
KIS SZENT rrEREZ OLASZORSZÁGI UTAZÁ~A

Az alábbi útleírás Kis Szent Teréz elsőszámú önéletrajzi kéziratából, az
úgynevezett A kéziratból való (Sainte Thérése de l'Enfant Jésus: Mtuiuscrits
Autobiographiques Carrnel de Lisieux, 1957). Gyermekkori emlékeiről vall
benne nővérének, Paulinának, más néven Jézusról nevezett Agnes anyának.
A huszonkét éves Teréz az itt szemelvényesen közzetett sorokban tizennégy
és fél éves korára emlékezik vissza, mikor is édesapjával és Céline nővéré

val Olaszországban járt. Ennek az útnak a története Teréz hivatásának a
történetéhez tartozik. A kislány be akar lépni a Kármelbe, ahol már két
nővére apáca. A szabályzat szerint a huszonegyéves kor betöltése alapkö
vetelmény, s a gyermekleány mindent megtesz. hogy felmentést kapjon a
korhatár alól. Legfőbb támasza Agnes anya, aki elsőnek vonult be a csa
ládból a Kármelbe, de csakhamar megnyeri édesapja, Louis Martin párt
fogását is. Az apa, akinek boldoggáavatása - feleségével együtt - folya
matban van a Rítus Kongregáció előtt, tapintattal és megértéssel áll kis
leánya mellett, akinek törekvéseiben Isten akaratát látja. Fáradhatatlanul
kíséri Terézt fórumtól fórumig. Mikor a Kármel igazgatósága visszauta
sítja őket, Bayeuxbe mennek a püspökhöz, s mikor az is kitér a kérésük
elől, a legközelebbi egyházmegyei zarándoklattal - melyet a coutancesi
egyházközség szervez XIII. Leó aranyrniséje alkalmából - 1887-ben Ró
mába utaznak, hogy magától il púpától kérjék az engedélyt. K. M .

.. . Három nappal bayeuxi utazásom után egy sokkal hosszabb utazást
kellett tennem, mégpedig az örök városba ... Ö, micsoda utazás volt ez! ...
Ebből egymagából többet tanultam, mint sok hosszú iskolaév alatt, meg
mutatta nekem minden múlandó dolog hiúságát és azt, hogv-minden csak
lelki bánat a Nap alatt ... E mellett gyönyörű dolgokat láttam, megcso
dáltam a művészet és a vallás minden nagyszerűségét s főleg ugyanazt a
földet tapostam, amit a Szerit Apostolok, azt a Mártírok vérével öntözött

, földet s a lelkem megnőtt a szent dolgokkal való érintkezéstől...
Boldog vagyok, hogy voltam Rómában, de megértem azokat a világi

embereket, akik azt hitték, hogy Papa azért tetette meg velem ezt a nagy
utat, hogy megváltoztassa gondolkozásomat választott életcélom felől; va
lóban volt valami, amivel megrendíthetett volna egy kevésbé szílárd hiva
tásérzetet. Mi, akik sohasem éltünk a nagyvilágban, Céline és én, a nemes
ség köreibe kerültünk, csaknem kizárólag belőlük állt a zarándoklat, Ö,
távol áll tőlünk, hogy megszédüljünk, ezek a címek és ezek az előnevek

csak levegő voltak a számunkra ... Messziről mindez egy' kevés port hin
tett ugyan néha a szemembe. de közelről láttam, hogy "nem mind arany,
ami fénylik", és megértettem Krísztus Követésének ezeket a szavait: "Ne
kergessétek azt az árnyat, amelyet nagy névnek neveznek, ne kivánjatok
sem sok összeköttetést, sem egyetlen ember különleges barátságát."

Megértettem, hogy az igazi nagyság a lélekben lakik és, nem névben,
mint ahogy lzaiás mondja: "Az Úr Más Nevet fog adni választottainak"
és Szent János is mondja: "A győztes egy fehér követ fog kapni, amelyre
Új Név van irva, amelyet senki sem ismer, csak .aki kapja." Tehát a Meny
nyekben fogjuk megtudni, hogy milyenek a mi nemesi előneveink. Akkor
míndenki megkapja Istentől a dicséretet, melyet megérdemel és az, aki a
főldön, Jézus iránti szeretetből, a legszegényebb, a legelielejtettebb akart
lenni, az lesz a legelső, a legnemesebb és a leggazdagabb! ...

A második tapasztalat, amelyre szert tettem, a papokra vonatkozik.
Miután soha nem éltem a közelükben. nem tudtam megérteni a Ikármeli
reform főcélját. A bűnösökért imádkozni elragadó volt számomra, de imád-
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kozni a papok lelkéért, amelyet a krtstálynál is tisztábbnak hittem, meg
döbbentőneklátszott! .. ,

0, Olaszországban megértettem hivatásomat, nem kellett messzire
menni ezért az annyira hasznos megismerésért . . . '

Egy hónapon át éltem sok szerit pap társaságában és láttam, hogy ha
magasztos méltóságuk az angyalok fölé emeli is őket, azzal még nem vál
nak kevésbé gyenge és gyarló emberekké ... Ha a szerit papok, akiket Jé
zus Evangéliumában "A föld sójának" nevez, azt mutatják magatartásuk
kal, hogy végtelen nagy szükségük van imára, mit mondjunk a langyosak
ról? Nem mondotta-e Jézus azt is: "Ha a só ízét veszti, mivel fognak
sóznd ?"

