
megújítója, mert Ö a "fe1áldozott és mégis élő (húsvéti) Bárány" (Jel 5,6): "Isten
annyira szeret minket, hogy üdvösségünkért emberré lett. Krísztus feltámadt,
és halálával lerombolta a halált. Élettel ajándékozott meg, úgy, hogy fiakká
válunk a Fiúban, így kiáltunk a Lélekben: Abba, Atyánk!" (GS 22).

Istenről, az Atyáról úgy teszünk tanuságot, ha minden embert testvérünk
módján szeretünk, mert "testvérünk iránti szerétetünk tényével - színte akarva
akaratlanul Istent szeretjük..." Itt tárul fel számunkra élményszerűen

nemcsak a kötelező igazságosság, hanem a túláradó, mártéket nem ismerő szere
tet praxisának az értelme: "Úgy elfogadni az embert, amint van, történeti,
kulturális, fajtabeli szituáctójával együtt, azért, hogy boldogabbá tegyük... A
feltámadásban elnyert üdvösségünk Isten felszabadító műve, örök önaiándéko
zásának előzetes ígérete, mínden ember számára kibontakozik a béke, Igazság és
a 'szeretet történeti valóságában.: . és a földön ezt nekünk kell végrehajtan'Unk!"
(Vö. Gutierrez: Teologia de la Liberaeion, Lima, 1971. 214kk. 328).

KIS MONIKA

AZ IGAZSÁ.G ÉHE ÉS SZOMJA

Edith Stein életútja
Aki az igazságot keresi,
Istent keresi, akár tisztában
van ezzel, 'akár nem,

Edith Stein

Utóélete most kezdődik csak igazán: Kölnben és Fuldában utcát. New Yorkban
egyesületet neveztek el róla. Nyugat-Németországban gimnázium és tanítónőképző.

egyetemi diákotthon és könyvtár. Kelet-Németországban óvoda viseli a nevét. 1962.
január 4-én megindult boldoggáavatási eljárása. Blete és halála úgy vonz, mint
a mágnes: munkái nyomdába kerülnek, egyre szélesebb körben terjednek - s
csak úgy árad a róla szóló irodalom is. Ez a meghajszolt kor a magáénak érzi őt,

szerencséjének tartja, hogy itt járt s meghatva kutatja a lábanyomát.
Ember, aki az igazság keresésének nagy kalandjára kötelezte el magát s en

nek azután odadobott mindent: ez volt Edith Stein. Meredek utat járattak be
vele ennek a századnak a problémái, de végígment rajta. Mindennel szembe
nézett, ami elébe került s életével vállalta tisztánlátásának következményeit.

A századforduló gyermeke volt: 1891. október 12-én született Breslauban,
mélyen hivő és a mózesi törvények szerínt élő zsidó családból. Édesapját, a fa
nagykereskedőt, egyik üzleti útja alkalmával - amit gyalogszerrel tett meg
egyik helységből a másikba - holtan találták az erdőben. Hőguta ölte meg;
rosszullétéban lefeküdt egy árnyékos fa alá s ott érte a halál. Edith még kétéves
sem volt ekkor. Édesanyja a Zsoltárok "erős asszonyára" emlékeztet. Életének
első és utolsó betegsége volt az a gyomordaganat, ami 87 éves korában elvitte.
Tizenegy gyermeknek adott életet; ezek közül négyet kiskorában eltemet, hetet
nevel fel - és egyedül. Özvegységre jutva, férje helyére áll s férfi médjára
vezeti a fakereskedést. A két fiú és öt leány ~özt Edith és másfél évvel idősebb

Erna nővére a "két kicsi". Ezek tehetségben messze kimagaslanak a családból is.
osztálytársaik közül is. Főleg Edith vívja ki tanárai elismerését és iskolatársai
csodálatát: nincs hozzá fogható növendék sem az elemiben, sem a középlskolában.
Kitűnő írásbelíje alapján felmenlik a szóbeli érettségi alól. Az érettségi banket
ten, míkor az egyik tanár tréfás rigmusokkal búcsúztatja diákjait. neki ezt mond
ja: "Schlag an den Stein und Weisheit spríngt heraus." (1) (Üsd meg a követ és
bölcsesség pattan ki belőle*.)

Régi gyermektársainak visszaemlékezései nem egészen egyöntetűek Edith tu
lajdonságait illetően. Vannak - és ezek vannak túlnyomó többségben - akik

* Szójáték a Stein családnévvel.
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szerénységét, kedvességét, segítőkészségét hangsúlyozzák. De van olyan is, aki
arra emlékezik, hogy önző és nagyravágyó volt. (13) Ö maga is bevallja: nem
tudta megállni, hogy az ostobákat ki ne nevesse. Valószínű, hogy ez mínd együtt
volt igaz - hogy ezek az ellentétes vonások ott forrong tak a kamaszlányban.
aki még azt is sértőnek érezte, ha ki vételes felfogóképességát és mernóriáját
dicsérték - hiszen ez adottság és nem teljesítmény volt. Pedig az ő eredményei
hez nem kis szorgalom és állhatatosság is kellett. Visszaemlékezéseiben számot
ad hatalmas becsvágyáról is: "Boldogságról és hírnévről álmodtam, mert meg
voltam győződve arról, hogy nagyság a rendeltetésem és nem vagyok azok közé
a szűk polgári keretek közé való, amelyekbe beleszülettem". (1) Serdülőkorában

elveszti apái hitét és ateístává lesz. Valami azonban egyre inkább hatalmába
keríti; ami életének valóságos Leitmotiv-jává is lesz: s ez az igazság keresésé
nek az igénye. "Az igazság utáni vágyam - rnondja később, fiatalságára emlé
kezve - maga volt az imádság". (14) Pályaválasztásában is ez irányítja. Az
egyik nagybácsi érettségi után ékes szavakkal igyekszik rábeszélni két tehetséges
unokahúgát, hogy orvosi pályára menjen, és Erna kötélnek is áll. Edith azonban
a filozófiától vár a problémáira választ s miután ehhez tanári szakokat is fel
kell vennie, német-történelem-filozófia szakra iratkozik be, Négy félévet végez
el a Breslau-í egyetemen; a filozófiai fakultáson évfolyamában ő az egyetlen
női hallgató. 1913-tól Göttingában folytatja tanulmányait, hogy hallgathassa
Husserlt, a matematikusból lett filozófust, aki "Logikai vizsgálódások" című

