakeretes
szemüveget. Orra így még nagyobb és csúnyább lett. Vöröses
szélű szemhéjjai gyullad'taknak hatottak. Lehunyta a szemét,
hogy pihentesse kissé, magában dörmögve, mínt aki elbóbiskol. A
főnöknő tísztelöen, majdnem szorongve nézte. Az öreg apáeaenoha
osak tíz évvel volt idősebb. mégis sokkal-sokkal több időt töltött
a ~endben, mint Ő. Több. mint f.él szásadot. Emlékei és az, amit a
rend belső életéről s száz meg száz azóta meghalt apácáról tudott.
szinte a végtelenbe látszottak viszonyulni. Egyszerű, de éles' el
mája volt s a' nyelve ugyanolyan: s az egyetlen volt, akit a fő·
nöknő is .tisztelt azok közül, akiknek a származása nem volt elő
kelő.

Már-már úgy látszott, hogy valóban alszik, amikor váratlanul
felnyitotta szemeit egy-egy ilyen pihenés és gondolkodás után.
Azokat. akik vele beszéltek, la nagyon öreg és férfiasan ormótlan
arcú Helyettes Anya újra és újra meglepte azzal, milyen gyö
nyörű fiatal szemek tündökölnek föl arcában, olyan szépek, mint
valami kristály tó, s a szépség és fiatalság mellett ugyanakkor
telve bölcsességgel és érettséggel.

- Ra erről az egész Alacoque dologról van szó, Anyám
mondta csengő, erős hangon -. nos, Ön tudja, hogy tisztelettel
bár s az előljáró felé köteles engedelmesség határai közt, de én
egészen másképp gondolkodom, mint Anyám!

Az bólintott. .
- Ezt tudtam. Ön is, hogy úgy· mondjamalacoque-ista. Sze

rencsére csak hárman-négyen vannak. Itogy pontos legyek azt
kell mondanom, hogy szerencsére csak hárman-négyen vannak ma
még. Azonban, hogy Önt kövessem ,az egyenesbe. én nem aka
rom, hogy hamarosan a zárda többsége megbolonduljon. Tudni
illik kötelességem. hogy ezt megakadályozzam.

- Úgy van. Valóban ez a kötelessége! - ismerte el az öreg
apáca s csodálatos szemei keskennyé húzódtak a mosolvtól. -
Dehát Ön végre is: tanácsot kért tölem. Főnöknő Anya. .

Amit Nővéremnek kötelessége megadni! - figyelm.eztette
ez élesen.- De előbb... - s itt ujra' visszaesett ssokott modo
rába - '" előbb ... nagyon lekötelezne, Nővér. nem mondaná
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meg, miért tartja lehetségesnek, hogy' ennek a mi kis társnőnknek,
-ennek az ALacoque Margitnak látomásai vannakT

- Amint Anyám is tudja. pontosan szeretem kifejezni ma-
gamat - s a Helyettes Anya a kezében maradt lúdtollal a papír
jai felé intetet, mint aki azt akarja mondani, hogy azért szereti a
pontos szavakat, mert gondolatait az írás igényeihez' formálja,
- S én nem úgy gondolom, hogylehets.éges, hogya mi kis nő
vérünknek jelenései vannak, csak így: nem lehetetlen; hogy va
lóban vannak.

- Ami egyre megy - mondta türelmetlenül a főnöknő.

- Ami azouban éppen ellenkező azzal. amit Főnöknő Anya
mond, eleve azt gondolva, hogy lehetetlen, hogy neki látomásai
legyenek.

- Igaza van. Valóban így gondolom. De figyelmeztetnem
kell, hogy nem arra felelt, amit kérdeztem. Nem mondta meg,
hogy ...