0, Anyám! milyen szép az a hivatás, amelynek a lelkek számára ren
delt só megőrzése a célja! Ez a Kármel hivatása, mivel imáinknak és áldo-,
zatainknak egyetlen szándéka az, hogy az apostolok apostolai. legyfuik,
imádkozva értük, amíg ők evangélízálják a lelkeket, szavaikkal és mínde
nekfelett opéldaadásukkal . . . Meg kell állnom, ha még tovább beszélnék
erről a tárgyról, sohasem jutnék a végére! I

Dllága Anyám, el fogom mesélni utazásomat néhány részletével együtt;
bocsásson meg, ha túl sokat nyújtok belőle, nem fontolgatok, mielőtt írnék
és annyi különféle alkalommal csinálom kevés szabadidőm miatt, hogy
elbeszélésemet talán fárasztónak fogja majd találni ... Az a gondolat VÍ
gasztal, hogy az Égben majd újra beszélek Önnel a kapott kegyelmekről

s akkor már kellemes és csinos formába tudom foglalni azokat. .. Akkor
mársemmi sem szakíthatja meg bensőségesmegnyilatkozásainkat és egyet-.
len tekintetből mindent meg fog érteni ...

*
November hetedikén indult el a zarándoklat, de Papa néhány nappal

korábban felvitt minket Párizsba, hogy megismertesse velünk ezt a várost.
Hajnali három órakor mentem keresztül a még alvó Lisieux városán:

sok benyomás vonult át a lelkemen ezekben a percekben. Éreztem, hogy
az ismeretlen felé megyek s hogy ott majd nagy dolgok várnak rám ...
Papa vidám volt, mikor elindult a vonat, ezt az öreg refrént dudolgatta:
"Gördülj, gördül], delizsánc, kezdődik az utazás." Reggel megérkeztünk.
Párizsba, s azonnal elindultunk, hogy megismerjük. Apa, szegényke, sokat
fáradt azon, hogy örömet szerezzen nekünk, ezért csakhamar megismer-
tük a főváros minden csodáját. '

Miután a montmartrei bazilikában felajánlottuk magunkat a Leg
~zentebb Szívriek, 7-én, hétfőn indultunk el Párizsból; hamarosan meg
ISmerkedtünk a zarándokcsoport tagjaival. Én, aki oly félénk vagyok,
hogy rendes körűlményekközt alig merek beszélni, tökéletesen megszaba
dultam ettől a zavaró hibától: meglepetésemre fesztelenül beszélgettem
minden magasrangú hölggyel, a papokkal, s még magával a coutancesi
kegyelmes úrral is. Úgy éreztem, míntha csak: mindig ebben a világban
éltem volna. Azt hiszem, mindenki szerétett bennünket, és Papa láthatóan
büszke volt a két leányára; de ha ő büszke volt ránk, mi annál büszkéb
bek őreá, mert az egész zarándokseregben senki sem volt, aki szebb, vagy
választékosabb lett volna az én drága Királyomnál; szerette, mikor kö
rmvettük Céline-nel, gyakran előfordult, hogy ha nem kocsiban voltunk
s én messzebb kerültem tőle, hívott, hogy karoljak bele, mint Lisieuxben ...
Revérony főtisztelendő úr gondosan figyelte minden mozdulatunkat, sok":
szor láttam, amint néz bennünket messziről; asztalnál, ha nem voltan; vele



szemben, módot talált rá, hogy úgy hajoljon, hogy lásson és hallja, amit
mondok. Bizonyára meg akart ismerni, hogy lássa, valóban alkalmas va
gyok-e arra, hogy !kármelita legyek; azt hiszem, meg volt elégedve vízs
gálódásaíval, mert az utazás végén nagyon előzékeny volt irányomban, de
Rómában korántsem kedvezett nekem, amint később el fogom mondani.
- Mielőtt megérkeztünk volna ,az "örök városba", zarándokútunk oéljá
ihoz, megadatott nekünk, hogy sok csodálatos dolgot láthassunk. A leg
első Svájc volt, felhőkbe vesző hegycsúesaíval, ezer különböző módon, szö
kellő kecses vízeséseivel, mély völgyeivel, melyek tele voltak gígász! páf
rányokkal és rózsaszínű erikafákkal. Nem tudtam betelni látványukkal.
Amint ott álltam az ajtóban, csaknem elakadt a lélegzetem, ott szeréttem
volna lenni a kocsi mindkét oldalán, mert hátrafordulva varázslatos és
egészen másféle tájakat pillantottam meg, mint amelyek előttern terültek
el.

Néha hegy tetején voltunk, lábunk előtt beláthatatlan mélységű sza
kadékok, melyek mintha elnyeléesel fenyegettek volna bennünket ... vagy
pedig egy elragadó kis falu kecses faházai és templomtornyai fölött him
bálózott lágyan néhány vakítóan fehér felhő ... Távolaibb hatalmas tavat
aranyoztak meg a Nap utolsó sugarai, a nyugodt és tiszta hullámok köl
csonvették az :Ég azúr árnyalatát s ez az azúr, a lenyugvó tűz színével
elvegyülve, a világ legköltőibbés legelbűvölöbbIátványát nyújtotta ámuló
szemeínknek . " A tág horizont mélyén hegyeket pillantottunk meg, me
lyeknek határozatlan körvonalai elrejtőztek volna a szemünk elől, ha ha
vas C1SÚClSUk, amelyet vakítóvá tett a napfény, nem járult volna még külön
varázzsal hozzá a tó szépségéhez, amely elbűvölt minket,

Miközben ezeket a szépségeket néztem, lelkemben igen mély gondola
tok születtek. úgy éreztem, hogy értem már Isten nagyságát és a Meny
ország csodáit ...