kétkötetes nagy művével ekkor hozta lázba a fiatal filozófus-nemzedéket.
A göttingai egyetem 1905 és 1914 közt a filozófusok és matematikusok pa

radicsoma volt; (1) itt élte - rövid - virágkorát a fenomenológiai iskola.
Edmund Husserlnek, korunk e jelentős gondolkodójának a törekvése - rnunkás
ságának ebben a szakában - "a filozófia tudományosságának megvalósítása.
a szlgorú filozófiai tudomány megteremtése volt". /;. fenomenológia a maga egé
szét tekintve, az európai fejlődésnek abból az áramlatából nőtt ki, amely Kant
tól, illetve már Hume-tól kezdődően azt tekinti a filozófia alapvető feladatának,
hogy az emberi megismerés egzakt megalapozását nyújtsa. Ezt a feladatát azon
ban nem a szaktudományok módszerével, hanem sajátosan filozófiai módszerrel
akarja megvalósítani. A módszernek az a jellemző]e, hogy nem fogad el mást,
csak ami számára közvetlenül, evidensen adott, vagyis a tudat jelenségeit.
fenoménjeit. Ezeknek a fenomenáknak a leírása és elemzése nyújthatja csak a
biztos, megingathatatlan tudást. Állítani róluk - mivel természetüket nem is
merjük - semmit sem szabad. Mindaz, amit mondanánk a természetükről,

megalapozatlan előfeltevéseken nyugodna. Tehát csak leírjuk őket úgy, ahogyan
vannak. Leírni azt, ami számunkra adott és nem lépni tovább: ez a fenomenoló
giai analízis.* (21) (22)

Messzíre vezetne, ha Husset-l filozófiáját vagy a fenomenológia médszerét
érdemben vizsgálrrl akarnánk. Bennünket itt és most mindebből csak egyetlen
mozzanat érdekel. "Husserl a legnagyobb fáradságot vette magának azért, hogy
bennünket szigorú tárgyilagosságra és alanosságra, gyökeres, értelmi becsületes
ségre neveljen" - írja önéletrajzában Edith. Amit mesterétől tanult, az nála
egyenesen belső formává lesz: ezt írói tulajdonságai is mutatják. Stílusából árad
a világosság, Jelenségeket sorjaz kristálvtiszta nyugalommal, reflexiók, egyéni
látás és láttatás nélkül. Míves gonddal, tárgya iránti rnélységes tisztelettel bontja
ki s építi egymásra azt, amit megismert. És a mester is neki való anyaggal
találkozik Edithben. akinek szellemi alkatából is rend, egyensúly. harmónia fakad.

Göttingában tölti legszebb diákéveit. . Itt köt életre szóló barátságot Hedwig
Martiussal és Hans Theodor Conraddal. az ifjú filozófus-házaspárral. Hallaatta
Max ScheJert ís, részt vesz Adolf Reinach gyakorlatain, tagja lesz a Göttlnzal
Filozófiai Társaságnak. Történelem-professzora Max Lehmann, az ef(Ykori Ranke
tanítvány. Tőle tanul meg "európai módon gondolkodni", s büszke arra, hogy
Ranke szellemi unokája.

Husserlnek mínden héten van egy szabad délutánja arra, hogy tanítványai
problémáikkal felkereshessék otthonában. Magántanára és jobbkeze: Relnach is
mindig elérhető. A két professzor-feleség karácsony előtt vagy szemeszterek
végén ebéden, vacsorán látja vendégül a hallgatókat: meleg, családias a légkör,
Edith már első göttingaí félévében disszertáció-témát kér és kap Husserltól.

• Az egész bekezdése vö. Vajda: "A zárójelbe tett tudomány" és "A mlthosz és a ráció
határán" c. munkálval.
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Önálló kutatásba kezd a beleérzés problémájáról. Munkájában Ré1nach irányítja;
lassankint mély, emberi szálak szövődnek köztük, amelybe Edith részéről talán
valami kislányos rajongás is vegyül.

Békés diákéletébe bombaként robban be a szerbíaí gyilkosság híre. (1) Ki
tör az első világháború: egymás után hívnak be katonának tanárt-tanulót egy
aránt. Reináeh is a frontra kerül. Edith azonnal abbahagyja a disszertáció-írást
és elvégzi a vöröskeresztes ápolónői tanfolyamot. "Nincs már egyéni életem 
mondja -, minden erőm a nagy történése. Ha vége lesz a háborúnak, akkor
majd újra gondolhatok magánügyeímre." Leteszi tanári vizsgáját németből és
történelemből. és kórházi gyakorlatra jelentkezik a breslauí Vöröskeresztnél.
Fél évig dolgozik ragálykórházban a morvaországí Weisskirchenben ; helytállá
sáért hősi érmet kap.

Husserit közben meghívják a freiburgi katedrára, Edith "summa cum laude"
doktorál nála filozófiából; disszertációjának címe: "A beleérzés problémájáról".
Mint tanársegéd dolgozik tovább Husserl intézetében: proszemínáriumot tart
a hallgatóknak és a professzor gyorsírással írt jegyzeteit másolja-rendezi. Asszisz
tens-társai: Martin Heidegger és az orosz Alexandre Koyré.

Göttingai filozófus-barátai közt sok a konvertita; Max Schelér előadásain is
sokat tud meg a kereszténységről, anélkül azonban, -hogy ez ateizmusán változ
tatna. Néha eltűnődtk apróságokon: mikor egyszer bemegy egy katolíkus temp
lomba, hogy mint építményben gyönyörködjék benne, belép vele együtt egy
asszony, karján piaci kosárral. Imádkozik egy ideig, azután veszi a kosarát és
kifelé indul. Edithet megkapja ez a kép. A protestáns templomban és a zsina
gógában egyedül istentiszteletre gyűlnek össze, "de ide úgy jönnek az emberek,
rnint az otthonukba." (1) Tragikus esemény viszi közel a döntő fordulathoz: Adolf
Reinach elesik Belgiumban, 19l7-ben, háromévi katonai szolgálat után. A fiatal
özvegy Edithet kéri meg arra, hogy férje filozófiai hagyatékát rendezze.