- '. '. miért nem tartom lehetetlennek, hogy látomásai legye
nek' Nos, az előljáró iránt köteles engedelmességgel meg kell
rnondanom, amit gondolok. Noha. amit gondolok, az esetleg el
lenke.zni látszik az előljáró iránt járó tisztelettel. Azt, amit kér
dez, azért tartom lehetségesnek, mert ez a mi kis nővérünk alá'"
zaios! - s a csodálatosan megifiodott két szeme mint két erős
kristály, most majdnem haragosan tündökölt. Az öreg apáca eb
ben a pillanatban majdnem fönséges volt. Egész életében megtar
totta a rendi életnek azt la. parancsát, amely annyira óv minden
fölösleges mozdulattól , most azonban takaróival együtt kitárva
karjait, melyeken vele együtt megvénült nevetséges pokrócron
gyai esüngtek, úgy hatott, mint valami óriás, öreganyagalamb,
aki haragosan. szerteborzolt tssárnyakkal védelmezi fászke legna
gyobb kincsét, az alázatosságot.

- Ön azt gondolja tehát - mondta elámultan ·a Főnöknő
Anya - hogy ... - a másik azonban most majdnem egészen en
gedetlenül nem engedte befejezni:

- '" semmiesetre sem tartom kisártnak. hogy olyan nagy
erényt, mínt az alázatosság, a. mi Urunk eleve ne akarna vi
szonozni.

A főnöknő fáradt lett és elcsüggedt:
- Igy, azt hiszem, nem meg'yűnk semmire. Eszerint Nővérem

nem ért egyet a gondolatommal, hogy ...
A másik azonban majdnem megdöbbentette válaszával:
- De még mennyire, hogy egyetértek.
- Ha meg is lep - mondta zavarával küzködve a főnöknő

mindenesetre elégedettséggel tölt el. Ön meg én elég gyakran
nem értünk egyet De abból, amiben egyetértünk, abból mindig
jó és okos dolog -Iesz.

- Egyetértek szándékával. mert nem akarok ellenkezni Ön
nel.- Anyám! Nem szabad azt hinnie, hogy itt e falak között pár
tokra. akarunk szakadni s szembe akarunk ke rolni Önnel egy
alatfvaló ia miatt, Mi valamennyien engedelmes leányai vagyunk.
Bizonyára hibás vagyok abban' s én vagyok ,az oka, ha föltételez-
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hette, hogy bármily okból én magam sem vagyok engedelmes.
Önnek. Bocsánatot kérek, hogy erre a véleményre okot szolgál
tattam.

nl.
A kicsi nővérnek. hogy emeleti celládából iR templomba, le

jusson, el kellett haladnia a folyosó sarkának feszülete előtt. A
mécses a, keresztfa gerendájának majdnem a tövében égett 6 a
vörös üvegéből szétsaivárgti sugárzás most alvadt-vérszínű fény
nek tompa körét vetette föl a lábujjaktól a térdekig. A haláltól
kék lábfej és ujjai még ebben a fényben is úgy hatottak, mintha
az üdvözítőnek nem fából faragott mása, haneni valóban most.
kimult teste függene a kereszten. És sebei úgy fénylettek, mintha
éppen most merevedett volna meg bennük a vér, A kicsi nővér,

amikor térdeléabe hullott egy pillanatra, hogy a mennyek di
csőségébe távozottat megkérlelje sebeiért, most ismét aggódva gon
dolt arra, vajjon föl fogják-e ismerni az emberek ezt a minden
emberi értelmet meghaladó szeretetet, ami éppen ezekből a se·
bekből árad. - Hogy, elhiggyék ezt a szerotetet - gondolta 
nem kellene más, mint hogy valóban megálljanak igazi keresztje
és sebei előtt, s akkor oly egyszerűl De m\égis milyen nehéznek
kell lennie, ha a Főnöknő AnYa sem tudja elhinni. Pedig írásban
adta át neki míndazt, amit kapott a szentély éjszakáin megszó-
laló közlésekből. '

A belső folyosón az ablakoknak valami rejtelmes nyílásán át
fagyos és nedves szél jött éppen ve-le szemközt; míntha hideg,
idegen, ellenséges lény súroltá volna kezeit és arcát, Nem, a ki
csi nővér egyáltalában nem volt bátor és soha sem jutott volna
eszébe ezekre- a éjszakai látogatásokra menni a szentélybe e'gye
dül, ha nem ösztönzik rá azok a belső beszélgetések. amelyekkel
kapcsolatban egy pillanatig sem lehetett kétsége, ki az, aki szól
hozzá. S félénk természete ellenére - csak azért, mert a vele Be
szélgetőben ennyire bizonyos volt - egész bátran vágott neki az
útnak, majdnem mosolvogva és derűsen. s csak azért szorongva,
mert sohasem tudta előre, rnegszólal-e benne' aza Hang .. , EI
érte a folyosó végét, letapogatózott a teljesen sötét kőlépcsőn,