Míután megcsodáltam a jó Isten hatalmát, megcsodálhattam azt a ha
talmat is, ,melyet a teremtményeinek adott. Az első olaszországi város,
melyet meglátogattunk, Milánó volt. A legapróbb részleteiben is megnéz
tük tiszta feh~r márványból épített katedrálisát szépszámú szobrával, mely
olyan volt, mínt egy csaknem megszámlálhatatlan néptömeg. Céline és én
rettenthetetlenek voltunk, mindig elsők és szorosan követtük a Főtiszte

lendő Urat, hogy mindent láthassunk a szentek ereklyéiből és jól halljuk
a magyarázatokat; így, mialatt ő bemutatta a Szentáldozatot Szent Károly
sírján, papával az oltár mögött voltunk, fejünket az ereklyetartóra hajtva,
amely a főpapi ruháiba öltöztetett szerit testet őrizte. Ez így volt min
denütt. .. A campo santotól még jobban elvoltunk ragadtatva, mint a
katedrálístól, minden fehér márványszobra, amelybe egy lángész vésője

míntha csak lelket lehelt volna, egyfajta természetes hanyagsággal volt
elhelyezve a halottak roppant mezején, ami számomra még növelte vará
mát ... Színte kisértésbe esik az ember, hogyvigasztalja azokat az esz
ményi alakokat, akik körülveszik. Kifejezésuk annyira természethű,a fáj
dalmuk oly 'csendes és megnyugodott, hogy az ember kénytelen felismerni
rajtuk azokat a halhatatlan gondolatokat, melyek bizonyára eltöltötték e
remekműveket létrehozó művészek szívét, Itt egy gyermek, amint virágot
hint szüleí sírjára, a márvány olyan, mintha súlytalanná vált volna és a
fínom szirmok színte kihullanak a gyermek ujjai közül, á szél már mintha
fújná is széjjel őket, mintha lebegtemé is az özvegyek könnyű fátyolát ~
a fiatal lányok haját díszítő szalagokat. Papa éppúgy el volt ragadtatva,
mint mí, Svájcban fáradt volt, de most, hogy jókedve visszatért, gyönyör-
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ködött a szép Iátnívalóban, amelyet nézegettünk; művészlelke a hitnek és
a csodálatnak azokban a kifejezéseiben nyilatkozott meg, amelyek szép
arcán tükröződtek. Egy öregúr (francia), aki bizonyára nem vo1t~en

költői lelkületű, a szeme sarkából figyelt mínket és míkőzben úgy látszott,
sajnálja, hogy nem tud osztozni csodálatunkban. rosszkedvűen mondta:
,,0, ezek a franciák, de könnyen lelkesednek!" Azt hiszem, &1ogy ez a
szegény öregúr jobban tette volna, ha otthon marad, mert szemmellátha
tólag nem volt megelégedve utazásával,gyakran volt a közelünkben és
egyre csak panasz hagyta el az ajkát, elégedetlen volt a kocsikkal, a szál
lodával, a személyekkel, a városokkal, egyszóval mindennel ... Papa az ő

szokott lellki nagyságával vígasztaini próbálta, felajánlotta neki a helyét,
stb.... egyszóval, ő mindenhol jól érezte magát, míután éppen ellentétes
lelkületű volt, mínt barátságtalan szomszédja ... 0, mennyi különböző
egyéniséget ismertünk meg, milyen érdekes tanulmánya világ, amikor
elhagyni készülünk azt! ...

Velencében teljesen megváltozott a színpad ; a nagyvárosok zaja he
lyett, csend közepette, csak a gondolások kiáltásaités az evezők-verte hul
lámok morajlását hallja az ember ... Velencének megvan a maga varázsa,
én azonban szomorünak találom ezt a várost. A doge-palota ragyogó, de
mégis, szomorú roppant lakosztályaival, ahol az arany, a fa, a legértéke.
sebb márványok és a legnagyobb meaterek festményei pompáznak. Vissz
hangzó bolthajtásai már régóta nem hallgatják azoknak az uralkodóknak
a hangját, akik vagy életre, vagy halálra ítéltek embereket azokban a ter
mekben, amelyeken áthaladtunk ... Már nem szenvednek a szerenceétlen
foglyok, akiket a dogék sötét zárkákba és földalatti börtönökbe zárattak ...
Ezeket a szörnyű fogházakat nézegetve úgy éreztem, mintha a mártirok
idejében élnék és színte szerettem volna ottmaradni, hogy követhessern
őket! ... De sietni kellett kifelé, átmenni a "sóhajak hídján", melyet így
neveztek el azokról a megkönnyebbült sóhajokról, amelyekkel az elítél
tek fogadták a halált, megszabadulva a földalatti börtönök borzalmai-
tól... .

Velence után Páduába mentünk, tiszteléttel adóztunk Szent Antal
nyelvének, majd Bolognába, ahol Szent Katalint láttuk, aki a Gyermek
Jézus csókjának a nyomát őrzi. Sok érdekes részletet tudnék még elIllan,..
daní mínden városról és utazásunknak ezer jellegzetes kis körülményéről.

de sohasem érnék a végére. . . .

*
Most már osak Rómáról van mondanivalóm, Rómáról, utazásunk cél

járól, ahol vígasztalást reméltem és keresztet találtam! ... Éjjel érkeztünk
meg, aludtunk, IS a pályaudvar alkalmazottainak kiáltásai ébresztettek fel:
"Roma, Roma." Nem volt álom, Rómában voltam! ...