Félve indul útnak Freiburgból Göttíngába, Erzí : nem lesz ereje ahhoz, hogy
vigasztaló szavakat mondjon, mert maga is vigasztalan. Csodálkozva látja, hogy
Anna Reinach, az evangélikus konvertita, nem szorul vigaszra. Fájdalmán Isten
-közelség, gyászári hit és remény érzik: s ez villámcsapásként érteti meg vele,
Edithtel a kereszténység Iényegét : "Ez volt az első találkozásom a kereszttel és
azzal az isteni erővel, amelyet az hordozóinak ad. Most először láttam a Krisztus
megváltó szenvedéséből születő Egyházat a halál fullánkja felett aratott győzel

mében kézzelfoghatóan magam előtt. Ez volt az a pillanat, amelyben hitetlen
ségem összetört, a zsidóság elhalványult és felragyogott Krisztus: Krisztus, a
kereszt titkában." (14)

Most hát "a jelenségek kutatása közben a jelenségek legnagyobbikával talál
kozott Edith" - mondja találóan egyik életrajzírója (14). Reinach hátrahagyott
jegyzeteiben is a Krisztusra talált lélek bizonyságtételeit fedezi fel. Freiburgba
való visszatérése után írt tudományos munkáin, melyek Husserl folyóiralában
(A filozófia és a fenomenológiai kutatás évkönyve) jelennek meg, a hittel való
viaskodás nyomai látszanak. Németország a háboru utáni összeomlás tragíkus
napjait éli. Edith részt vesz a politikai életben; kiáll a nők egyenjogúságáért.

Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlataival már régebben megismerkedett, most
az Evangélium mellett főleg Sőren Kierkegaardot olvassa. De az a szemlélet, amely
szertnt "az ember egymagában áll Isten előtt", amely szerínt a hit "vakmerő
ugrás a bízonytalanba", nem elégíti ki. (14)

1921-ben Pfalzban, a Conrad-Martius házaspár bergzaberni gyümölcsös-bir
tokán nyaral. Egyik estén vendéglátói elmennek hazulról, ő pedig olvasni akar
s a könyvszekrényből találomra kiveszi a nagy spanyol mlsztíkus, Avilai Szent
Teréz Önéletrajzát. Olvasni kezdi s nem tudja kezéből letenni a Krlsztussal
való egyesülés útjának e páratlan rajzát, olvas reggelig s a végén ezzel csukja
be a könyvet: "Ez az igazság". Nemcsak a katolikum ragadja meg, hanem maga
a kármelita hivatás gondolata is. Bemegy a városba: katekizmust és mísszálét
vásárol. Mikor már áttanulmányozta őket, életében először szentmisére magy a berg
zaberni templomba. Utána felkeresi a papot és kéri, hogy keresztelje meg. Az
csodálkozik' a hirtelen kérésen : csak komoly felkészülés után lehet megkeresz
telkedni. "Vizsgáztasson le" - kéri Edith. Hosszú beszélgetésben mennek végig
az egész katolikus tanításon s ő tisztában van mindennel. A keresztelő 1922.
január l-én az ökumené jegyében folyik le: a keresztanya - püspöki engedély
Iyel - az evangélikus Hedwig Conrad-Martius, s az ő volt menyasszonyí ru
háját veszi fel Edith a keresztség fehér ruhája gyanánt. Nagy Szerit Teréz iránti
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hálából a Teréz nevet választja. Most van első szentáldozása is és ettől kezdve
egész életében míndennap áldozik. Egy hónap múlva - február 2-án - felveszi
a bérmálás szentségét. -

Megválik Husserl intézetétől. A "jó mesterhez" (ahogyan professzorát nevezte)
egész életében a szeretet és hála kapcsolata fűzi, de haza akar menní Breslauba:
nagy belső átalakulása nyomán akarja átrendezní életét. Megmondja családjának.
hogy már katolikus. Auguste Stein, a kemény asszony, aki hosszúnaplcor 80
évesen is 24 órán át böjtöl, aki megkívánja, hogy gyermekei étkezés előtt hé
berül imádkozzanak, aki fájdalmas-ezótlanul viselte leánya ateizmusát, most ke
zébe temeti arcát és sír, amire Edith is könnyeivel válaszol. Két egyrÜ'rmán erős
jellem járja itt meggyőződése útját. Edith jól tudja, hogy törhetellensége anyjá
nak mekkora szenvedésébe kerül. Hogy ezt enyhítse, továbbra is eljár vele a
zsinagógába. Auguste csodálkozik, hogy leánya az ott elhangzó zsoltárokat mínd
megtalálja breviáriumában s hogy együtt imádkozik velük. Bevallja: "Senkit
nem láttam még úgy imádkozni, ahogyan Edith imádkozik". (14)

Edith egyfelől édesanyjára való tekintettel áll el egyelőre attól, hogy meg
térésével egyidejűen fellobbant kármelita hivatásának is eleget tegyen. Másfelől
Ielkíatyja, a speyeri Schwindt prelátus is arra biztatja, hogy kivételes adottsá
gaival a világban szclgálja Istent. El is helyezi leánylrceumi és tanítóképző

intézeti tanárnak Speyerben, a dominikánusnők "Szent Magdolna" intézetében.
Nyolc esztendeig működik itt Edith s hogy milyen tanár lehetett, arról önélet
rajzának egy elejtett megjegyzése árulkodik. 't'anárjelölt korában próbatanítását
csak utólag, az óra után írta le. "Előre meglenni ezt, mínt ahogyan elő is volt
írva, olyan lett volna számomra, mintha valaki előre megfogalmazna egy szerelmi
vallomást." (1) Tanári áhítata, fölényes tudása, nyugodt és biztos fellépése
lenyűgözi növendékeit. Önéletrajzában írja: érthetetlen előtte, hogy némelyik
tanár mennyit vesződik a fegyelmezéssel, nála mindig "magától" csend és rend
volt. (1) "A létével nevelt minket" -- írják róla. (13) "Kevés szóval - egyedül
személyiségével s mindennel, ami belőle áradt, útmutatóvá vált a számomra,
nemcsak tanulmányaírnban, hanem erkölcsi törekvéseimben is. Mellette nemes,
tiszta, felemelő légkörben érezte magát az ember" - emlékezik vissza régi
növendéke. (13) De olyanok is akadnak köztük, akiket nyomaszt zárkózottságából
fakadó tartózkodása és megközelíthetetlensége, (16) Mégis úgy érzik dolgozat
íráskor, hogy "itt rnegmondhatsz míndent, itt nyíltan az lehetsz, aki vagy, nem
fognak félreérteni". (13) Vallásról, világnézetről tanítás közben sohasem beszéll.
De ahogyan a templomban imádkozni látják, az felér egy prédikációval. "Ekkor
megsejtettük, hogy mít jelent a hitnek és az élet vonalvezetésének tökéletes
összehangolása" - írja egyik volt tanítványa. (13) Visszavonulásra hajló termé
szete mellett is mindenben, egészen együtt van növendékeivel: táncol, kirándul
velük, rendszeres színházlátogatást eszközöl ki számukra. "A mai nemzedék annyi
válságon ment keresztül, - nem tud már bennünket megérteni, de nekünk meg
kell próbálnunk, hogy megértsük őt ... " - írja egyik levelében. (13)

