
mutatta neki Terézia nover fekete fátyolos képét, az őr esküvel állította, hogy ez
a nővér volt, aki akkor rájuk nézett, mikor a társával éppen róla beszéltek. Nem
hitték el, hogy elmebeteg lenne. Ugyanis aznap - augusztus elején - este tíz
órakor egy női transzport érkezett, és az őrségen az egész csoportot elmebetegnek
jegyezték be. Köztudott, hogy Hitler ezeket is megsemmisíttette. Olyan különlegesen
erős zár alatt voltak, hogya helybeli őrök sem beszélhettek az áldozatokkal, akiket
zárt vagonokban hoztak a táborba. Ezt a felismert nővért a vonat második har
madában látta az őr az ablakon keresztül, amint körülvették bizalmasai. Minthogy
ezek közül a következő napokban eggyel sem találkozott, úgy véli, mindjárt meg
érkezésük után, a szokásos helyen lerakatták ruháikat, mert négyszáz méteren át
meztelenül szokták az áldozatokat az elgázosító helyre hajtani, majd a kremató
riumban elégették őket. Bár a plébános tartózkodó volt az őrrel szemben éppen a
múltja miatt, de ezt a vallomását hajlandó igaznak elfogadni, mível oly önkénte
lenül ismert rá a kép láttán az áldozatra.

Terézia nővér végső útjára is érvényes, amit ő mondott Keresztes Szent Já
nosról: "A belső tisztulás gyümölcse volt, amelyben egy kiváló tehetségű termé
szet maga vette fel a keresztet és önként kiszolgáltatta magát Isten kezébe a ke
resztre.feszítésre. A szenvedélyesen izzó szív immár nyugovóra tért"... a teljesen
elégő áldozatban.

Martin Grabmann mondja annak az életrajznak az előszavában, amelyet Te
resia Renate írt Edith Steinről: "Egy ilyen élet megírása, amely az isteni kegyelem
és a benne élő lélek együttműködésének a csodája, nagy nyeresége a filozófia és
a katolíkus misztika számára... A nagy filozófusnő szegényes barna ruhájában
ma az égben szemléli Istent és összehasonlíthatatlanul mélyebben egyesül vele,
mint itt a földön. Magától értetődő a kívánság, hogy boldoggá és szentté avassák,
mint az istenmegismerés és az istenszeretet világító példaképét - hogy mí is kér
hessük közbenjárását."

Irodalom: Teresia Renata: Edith Stein. Ein Lebensbild, gewormen aus Er'iI1nerung IliIId BrIefen
(Nürnberg, 1954. Helder-Taschenbuch, F'reítrurg, 19(7) - Hedwig Conrad-MarUus: Essay über
Edith Stein (München, 1960) - Edith Stein:, Natur und Obernatur in der Forrnurrg einer
He ltgensalt, (Karmel-Archiv, Köln, 1931) - Maria Blenias: Edith Stein (Kath. Fraeinblldung,
Nov. 1952) - Hilda Graef: Lleben unter den Kreuz (Frankfurt, 1954) - Edith Stem: Teresia
von Jesus (Konstanz, 1934) Edith Stein: Endllches UiI1d ewlges Sein (E. srens Werke n.,
Freiburg, 19S0) - Edith Stein: KreuzenwJssenschaft (E. Ste1.ns WeI1ke I., Fre;burg, 1950) 
Edith Stein: Das Weihnachtsgeheimnis (Köln, 1950)

A létezés megé.,.téséhez követtük a szentágostoni utat, amely a számunk.,.a leg
közelebbiből - "ichleben"-lJöl -, az én belső életéből indul ki, és ugyanakko.,. kö
vettük az a.,.isztotelészi utat is, amely viszont a számunk.,.a előszö.,. szembetúnőból,

az é.,.zékelhető dolgokból indul ki ••. Amint igazság az, hogy megisme.,.ve a létet,
a. jóság, ha tö.,.ekvése beteljesedik, a szépség, mint fényes .,.agyogás ömlik a léte
zőre és elá.,.ulja isteni e.,.edetét... úgy az, aki a te.,.emtménynek a létet és a szép
séqet adja, kell, hogya legfőbb szépség legyen, maga a Szépség, az lsten, a tö
kéletes lét.

K.,.isztus szenvedése és halála folytatódik misztikus testében és minden egyes
tagjában. Bár minden embe.,.nek szenvednie és meghalnia kell, de ha élő tagja
Krisztus testének, akko« szenvedése és halála megváltói erőt nye.,.. Ez az az ob
jektív ok, amié.,.t minden szent vágyódott a szenvedés.,.e.

Edith Stein
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