Az első napot a falakon kívül töltöttük s ez volt talán a leg,gyönyörű
ségesebb. mert a műemlékek mind megőriztékantikvitásuk bélyegét,· ezzel
sz:mben Róma központjában az ember Párizsban képzelhette magát, a
szallodák és áruházak nagyszerűségét látva. Ez a rómakörnyéki séta na
gyon édes 'emléket hagyott bennem. Nem beszélek azokról a helyekről,
amelyeket végiglátogattunk, van elég könyv, amely széltében-hosszában
leírja őket, csupán csak a fő benyomésokról, amelyek ott értek. Az egyik
legédesebb érzés az volt, amely a Colosseum megpillantásakor remegtetett
meg. Végre láttam azt az arénát, ahol annyi mártir ontotta vérét Jézusért;
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már készültem. hogy megcsókoljarn azt a földet, amelyet ők megszantel
tek, de mekkora csalódás! a közép csupa romhalmaz, s a zarándokoknak
meg kell elégedniök azzal, hogy ennyit látnak, mert korlát zárja el a be
járatot, de nincs is kedve senkinek, ahhoz, hogy e romok közé próbáljon
behatolni. .. Lehet Rómába jönni és nem lemenni a Colosseumba? ..
Ez képtelenség volt számomra, nem hallgattam már az idegenvezető ma
gyarázatait, egyetlen gondolat foglalkoztatott: leszállni az arénába ... Lát
tam egy munkást, aki létrával ment arra s már azon a ponton voltam, hogy
elkérern tőle a létrát, szerencsére, nem valósítottam meg szándékomat,
mert bolondnak tarthatott volna. " .Az Evangéliumban az áll, hogy Mag
dolna, aki állandóan a sír mellett marad és többször fölébe hajol, hogy
megnézhesse belsejét, végül is két angyalt lát. Hozzá hasonlóan, annak
ellenére, hogy beláttam : vágyaim nem teljesülhetnek. lehetetlenség - to
vábbra is a romok fölé hajoltam, oda, ahová le szerettem volna menni, a
végén nem angyalt láttam, hanem azt, amit kerestem; felkiáltottam örö
mömben és mondtam Célinenek : "Gyere gyorsan, oda tudunk menni l" ...
Gyorsan átbújtunk a korláton egy olyan helyen, .ahol az a romokkal érint
kezett és már másztunk is lefelé .a romtörmelékeken. amelyek omladoztak
a lábunk alatt,

Papa nézett minket, megdöbbenve merészségünkön és hamarosan szólt,
hogy jöjjünk vissza, de a két szőkevény már se látott, :se hallott; mint
ahogya katonák bátorságukat növekedni érzik a veszély közepette, úgv
mí örömünk is arányosan nőtt a vesződséggel, amelybe vágyaink céljának
az elérése került ...

A katakombák is nagyon édes emléket hazvtak bennem; olyanok,
mint amilyeneknek elképzeltem őket. Miután a délután egy részét ott től

töttük,úgy rémlett, hogy csak pár pillanatig voltunk ott, az atmoszféra,
amelyet ott magunkba szívtunk, annyira jóillatú volt a számomra ... Kel
lett, hogy magunkkal vigyünk valamilyen emléket a katakombákból, ezért,
ihagyva~ hogya csoport eltávolodiék eg'y kissé, Céline és Teréz együtt
osontak Szent Cecilia egykori sírjához és magukhoz vettek valamit az ő

jelenléte által megezentelt földből. Római utazásom előtt nem viseltettem
e szent iránt különös tisztelettel, de az ő temnlommá vált házát látozatva,
melymártíromságának'színhelye volt, megtudva. hogy a harmónia király
nőjének nyilvánították, nem szép hangja, sem zenei talentuma miatt, ha
nem arra a szűzi énekre emlékezve, amelyet a szíve mélvén rejtőző Menv
nyei Jegyesének zengett, tiszteletnél többet éreztem iránta: igazi baráti
gyöngédséget ... Legkedvesebb szentemmé lett, legbensőbb bizalmasom
má . " Minden tulajdonságától el voltam ragadtatva, főként Istenre ha
gvatkozásától, határtalan bizalmától, amely képessé tette őtarra,hogy

olyan lelkeket tegyen szűziessé, akik a jelen élet örömein kívül soha nem
vágytak még más örömökre ...

A Szent Agnes templom mealátogatása is nagyon kedves volt a szá
momra, gyermekkori barátomat látogattam meg benne, sokáig beszéltem
neki arról a valakiről, aki oly méltóan viseli a nevét s minden igyekeze
temmel azon voltam, hogy valamilyen ereklyét szerezzek os hazavigyem
az én drága Anyámnak angyali pártfogójától, de nem sikerült semmi egye
bet kapnom, mint egy kis piros követ, mely egv kis Szent Agnes idejéből

való gazdag mozaikból hullt ki s melyet ő minden bizonnyal gyakran né
zegetett. Nem volt-e elragadó, hogy a kedves Szent maga adta oda, amit
kerestünk s amit elvennünk tilos lett volna? .. Mindig úgy tekintettem
ezt, mint valami gyöngédséget és annak a szeretetnek a bizonyságát,
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amellyel az édes Szent Agnes tekint az én drága Anyámra s amellyel párt
fogolja őt!