Legfontosabb pedagógiai feladatának vallja, hogy Krisztus szellemének élő

megtestesülése legyen. Hatása alól tanártársai sem tudják kivonni magukat:
példaképüknek tartják. A szerzetesnők mellett is valóságos novícía-mesternőí

szerepet tölt be. Bekapcsolódik a Beuron-i bencés liturgiába s ettől fogva, bár
mennyi munkája is van, naponta imádkozza a papi breviáriumot. Elmélyed
Aquinói Szent Tamás műveiben, s 1929-ben Husserl Évkonyvében megjelenik
tanulmánya, amelyet Husserlnek ajánl 70-ik születésnapja alkalmából: .,Husserl
Ienornenológíája és Aquinói Szent Tamás filozófiája". Ugyanebben az időben

fordítja németre Newman bíboros megtérésé előtt írt leveleit és naplóit, majd
Aquinói Szent Tamás "Questiones disputatae de veritate" című kétkötetes nagy
munkáját, amely ennek a rnűnek ma is egyetlen német fordítása. " ... Olyan
német nyelv hangzik itt egyfelől, amelyen az Aquinói latinságának egyszeru
tisztasága csaknem teljesen átsugárzik; másfelől nemcsak a gazdag jegyzetanvag.
hanem az átültetés módja révén is, az egész úgy, ahogy van, mai, élő filozófiává
válik. Mindenhol Tamás és Tamás, de úgy, hogy szemtől szemben áll Husserllel,
Schelerrel és Heideggerrel. A fenomenológia terminológiája, amin Edith Stein,
mint önállóan alkotó filozófus uralkodik, sehol sem szorítja ki az Aquinói nyel
vezetét, de fáradság nélkül nyílnak fel kapuk ide - és oda.." - írja róla az
egykorú krítíka, (13)
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Műve elismerést és hírnevet szeréz a számára: előadónak hívják meg kato
líkus kongresszusokra Friburg-ba. Münchenbe, Kölnbe, Zürichbe, Eécsbe, Prágába.
1930-ban a heildelbergí egyetemen "Az intellektus és az intelektuellek" címmel
Aquinói Szent Tamásról tart előadást; kongresszusi értekezéseinek fő témája
egyébként a női hivatások etikája.

Ezek a nagy tanulmányok, melyekben együtt hat a "filozófus, a pszicho
lógus, a nevelő és az Istent kereső ember" (3) a nő természet és kegyelem sze
rintí mívoltának feltárásával határozzák meg formálásának-nevelésének sajátos
feladatait. Időtálló módon elemzik a férfi és női psziché egybehangzásait és kü
lönbségeít is.

"A női természetnek hármas rajzolata van: az emberség, a nőiség és az
egyéniség kibontakoztatása. Ezek nem egymástól elválasztott célok, mint ahogy
a konkrét emberi egyéniség természete sem három részre osztott, hanem egy
emberi természet, sajátosan női és egyéni megnyilatkozásban. A nőt tehát teljes
emberségre, teljes nőiségre és egyéniségének teljes kibontakoztatására kell ne
velni" - határozza meg ő maga gondolatmenetének lényeget. (3) A kéziratok
lapjait a háború után szinte egyenkint szedegették össze a hollandiai Herken
borsch összebombázott kolostorának romjai közül, Postumusz kötetként jelentek
meg 1959-ben és nyomot hagytak a II. vatikáni zsinatnak a nők társadalmi
helyzetével foglalkozó konstitúciójában is.

El kell hinnünk az egykorú feljegyzéseknek, hogy Edith másfél órán át is
le tudta bílíncselní hallgatóságát. Filozófiai művei - de még önéletrajzi írásai
is - jelenségek tárgyilagos analízisei. Előadásai azonban tudatosan szerkesztett
szónoki művek, amelyekből a késői olvasó számára is kiérzik a hallgatóközön
séget feltételező áradó lendület, a meggyőző erő. Előadását nemegyszer mínt a
műsor fénypontját emlegették. Halk és finom megjelenését pedig a régi közép
kori mesterek Mária-ábrázolásaihoz hasonlították.

Ezt a munkásságát többé már nem tudja speyeri állásával összeegyeztetni:
megválik a Szent Magdolna-íntézettöl. 1932-ben a münsteri Német Tudományos
Pedagógiai Intézet magántanárává habílitálja. A Collegium Marianumban lakik
és szerzetesí szigorúsággal rendezi be életét. Pedagógiai tevékenységét most
már akadémiai síkon folytatja: "A személyíség ontíkus struktúráia és annak is
meretelméleti problematikája" címmel hirdet kollégiumot, A hallgatókkal me
leg kapcsolatban van: szerénysége, kemény életmódja. mindenkin segíteni
akarása mély benyomást tesz rájuk. Baráti köréből hatására thhLen megkeresz
telkednek. Egyik gyermekkori barátnője. akit színtén ő V"7(~t el a keresztény
séghez, így ír róla: " ... hogy megváltozott l A nagyravágyás helyén már csak
nyugalom és higgadtság. az önzés helyén már csak megértés és [óság' van ... " (l3)
Mindenki számára elérhető: teljesen nyitott a világ felé. .,Mindig áldás volt vele
lenni, míndíg nyereség;" "különösen a gyerekeket szerette. nagyszerűen játszott
velük" - írják róla a barátai. (13) Most már előadói körutakra megv, részt
vesz a Société Thomiste Kongresszusán a Párizs melletti Juvisy-ben. ahol hi
bátlan franciasággal veszi ki részét a vítáböl, nekikezd .,Aktus és potencia" című

nagyarányú filozófiai munkáiának, melyben a Ienomenclóglát igyekszik egybe
vetni a tomizmussal. Még 1928-ban ezt írja magáról: ..... Tudomány. mint Isten
-szolgálat: hogy ez lehetséges, az igazában csak Szent Tamásnál tárult fel előttem