megtalálta a sekrestye nyitott ajtaját. Itt egyébként is égett a
mécs minden éjszaka. Fénye elvesző, hideg, sárga tócsa a görcsei
körül gödrössé kopott, szálkás, vén desakapadlón. Az egész tem
plom viszont vaksötét, még la szentélv is. az örökmécs nem vilá
gít, még csak derengésével sem, egyetlen vérszíuű pont. Mindössze
két lépés és lábai megérzik az oltárról az itteni kőlapokra alá
folyó vastag szőnyeget, s azon másfél lépés, hogy mintegy bele
botoljék az első lépesőfokba. s ott magától leroskad. A letérdelés
a szőnyeg ujjnyi puhaságárt át éri az oltárlépcsőt, a leborulás
majdnem nesztelen, de most úgy tűnik föl, mintha a keltett hang
százszoros lenne a templom csöndjében. A Főnöknő Anya, <aki
helyettesével együtt a sekrestye:' fölötti apró oratóriumban van
elrejtőzve, szintén így hallja, ennek a térdreborulásnak neszét s
ebben most van valami félelmes. Úgy tűnik föl neki, hogy az ora
tórium kiugró kórusablakának egész szélességét elfoglaló térdep-
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lőn vele együtt térdelő Helyettes Anya: végtelen messzeeézben
lebegne tőle a sötétség tengerében.

- Itt van l, - szeretné suttogni, de nem meri, mert attól fél.
:hogy a roppant csöndben a templomi kapuitól dörögnének vissza
hangjai. S ekkor valahol - míntha benne magában szólalna meg,'
hallja, mintha az ugyanúgy felelne vissza, ahogyan ő csak f>ZÓ
lalt volna: - Igen, itt van. - Már tudniillik, hogy a nővér van
itt. Alant a mélységben semmit sem látni, de mégis látni vélik a
térdeléabe görnyedőt. Mindenesetre hallani lehet a szőnyeget egy
pillanatra érintő homlok neszét: S ekkor egész pontosan. anél
kül, hogy számot tudtak volna róla adni, testi vagy lelki érzé
keikkel hallják-e, meghallották ugyanazt a Hangot, amit az alant
térdelő. S akkor ők is arcra borultak a térdeplőn,

- A te életed az Én művein... semmi és senki nem akadá
lyozhatja, de még csak nem is késleltetheti az Én működésemet

benned ... De te fogadj el mindent, engedj magaddal tenni min
-dent. Én Magamnak tartom fönn a dicsőséget, Elégetve a Szere
tettől. amit az emberek iránt érzék, téged, a szegény kis semmit
választottalak ki, hogy közöld az emberekkel Ssivemet, Adj ne
kem hálát és szeretetet, annál- többet. minél jobban nem hisz

.nek neked Míattam. Idd ki a Kelyhet, anélkül, hogy előre vizs-
g-álnád a keserűséget.. ami benne van. Ha Én magamat adtam ál.
-dozati ostyaként mindnyájatokért, te is tudd adni Magadat Éret
tem. Gyávaságod ne árulja el akaratomat! M1előtt elmerülnel a
-szenvedésben, vonj vissza előre minden olyan mozdulatot, amely
-ellentétben volna azzal az önátadással, amit igértél nekem; Hiva-
tásodat én szabtam meg a földön, azt akarom, hogy mielőtt el

-merülnél mennyei Világosságomban, idelent fájdalomba süly
Iyedve is légy oly fejedelmien hűséges Hozzám, mint amilyen
Én mindnyájatokhoz, Most helyetted is Én válaszoltam a kérdé
sekre. amelyeket reggel hozzád intéztek. Megengedtem, hogy így
'is hallhasaátok Hangomat. Innét akarok, mínt Sziv, az embereké
lenni, ezek közül a falak közül. S innét is leszek, Gyermekeim:
:Béke veletek !