Hat napot töltöttünk el azzal, hogy sorra látogattuk Róma főbb cso
dáit, s a hetediken láttam közülük a legnagyobbat: "XIII. Leót" ...

November 20-án, vasárnap, miután felöltöztünk a Vatikán szertartás
rendjének megfelelőerr (vagyis feketébe, .a fejünkön vállrahulló , csipke
kendővel) s míután egy nagy, kék-fehér szalagon függö XIII. Leó-medil
lo;mal ékesítettük fel magunkat, beléptünk a Vatikánba, az Első Főpap
kápolnájába, 8-kor rnély megindulás vett erőt rajtunk, látva, amint belép,
hogy elmondja a Szentmisét ... Miután megáldotta a. köréje gyűlt sok
zarándokot, felment a Szent Oltár lépcsőin és Krisztus Helytartójához
méltó pietásával mutatta meg nekünk, hogy valóban "Szent Atya". A szí
vem erősen vert érs az imáim forróak voltak, míalatt Jézus leszállott F.ő

papjának .a kezébe; amellett telve voltam bizakodással, az enapi Evangé
lium ezeket az elragadó szavakat foglalta magában: "Ne félj, te kisded
nyáj, mert az én Atyámnak tetszett, hogy neked adja .a királyságát." Nem
féltem, reméltem, hogy hamarosan enyém lesz Kármel királysága, nem
gondoltam ~IKkor Jézusnak ezekre a másfajta szavaira: "Úgy készítem el,
nektek kírályságomat, ahogyan Atyám nekem készítette el azt." Vagyis'
keresztet és megpróbáltatást tartogatok a számodra, így leszel méltó arra,
hogy birtokba vedd ezt ,a királyságot, amely után áhitozol; miután szük
séges volt, hogy .a Krísztus szenvedjen s ezáltal menjen be az ő dicsősé

gébe, ha az ő oldalán akarsz helyet foglalni, idd ki .a kelyhet, amit ő maga
is kiivott ... Ezt a kelyhet a Szentatya nyújtotta nekem és a könnyeim
összevegyültek a keserű itallal, amellyel megkináltak. A hálaadó mise
után, amely Öszentségéét követte, kezdődött a kihallgatás. XIII. Leó nagy
karosszékben ült, egyszerű fehér reverendába s egy ugyanolyan színű

camaglíába öltözve és a fején csak egy kis pileolus volt. Körülötte voltak
a kardinálisok, az érsekek és ,a, püspökök, de csak úgy általánosságban
láttam őket, mert a Szeritatyával voltam elfoglalva. Mielőtt a főpásztori

szobába léptem volna, feltett szándékom volt, hogy beszélek, de "Révérony
abbét" látva a Szeritatya jobbján, éreztem, hogy alábbhagy a bátorsá
gom ... Csaknem ugyanebben a pillanatban adták át nekünk az üzenetét,
melyben megtiltja, hogy beszéljünk XIII. Leóhoz, mert már amúgy is túl
ságosan elhúzódik a kihallgatás ... Drága Célineem felé fordultam, hogy
megtudjam véleményét: "Beszélj!" mondta ő nekem. A következő pilla
natban a Szeritatya lábainál voltam; miután megcsókoltam a papuesát,
kezét nyújtotta nekem, de a helyett, hogy megcsókoltam volna, ~sszek~l
osoltam az enyémet és arcára emelve könnyben úszó szememet. ~gy szól
tam: "Sz,entatyám, nagy kegyet szerétnék kérni öntől! ..."

Ekkor az Első Főpap fölém hajtotta fejét, olymódon, hogy az arcom
csaknem arcához' ért, s láttam, hogy fekete és mély szemei rám szegezöd
nek s mintha egészen a lelkem mélyéig hatolnának. "Szentatyám, rnond
tam, jubileuma örömére engedje meg, hogy 15 éves koromban a Kármelbe
lépjek! ..."

A hangom kétségtelenül remegett a felindulástól, a Szeritatya pedig
Révérony abbé felé fordulva, aki csodálkozással vegyes bosszúsággal né
zett rám, ezt rnondta: "Nemegészen értem." - Ha a jó Isten megengedte
volna, Révérony abbé könnyen elérhette volna számomra, amire vágytam,
de Ö keresztet és nem vigasztalást akart adni nekem. - "Szentatyám,
mondta ,a Nagy Vikárius, egy gyermek akar a Kármelbe, lépni 15 éves
korában, az előljárók éppen most vizsgálják meg a kérdést." - "Nos,
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gyermekem, felelte jóságos pillantással a Szentatya, azt tegye amit az
előljárók mondanak majd.." Kezeimet a térdére téve, erőm utolsó megfe
szítésével, esdeklő hangon mondtam: "Ö Szentatyám, ha ön igent mon
dana, mindenkí úgy akarná l" Merően nézett rám, s minden szótagot külön
hangsúlyozva, ezeket a szavakat mondta: "Ugyan ... ugyan ... Akkor fog
belépni, ha a Jó Isten is úgy akarja! ... (Hangjában volt valami magával
rágadó és meggyőző, színte még mostís hallom.) Mivel a Szeritatya jósága
felbátorított, szerettem volna még beszélni, de a két nemes testőr.udvaria