és csak így tudtam elhatározni, hogy megint komolyan foglalkozzam tudományos
munkával ... " (13) (14) ,

Magántanári tevékenysége hirtelen megszakad : 1933. február 25-én tartja
utolsó előadását a főiskolán. A "Harmadik Birodalom" megalakulásával életbe
lép a zsidótörvény; a zsidók elleni atrocitásokról riasztó hírek kelnek szárnyra,
"Most egyszerre megvilágosodott előttem, hogy lsten újra súlyosan rátette kezét
népére s hogy ennek a népnek a sorsa az én sorsom is" - írja visszaemlékezé
seiben. Április első csütörtökén Kölnben van átutazóban s ellátogat a Köln
Lindenthal-i kármelita templomba. A pap "szépen és meggyőzőerr beszélt, de
valami engem mélyebben foglalkoztatott, mint a szavai. Én a Megváltóval be
széltem és mondtam neki, hogy tudom: az 6 Keresztje az. amely most a zsidó
népre nehezedik. A legtöbben nem értik, de akik megértették, azoknak jó szív
vel kell felvenniük azt míndnyájunk nevében. Meg akarom tenni, O csak azt
mutassa meg: hogyan tegyem." (13) Bensejében érzi annak bizonyosságát. hogy
imája meghallgatásra talált. De hogy miből fog állni a kereszthordozás, azt
még nem tudja.
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Dél-Amerikában állást kínálnak neki egy katolikus leánynevelő intézetben. Ö
azonban úgy érzi: végre itt az ideje annak, hogy szerzetbe lépjen. Tizenkét
esztendeje vágyik a Kármelbe: tudományos munkája érdekében és édesanyjára
való tekintettel várt eddig is; a szegénység-tisztaság-engedelmesség hármas fo
gadalmát már évekkel ezelőtt letette. Most, hogy nyilvános működése megsza
kadt, úgy gondolja: talán édesanyjának is kisebb megrázkódtatás lesz, ha lányát
nem Dél-Amerikában, hanem egy hazai kolostorban tudja. A Jó Pásztor vasár
napján elhatározza, hogy nem megy el addig a templomból, amíg kétségeire
válasz' nem érkezik. Az utolsó áldásnál - úgy érzi - megkapta a Jó Pásztor
válaszát.

A Köln-Liridenthad-I kármelita kolostorba kéri felvételét. Amíg ügyét tár
gyalják, Lisieux-i Szent Teréz oltára mellett térdel a templomban. Úgy érzi:
az Úr a Kármelen valami olyat tartogat a számára, amit egyes-egyedül ott
találhat meg.

Felvétele után hazautazik Breslauba, hogy utoljára pár hetet édesanyja rnel
lett töltsön. Elhatározása családjában valóságos vihart vált ki. Erna. a nőgyó

gyász-orvos, két gyermek anyja, belesápad. míkor megtudja és könnyes: szemmel
mondja: "Rettenetes ebben a világban, hogy ami az egyik embert boldoggá teszi.
az a másiknak a legnagyobb rossz, ami csak érheti". Két sógora is felajánlja,
hogy magához veszi, amennyiben anyagi gondok kényszerítenék zárdába. Test
vérei közül egyedül Rosa érti meg, aki lélekben már szintén katolikus, csak
édesanyjukra való tekintettel vár még a keresztséggel.

A legelszántabb küzdelmet Auguste Stein folytatja leánya elhatározása ellen.
"Ezt a lépést egészen a hit sötétjében kellett megtennem. Gyakran gondoltam
azokban a hetekben: Ki fog kettőnk közül összeroppanni, anyám, vagy én? De
mind a ketten kitartottunk az utolsó napig". (13) Edith azzal vigasztalja anyját,
hogy csak próbaidőre jelentkezett. De nem segített ezzel. "Ha te p'r!Sbaidőre

vállalkozol, tudom, hogy ki fogod állni" - szólt Auguste. A zsinagógából haza
jövet pedig megkérdezte lányát: "Nem volt szép a prédikáció?" - "De igen."
"Tehát zsidó módon is lehetünk Istennek tetszők?" - "Bizonyosan - ha nem
ismertünk meg mást." S erre a kétségbeesett válasz: - "Te miért ismertél meg
mást? ... Nem akarok ellene beszélni. Biztosan jó ember volt. De miért tette
magát Istenné? .. " (13)

Két nappal visszautazása előtt sógora, Hans Bíbersteín dr. újra felkeresi és
hűtlenséggel vádolja: Edith lépése - mondja - még mélyebb válaszvonalat húz
majd közte és a zsidóság között, éppen most, szorongatása napjaiban. "Hogy az
én szempontomból ez egészen másként festett, nem tudta megérteni" - írja
Edith. (13)

"Mindig Eszter királynőre kell gondolnom, akit éppen azért emeltek ki
népéből, hogya népért álljon a király előtt. Nagyon szegény és tehetetlen kis
Eszter vagyok én, de a Király, aki kiválasztott engem, végtelenül nagy és ir
galmas". .. - írja egy későbbi levelében. (10) Az ő szempontja: ez.

Viharos örömet nem tud érezni, mikor Köln felé viszi a vonat. "Ehhez
túlságosan borzalmas volt, amit magam mögött hagytam. De mélységesen nyugodt
voltam - az isteni akarat kikötőjében"... ír la visszaemlékezéseiben. 
"Mélységes békében léptem át az Úr házának küszöbét." (13)

Beöltözésének ünnepén - amelyen a Teresia Benedicta a Cruce nevet vá
lasztotta magának - soha nem látott vendégsereg keresi fel a Kármelt: egy
kori professzorai, kollégái, tanítványai jönnek el hozzá, tanújelét adva szeréte
tüknek és becsülésüknek.

Edith 42 évesen kezdte meg a jelölt-időt, hűségesen viselve napról napra annak
reá zúduló terheit. Társai jóval fiatalabbak voltak, .,tüchtig" német házilányok
ból lett apácák, akiknek kezében égett a munka, O pedig ügyetlenül és körül
ményesen dolgozott "még nézni is siralom volt", (13) s ebből számára sOK
megaláztatás fakadt. Bátran és humorral tűrte ezt: idetartozónak érezte magát.
Pihenő órákon szerette a tréfát, és úgy tudott kacagni, hogy könnyei csurogtak.

Provinciálisa csakhamar megbízza, hogy fejezze be .,Potencia és Aktus" című

munkáját, s ennek érdekében felmenti a házimunka alól. "Véges és végtelen lét"
címmel teljesen átdolgozza művét: Aquinói Szent Tamás "potencia és aktus"
elmélete most már csak kiindulópont a számára, gondolkodásának középpontja
ban a lét értelmének kutatása áll. A tomizmus és a fenomenológia egybeol
vasztására törekszik, s ezt a két szellemi irányzat közös objektívitása teszi
számára Iehetővé, "Egy modern, a fenomenológiai látásmódban felnőtt ember
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tesz itt kísérletet arra, hogy kapcsolatot létesítsen egy középkorí gondolkodóval.
Meggyőző az az erő, amellyel szelleme kibontakoztatja Aquinói Szent Tamás
egészen másfajta világát. Eleven nyelve nemcsak a letűnt századok szellemi
munkájába enged bepillantást, hanem új tételeket is hoz, melyek ezt az örök
séget gyümölcsöző párbeszédben marva teszik." (20) A nagyarányú mű L kötete
nyomdába is kerül, de végül mégsem jelenhet meg a zsidótörvény miatt.

Kérésre, alkalmakra kisebb esszéket is ír; Icevés szabadidejét használja fel
erre (Az Egyház imája, A karácsony titka, Avilai Szent Teréz). Folytatja családja
történetének megírását is, amit még otthon kezdett meg, Breslauban, édesanyja
visszaemlékezései nyomán. A családi króníkát saját életrajzával foly tatja : "Az
utóbbi hónapok kitépték a zsidókat a nyugalmas, magától értetődő létből. Arra
kény-zerülnek, hogy önmaguk, lényük és sorsuk felől gondolkozzanak" - írja
bevezetőjében. (l) A politikai programbeszédek a gyűlölet torzképeit festik
a zsidóságról. Edith meg akarja mutatni, hogy "nem a nagytőkések, a romboló
irodalom és a nyughatatlan forrófejűek" a zsidóság képviselói. Nem apológiát ír,
csak megmutatja egy család - az 6 tisztességes, keményen dolgozó családja 
éle tet, remén y ei ben -örömeiben, gondjai ban-bajai ban, hi báiban-gyarlóságaiban egy
aránt A saját életéről szóló fejezetek közül a göttingaí egyetemi élet és a
morvaországí hadikórház eleven rajza emelkedik ki. Doktor/itusával az önélet
rajz megszakad. Mt?: e?:y önéletrajzi írása van, arnelvben a kölni Kármelbe
való belépésének történetét írja le s amelyet 1938-ban, Hollandiába való át
költözésekor karácsonyi ajándékul ad át perjelnőjének. Életének ezeken kívül
csak levelek és baráti visszaemlékezések a dokumentumai.

Régi filozófus-barátai, keresztgyermekei eljönnek hozzá a kolostorba is; egyre
nő azoknak a száma, akik tanácsért, segítségért fordulnak hozzá. Felkeresi Gert
rud von Le Fort, a svájci konvertita írőnő is készülő művével, "Az örök nő"

vel, amelynek az Istennek szentelt nőről szóló fejezeteire éppen Edith inspírálta őt.

Beöltözésekor készült fényképe állandóan ott állt Gertrud von Le Fort íróasz
talán, amíg csak könyvét írta. Ez a kép boldogságtól sugárzó jegyest ábrázol,
fehér ruhában, fátyolban. mírtuszkoszorúval, kezében égő gyertyával.

Auguste Stein halála után - melyet Edith nagyon megszenved - Rosa
is megkeresztelkedik a kölni Kármelben. Keresztelől fehér ruhája húga fehér
kármelita palástja volt.

Edith 1938. április 21-én tette le örök fogadalmát. Pár nappal előtte válasz
tások voltak s a zárdának is szavaznia kellett. Mikor számbavették a kiküldött
funkcionáriusok, hogy ki nem szavazott még, nem lehetett tovább titokban
tartani, hogy Dr. Edith Steinnek. mínt nem-árjának, nincs szavazati joga. A
pártemberek ekkor feljegyeztek, hogy a zárdában "zsidó elem" van. A
kegyetlenlcédések egyre szaporodnak; hamarosan felgyújtják a kölni zsinagógát.
Edith egyfelől népe sorsa míatt szenved, másfelől fél, hogy jelenléte veszélybe
sodorja a kölni zárdát. A kivándorlás gondolatával foglalkozik; legszívesebben
egy palesztinai kolostorba menne. Elöljárósága végül Hollandi ába, az echii
kármelita kolostorba helyezi át. 1938 szilveszterének éjjelén indul útnak: egy
idős nővér megköszöni azt a jó példát, amelyet életével nekik nyújtott; társai
sírva búcsúztatják. Hollandiában szerető fogadtatásra talál; 1940-oen nővére.