san megéríntett, hogy keljek fel; látva, hogy ez nem volt elég, karonra
gadtak és Révérony abbé segített nekik felemelni engem, mert én úgy ma
radtam, XIII. Leó térdére tett, összekulcsolt kézzel és erővel vittek el a
lábaitól ... Mikor a Szeritatya látta, hogy elvisznek. kezét az ajkamhoz
emelte, majd felemelte, hogy megáldjon, a szemeim ekkor megteiltek köny
nyel és Révérony abbé legalább annyi gyémántot láthatott benne, mint
akkor, Bayeuxben , .. A két nemes testőr a szó szeros értelmében vitt az
ajtóig, és ott egy harmadik közülük XIII. Leó-érmet adott nekem. Céline,
aki utánam jött, tanúja volt az imént lejátszódott jelenetnek, majdnem
annyira megindult volt, mint én,emellett azonban volt bátorsága ahhoz,
hogy a Szeritatya áldását kérje a Kármel számára, Révérony abbé bosszús
hangon mondta: "Hiszen már meg van áldva a Kármel." A jó Szentatya
szeliden felelte: "Ö igen! meg van már áldva." Míelőttünk Papa járult
XIII. Leó lábaihoz (a férfiakkal.) Révérony abbé őhozzá kedves volt, úgy
mutatta be, mint két kármelita édesapját." Az Első Főpap különös jóin
dulata jeléűl az én drága Királyom tisztes fejére tette a kezét, rriintha így
valami mísztíkus jeggyel jelölné meg, Annak a nevében, akínek valóban
a helytartója... Ö, most, hogy a Mennyben van ez a négy Kármelita
édesapja, már nem a Főpap :keze nyugszik a homlokán ... A Szűzek Je
gyesének, a Dicsőség Királyának a keze vonja ragyogásba az ő hűséges

szolgájának a fejét, és ez az imádott kéz most már mindig ezen a homlo
kon fog nyugodni, amelyet megdíesőitett!.. ,

Az én drága Paparnnak sok fáradságába került, amíg akihallgatásról
eljövet megtalált engem, minden tőle telhetőt rnegtett, hogy vigasztaljon
engem, de hiába ... A szívem mélyén nagy békét éreztem, mert tökélete
sen mindent megtettem, ami csak a módomban volt, hogy megfeleljek
annak, amit a Jó Isten tőlem kívánt, de ez a béke a mélyben volt s a lelke
met keserűség töltötte el, mert Jézus hallgatott ... Úgy látszott, hogy
messze van tőlem, semmi jeIét nem éreztem a jelenlétének ... Ezen a na
pon még a Nap sem mert kisütni és Itália szép kék ege, sötét felhőktől

terhesen, szakadatlanul együtt sírt velem ... Ö, mindennek vége volt, az
utazásomnak nem volt már varázsa, hiszen a célja hiányzott. Ezzel szem
ben a Szeritatya utolsó szavai mintha vígasztalők lennének: s valóban,
nem voltak valósággal prófétaiak? Minden akadály ellenére, az amit a Jó
Isten akart, beteljesedett. Nem engedte meg a teremtményeknek hogy azt
tegyenek, amit akarnak, hanem az Ő és csakis az Ő akaratát ... Egy idő

óta felaj ánlottam magam a Gyermek Jézus kis játékszerének, azt mondtam
Neki, hogy ne úgy bánjék velem, mint valami drága játékkal, melynek a
nézésével is beérik a gyerekek, hozzányúlni pedig nem mernek, hanem
úgy mínt egy teljesen értéktelen kis labdával, melyet ledobhat a földre,
oa. lábával rúghat, felhasíthat, otthagyhat egy sarokban vagy a szívére szo-

1 Teréz két legidősebb nővére, a Szerit Szívrő! nevezett Mári:a nővér, (akihez a Szerit a
B kéziratot írta) és Jéz;usról nevezett Agnes anya, (akihez ez a 'kézirat szóí) ekkor már
beöltözött kármeliták voltak.
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ríthat, ha ebben örömét találja; egyszóval, szórakoztatni akartarn oá kicsi
Jézust, kiszolgáltatni magam gyermeki, szeszélyeinek... Meghallgatta
imádságomat.

Rómában Jézus felhasította kicsi [átékszerét, látni akarta, hogy mi
van benne, s rnikor meglátta, a felfedezésével elégedetten leejtette kis lab
dájátés elaludt ... Mit tesz Ö, amíg édesen alszikés mívé lesz az elhagyott
kicsi labda? ... Jézus azt álmodta, hogy még míndig játékával szórakozik,
hol elereszti, hol felveszi és azután, mikor egyszer már jó messzíre gurí
totta, a szívére szorítja s nem engedi el többé az ő kis keze ügyéből ...

*
Bizonyára mégérti, drága Anyám, hogy mennyire szómorú volt a kis

labda, mikor a földön találta magát ... Mindezek mellett sem szűntem

meg remélni minden nehézség ellenére. Pár nappal a Szentatya audienciája
után Papa meglátogatta a jó Simeon testvért! s ott találta nála Révérony
abbét, aki igen kedves volt. Papa tréfásan zsörtölődött vele, hogy nem
segített nekem nehéz vállalkozásomban . . . /