Rosa is utána jöhet, s mínt a kármelita harmadrend tagja, a zárda portásnője lesz.
"Nincs más vágyam, mínt az, hogy rajtam és általam beteljesedjék Isten

akarata" - írja Edith az egyik levelében (13). Úgy érzi, hogy ez az Akarat
áldozatául választotta: a Kármel 1939-ből három olyan imát is őriz tőle,

amelyben a "valódi béke engesztelő áldozatául" ajánlja fel magát. Végrende
letét a következő sorokkal fejezi be: "Azt a halált, amelyet Isten elgondolt
számomra, szent akaratában már most teljesen megnyugodva, örömmel fogadom.
Kérem az Urat, hogy fogadja el életemet és halálomat az O dicséretére és di
csőségére, Jézus és Mária szerit Szívének és az Anyaszentegyháznak m'riden
ügyéért, a mí szent rendünk fennmaradásáért, különösen a kölni és az echti
Kármelért. a zsidó nép hitetlenségének engeszteléséért, hogy fogadják be övéi
az Urat, hogy dicsőségben jöjjön el az Ö országa, Németország és a világbéke
megmentéséért, végül pedig az enyéimért. élőkért és holtakért, míndenkiért, akit
Isten nekem adott, hogy egy se vesszen el közülük." (14)

Echtben - rövid időre - a béke szigete várja. A kozösségben végzett
fizikai munka mellett tanul hollandul és spanyolul, tanít latint, kisebb tanul
mányokat ír, tovább folytatja az "Egy zsidó család történeté't-t, Provinciálisa
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megbízza: írja meg Keresztes Szent János életrajzát, születésének 400-ik év
fordulójára, amelyet 1942-ben szándékoztak megünnepelni. Munkához lát s a
"Kereszt Tudománya" címmel megalkotja élete meaterművét.

Nem tudott hozzájutni minden szükséges forrásmunkához. Stílusa nem egy
séges; kezeírása is lelki-idegrendszeri megrázkódtatásokról árulkodik. Az a lá
zas ütem, amiben dolgozik, a Lisieux-i Szent Teréz Önéletrajzi kézirataiból
kiérző, szinte lihegő sietséget juttatja eszünkbe. (Ez a két mű három lényeges
vonásban hasonlít is egymáshoz. Mindkettő életrajz: az egyik önéletrajz, a
másik a tanítóul választott Szent életrajza; valójában mindkettő vallomás és
végrendelet - s mindkettő befejezetlen maradt. Helyesebben: írójának rnínd
kettőt élete és halála tanúságtételével kellett befejeznie.)

Ez a munka egyenetlenségeí mellett is mestermű: koncepciója teszi azzá.
Nem szokványos életrajz, hanem a filozófia síkjára vetíti ki a doctor mysticus
életét - gyötrelmeinek történetét - olyan beleérzéssel. amelynek intenzitását
csak hasonló gyötrelmek teremthették meg. Ezeken a lapokon találkozik az
inkvizíció sújtotta kor gyermeke a fasizmus ökleben vergődővel.

A Kereszt a fájdalom és nyomorúság jelképe. Ellene lázadni vagy Krisztussal
vállalni: a legszabadabb emberi tett. Ez a Kereszt "titka". A Kereszthordozás
értelme: a fájdalomnak és nyomorúságnak, mint a szeretet nagy lehetőségének

az igenlése és nagyrabecsülése. Ennek a felismerésnek a fényében választotta
Edith már szerzetbe lépéskor a Teresia-Benedicta név mellé az ..a Cruce"
predikátumot. És attól fogva élete nem más, mint a szenvedés fakasztotta
szeretet tudományának elsajátítása.

"A Kereszt Tudományáról akkor beszélünk, ha a Kereszt titka a lélek
belső formáj ává válik." (4) Ezt nemcsak Keresztes Szent Jánosról: önmagáról
is mondja, "A Kereszt Tudományára csak úgy lehet szert tenni, ha gyökérbe
vágóari érezzük is a Keresztet. Erről az első pillanattól kezdve meg voltam győ

ződve és szívemből mondtam: üdvözlégy, Kereszt, egyetlen reménységem" 
írja perjelnőjének, míkor megtudja. hogy a bizonytalan helyzet miatt sem Ő.

sem Rosa nem lehetnek hivatalosan az echti Kármel tagjaivá. (14) A németek
1940-ben elfogladják Hollandiát. Családtagjai-barátai különböző földrészeken szó
rodnak széjjel: a Németországban maradtak felől szívszaggató hírek érkeznek.
Edith, vállán a kereszttel. mintha testvérkéz után tapogatna, míntha mesterére
szeretne akadni a golgotajárásban. úgy fordul a Kármel atyja: Szent János
felé. S azután - hagiográfia ürügyén - megmutatja: mít tud adni a szent
a nyomába szegődő szentnek. '

Nem a teológust, hanem a költöt és mísztíkust keresi és találja meg; tanító
jában, akinek műveiben mesterkézzel fel tárt lelki folyamatok gazdagságára talál,
"olyanokra, amelyeket nem is sejt a közönséges tapasztalat". (4) Meg akarja
mutatnt, hogy ennek az életnek és életműnek az Istennel valő egyesülés útján
az "életet adó és életet formáló" (4) scientia crucis a legmélyebb mozgató ereíe,
Elemző munkájával nemcsak a nagy szellemi örökséget dolgozza fel; önálló
megállapításai vannak lélekről, hitről, szemlélődésről s ezeken belül énről,
szabadságról, személyiségről: mindez személyiség-filozófiává épül. (4)

A mű három főrészből áll: I. A Kereszt üzenete, II. A Kereszt tanítása, III. A
Kereszt követése. Az első rész Keresztes Szent János életében igyekszik nyomon
követni mindent, ami abban a Kereszt elfogadásának indítéka lehetett. megmutatva,
hogy itt nem elvont elméletről, hanem az élet valóságáról van szó. A második a
Szent költeményeinek finom elemzéséből áll - azoknak igen szép német fordítását
is adva) - melyek során fokról fokra hontakozik ki a lélek Istenhez vezető

útja. A harmadik a Kereszt Tudományának kiteljesedését mutatja be a Kármel
atyjának életében és halálában. Ez a rész azonban befejezetlen maradt.

1942-ben Hollandiában is megkezdték a németek a deportálásokat. Edithet
rendje most Svájcba akarja átküldeni. A Le Páquier-beli kármelita kolostor
be is fogadná. de ő Rosa nélkül nem akar menni. Rosának is készítenek helyet
egy svájci harmadrendben, az engedélyek és az útlevelek megszerzése azonban
időt emészt fel s a történelmi események félelmes gyorsasággal peregnek.