A nevezetes nap másnapján már reggel el kellett indulnunk Nápolyba
és Pompeibe. Szerettem volna 'egyedül sétálni a romok között s eltűnődni
az emberi dolgok rnúlandóságán, de az utasok nagy száma sokat elvett
a rombadőlt város mélabús bájából ... Nápolyban, éppen ellenkezőleg, a
kétlovas kocsík magy száma tette nagyszerűvé sétankat a San Martinó
monostorba, amely az egész város fölé nyúló, magas dombon áll; a lovak,
amelyek vittek bennünket, sajnos, minden pillanatban megbokrosodtak és
nem 'egyszer azt hittem, ütött az utolsó órám. A kocsis hiába mondogatta
állhatatosan az olasz vezetők varázsigéjét: "Appipó, appípó ..." a szegény
lovak fel akarták borítani a kocsit, végül is, háJla őrangyalaink segítségé
nek, megérkeztünk nagyszerű szállodánkba. Egész utazásunk alatt első

osztályú' szállodákban szállásoltak el bennünket, soha nem vett körül
ekkora fényűzés, most igazán ideillik, hogy nem a gazdagság teszi a bol
dogságot, mert sokkal boldogabb lettem volna egy zsúpfedél alatt a Kár
mel reményében, mint az aranyozott falborítások, a fehér márványlépcsők,

a selyemszőnyegek közelében, keserűséggel il szívemben ... 0, jól érezteta
azt, hogy az öröm nem bennünket k'örnyező tárgyakban, hanem a szív
legbelsejében van ...

Lelkem szornorúsága nem akadályozott meg abban, hogy nagy érdek
lődést netanúsítsak a szerit helyek iránt, amelyeket meglátogattunk. Fi
renzében boldog voltam, hogy láthattam Pazzi Szent Magdolnát a kórus
közepében a kármelitáknál, akik kinyitották nekünk a nagy rácsot; mínt
hogy nem tudtunk élni ezzel a kiváltsággal és sokan szerétték volna olva
sójukat hozzáértetni a szent sírjához, csak én tudtam átdugnl kezemet a
ráeson, amely attól elválasztott mínket, igy azután mindenki odahozta
nekem az olvasóját és én igen büszke voltam a tisztemre ... Azt nem tu
dom még megérteni, hogy Olaszországban míért közösíti ki -az Egyház
olyan könnyen a nőket, minden percben ezt mondták nekünk: "Ne lépje
tek ibe ide ... Ne lépjetek be oda, kiközösítés alá estek!" ... O, a szegény
nők, mennyíre megvetettek l ... Pedig jóval nagyobb számban szeretik a
Jó Istent, mint a férfiak és a Mi Urunk kínszenvedésekor az asszonyok
bátrabbak voltak, mint az apostolok, mert szembeszálltak a katonák dur
vaságaívalés merték letörölni Jézus imádandó Arcát ... Bizonyára azért

1 'Keresztény Iskolatestvér sa SZ·CIll.t József kollégium igazgatója volt, aki igen nagy 'meg
becsülésnek örvendett a rómaí vköröktxm.
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engedi meg O, hogy megvetés legyen a sorsuk a földön, mert a Maga szá
mára választotta ,ki őket ... A. Mennyekben majd megmutathatja. hogy
az O gondolatai nem az emberek gondolatai, mert akkor az utolsók lesz
nek azelsőkké ... Nem egyszer történt meg az utazás alatt, hogy nem volt
türelmem megvárni a Mennyeket azért, hogy első legyek ... Egyszer, mí
kor egy kármelita kolostort látogattunk meg, nerrrelégedtem meg azzal,
hogy a külsö folyosokba követtem a zarándokokat, a kolostor belsejébe
igyekeztem ... egyszerre csak egy öreg, jó kármelitat láttam, aki távolról
integetett, hogy ne jöjjek beljebb, de a helyett, hogy elmentem volna, még
közelebb jöttem s rámutattam a kolostor festményeire, jelezve, hogy szé
pek. Bizonyosan felismerte hátamra hulló hajamról és fiatal arcomról, hogy
gyermek vagyok, jóságosan mcsolygott rám és elment, látva, hogy nem
ellenséggel áll szemben; ha tudtam volna olaszul szólaní hozzá, megmond
tam volna, hogy leendő kármelita vagyok, de ez Bábel tornyának az építői

miatt lehetetlen volt számomra.
Míután már meglátogattuk Písát és Genovát, visszatértünk Francia

országba, Az útvonalon nagyszerű volt a kilátás, hol a tenger mentén ha
ladtunk, e a vonat oly közel volt hozzá, hogy úgy tetszett: a hullámok el
érnek bennünket (ezt a látványosságot a vihar okozta, este volt, ami a
jelenetet még impozánsabbá tette), hol érett gyümölesű narancsfákkal.
könnyűlevelű zöld olajfákkal, kecses pálmákkal borított síkságon ... nap
nyugtakor láttuk, amint számos kis tengeri kikötőben kigyullad a lámpák
sokasága, mialatt az Egen az első csillagok ragyogtak ... 0, mekkora köl
tészet töltötte Ibe a lelkemet míndeme dolgok láttán, amelyeket életemben
először és utoljára néztem! ... Sajnálkozás nélkül láttam tovatűnni őket,

a szívem más nagyszerűségekre törekedett; eleget szemlelte már-a föld
szépségeit, az Ég szépsége volt vágyainak a célja, s hogy ezt odaadhassa
a lelkeknek, fogoly akartam lenni! . .. Mielőtt megnyilnának előttem an
nak az áldott börtönnek a kapui, amely után sóhajtoztam, még harcolnom
és szenvednem kell; ezt éreztem Franeaországba visszatérve, s mégis oly
nagy volt a bizakodásom, hogy nem szűntem meg remélni: meg fogják
engedni, hogy deoember 25-én belépjek. ;. Alighogy megérkeztünk Lisie
uxbe, első látogatásunk a Kármelnek szólt ... Micsoda találkozás volt az L.
A"nhyi mondanivalónk volt 'egymás számára, egy hónapi távollét után, egy
olyan hónap után, amely hosszabbnak rémlett nekem s amely alatt többet
tanultam, mírrt jónéhány év alatt ...

*

0, drága Anyám! Milyen édes volt viszontlátnom önt s kitárnom ön
előtt az: én szegény, megsebzett kis lelkemet. Ön előtt, aki 'Oly jól meg tud
érteni engem, akinek elég egy szó, egy tekintet, hogy mindent kitaláljon!
:Én teljesen ráhagyátkoztam Istenre, megtettem mínden, minden tőlem tel
hetőt, egészen odáig elmentem, hogy a Szentatyával is beszéltem, de most
már azután nem tudtam, mit tegyek még. Ön azt mondta, hogy írjak a
Főtisztelendő Úrnak és emlékemessem ígéretére; azonnal meg is tettem,
a legjobban, aihogy tőlem telt, de olyan kifejezésekkel, amelyeket nagy
bátyám kissé túlságosan egyszerűnek talált. Átírta levelemet; éppen abban
a pillanatban, míkor fel akartam adni, kaptam Öntől egy levelet, amely
ben azt mondja, hogy ne írjak, várjak egypár napig; rögtön engedelmes
kedtem, mert ibizonyos voltam benne: ez a legjobb eszköz arra,hogy ne
tévedjek. Végre karácsony előtt 10 nappal elment a levelem. Abban a mély
meggyőződésben, hogy a válasz nem fog váratni magára, mínden reggel
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mise után bementem Papával a postára, azt hívén, hogy ott találom az en-:
gedélyt arra, hogyelrepüljek, de mindegyik reggel újabb csalódást hozott
magával, amely azonban nem rendítette meg hitemet ... Kértem Jézust,
hogy törje szét bilincseimet, szét is törte, de egészen más módon, mint
ahogyan vártam ... Elérkezett Karácsony szép ünnepe, de Jézus nem éb
redt fel. " A földön hagyta kis labdáját, mégegy pillantást sem vetett
rá ... A szívem össze volt törve, míkor éjféli rnísére mentem, annyira szá
mítottam rá, hogy ezen már a Kármel rácsai rnögőtt fogok részt venni! ...
Ez a megpróbáltatás igen nagy volt hitern számára, de C, akinek a szíve
még álmában is virraszt, megérttette velem, hogy azoknak, akiknek a hite
egyenlő nagyságú egy mustármaggal, megadja a csodát, és áthelyezi a
hegyeket, hogy az annyira kicsiny hitet megerősítse,de a bizalmasai, Édes
anyja számára nem tesz csodákat addig, amíg hitüket próbára nem tette.
Nem hagyta-e meghalni Lázárt, jóllehet Márta és Mária megüzenték neki,
hogy beteg? " A kánai mennyegzőn, mikor a Szerit Szűz kérte Jézust,
hogy segítsen a ház urán, nem azt felelte-e neki, hogy még nem jött el az
ő órája? .. De a megpróbáltatás után, miesoda jutalom! a víz borrá vál
tozik! ... Lázár feltámad ... így tesz Jézus az -ő kis Terézével: miután
hosszasan próbára tette, kielégítette szívének összes kívánságait ...

Az 1888-ik év első napján Jézus megint keresztjével ajándékozott meg,
de ezúttal egyedül voltam arra, hogy hordozzam, mert fájdalmasságát az
tetézte, hogy érthetetlen volt mások számára ... Gonzagáról nevezett Mária
Anyának egy levele arról értesített, hogya FőtisztelendőÜr válasza meg
érkezett 28-án, az Aprószentek ünnepén, de nem tudatta azt velem, miután
úgy határozott, hogy csak nagyböjt után léphetek be. Nem tudtam köny
nyeimet visszatartaní ekkora késedelem gondolatára. Ennek a megpróbál
tatásnak egészen külőnleges jellege volt, a világ bilincsei szét voltak törve
a számomra, s ez alkalommal Noé szent bárkája nem akarta még befo
gadni a szegény kis galambot ... Én elhiszem, hogy oktalannak látszottam,
míkor nem fogadtam örömmel számüzetésem Ihárom hónapját, de hiszem
azt is, hogy anélkül, hogy ez meglátszott volna rajtam, ez a megpróbálta
tás igen nagy volt és nagyon növelte bennem az Istenre hagyatkozást ...
Három hónap azonban gyorsan eltelik s végre elérkezett az oly forrón
áhított pillanat. Kis Monikajordítása

•
Annak magyarázatát, hogya tevékeny társadalmi szolgálatban álló em

ber, hogyan élhet tökéletes összhangban önmagával a szellem közösségének
tagjaként, a nagy középkori misztikusok irásaiban találtam meg. Számukra
az "önátadás" az önmegvalósitás eszköze volt. A "szellem magánosságában"
és a "bensőségben" találták meg az erőt ahhoz, hogy igent mondjanak amikor
szükséget látó embertársaikkal kerültek szembe. A szeretet - ez aszó,
amellyel oly gyakran éltek vissza és amelyet annyiszor félreértettek - ....
a kötelesség föltétlen teljesitésében lelte meg természetes kifejezését és mind
annak fenntartás nélküli elfogadásában, amit az élet személyesen nyújtott
számukra fáradtságban, szenvedésben - vagy akár boldogságban.

Ut - végig kell járnod.
Boldogság - el kell felejtened.
Kehely - ki kell üritened.
Fájdalom - el kell rejtened.
Felelet - meg kell tanulnod.
Vég - el kell viselned.
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