A holland püspöki kar megrázó hangú sürgönyben tiltakozik Seyss-Inquart
nál a deportálások ellen. A kormánytól az a válasz érkezik, hogy a megkeresztelt
zsidók mentesülní fognak. A meg nem kereszteltek elhurcolása azonban foly
tatódik. Erre a katolikus és protestáns püspöki kar kőzös pásztorlevelet készül
kiadni a meg nem kereszteltek érdekében, melybe a sürgöny szövegét is bele
akarják venni. Seyss-Inquart az utolsó pillanatban megtiltja a sürgöny közzé-
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tételét. A püspökök közül néhányat megfélemlít a veto, az utrechti püspök
azonban azt válaszolja a megszálló hatalomnak, hogy nincs joga beleavatkozni
az Egyház dolgaiba. így július 26-án egész Hollandiában felolvassák a drámai
hatású körlevelet. Feleletként a Gestapo rajtaütésszerűen elhurcol minden
katolíkus zsidót és mínden zsidó származású szerzetest a holland kolostorokból.

Edith augusztus 2-án még dolgozik Keresztes Szent J'ános-tanulmányán.
Azután felolvassa a kórusban társainak az aznapi elmélkedési anyagót. Ekkor
hirtelen két SS-tiszt toppan be a kolostorba s tíz percet ad Soror Benedictának és
Rosa nővérének a legszükségesebbek összecsomagolására. Edith súgva kéri szerzetes
társait, hogy próbálják útlevelét megsürgetni s imádkozzanak érte. Tele van
az utca - Rosa, a portásnő közszeretetnek örvend -, összefutnak az emberek.
A főnöknő mínden ellenszegülése hiábavaló. Az SS-ek siettetik a foglyokat.
"Jöjj, a népünkért megyünk" - fogja meg Edith Rosa kezét.

300 embert vittek el ekkor az amersfoorti gyűjtőtáboron át a szögesdróttal és
gépfegyveres-fényszórós őrtornyokkal körülvett, újonnan épített westerborkí tá
borba. A szemtanúk felvillantanak egy-két filmkockát a láger Soror Benedictá
járól, "Az volt a benyomásom: olyan tengernyi fájdalmat visel, hogy ha egyszer
egyszer el is mosolyodott, attól még szomorúbb lett az ember... Alig beszélt,
de gyakran, kimondhatatlan szomorúsággal nézett nővérére. Rosára . .. Alakjára
- amint ott ült abarakkban - úgy emlékszem vissza, mínt egy Krisztus nél
küli Pieta-ra ... " Mikor a férfiakat és nőket széjjelválasztották, "mint egy an
gyal" állt a férj üktől-fiaiktól elszakított, sokszor félőrült asszonyok mellett. At
vette tőlük kísleányaíkat ; mosdatta, fésülte. etette öket, játszott velük. (14) (A
Halle-i Edith Stein-óvodában így ábrázolja őt egy festmény: apácaruhában
áll a szögesdrót mögött, hozzásimuló. karján ülő kísgyermekekkel.)

Augusztus 6-án az echti Kármel két férfival meleg ruhát, takarót, gyógy
szereket és szükséges apróságokat küldhet Edithnek és Rosának. Ezek hazaérve
elmondják, hogy Edith rendi ruháját viselte és nyugodtan, csendesen beszélte
el nekik, hogy a foglyokat előző estén étlen-szomjan, káromkodások közt, puska
tussal kergették hálóhelyükre. Mikor együttérzésüket fejezték ki, csak ennyit
mondott: "Bármi jön, mindenre fel vagyok készülve. Jézus itt is köztünk van."
Kézfogása erőteljes volt. Kérte, hogy ne aggódjanak értük. hiszen Isten kezében
vannak. A férfiakkal kis cédulát küld a főnöknőnek. köszönetével ; kér még egy
pár dolgot, köztük breviáriumot, Rosa részére rózsafűzért, s zárójelben odaírja:
"Eddig pompásan tudtam imádkozni." (] 3)

Augusztus 7-én 1000 embert elszállítanak: csak annyit tudnak, hogy Kelet
felé. Edithnek még sikerül két üdvözletet küldenie a vonatról. Aztán nyoma
vész. Minden valószínűség szerint gázzal ölték meg Auschwitzban, Rosával együtt,
51 éves korában, 1942. augusztus 9-én.

Egyre sűrűbben megjelenő. egyre szélesebb körben terjedő műveínél jelen
tősebb az élete: mint ahogyan nála is mindent fölülmúlt az élet maga. Félbe
hagyja doktorátusát, hogy sebesülteket ápolhasson. otthagyja a katedrát, hogy
mosogathasson a Kármelben ... "Véges és végtelen Lét" című munkáiának be
vezetésében ezt írja magáról: (Ennek a könyvnek szerzője) "megtaláita Krisz
tushoz és az O Egyházához vezető utat és azzal volt elfoglalva, hogy levonja
ebből a gyakorlati következtetéseket". (2) A filozófus nála nem vész bele az
elméletbe: egész élete "gyakorlati következtetések" valóraváltásából áll.

Ahogyan végigkísérjük életútján, megísrnerjük páratlan jellemét. Látjuk érzé
kenynek és vasakaratúnak. bátornak és alázatosnak, lényegretörőnek és meg
-nem-alkuvónak. Érzi felelősséget a felismert igazság: a megkapott kegyelem
iránt és értelme-akarata teljességével teszi azt magáévá. "Ami nem az én ter
veim szerínt történt, az Isten terveiben szerepelt... Isten oldaláról nézve nincs
véletlen; egész életemet minden egyes részletében az isteni előrelátás rajzolta
ki és Isten mindenlátó szemében befejezett értelmi összefüggés." (10)

"Értelmi becsületessége" nem tűr megönkényeskedést vagy nagvzotást a
gondolkodásban. Megépített fogalmaival, világló szavaival mesterünkké válhat.
Párbeszédeink vajon nem félretaposott fogalmainkon, elhomályosult szavainkon
Ieneklenek meg? ..

A tisztánlátás embere. "A hit útja nem a filozófiai megismerés útja. Egy
más világ válasza arra a kérdésre, amelyet a filozófiai megismerés feltett." (0)
"A hit közelebb áll az isteni bölcsességhez, mint minden filozófiai, vagy akár
teológiai tudomány. De míután nehéz sötétben járnunk, felbecsülhetetlen segítség
számunkra minden fénysugár, amely, mínt az eljövendő fényesség követe, hull
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éjszakánkra, hogy utunkori el ne tévedjünk.' (10) "A hit Isten megragadása. A
megragadás azonban megragadtatast is feltételez: kegyelem nélkül nem tudunk
hinni." (10)

Nagykorú Testvér. Jó a nyomába szegödnünk. Jó magunk mellett hallanunk
a hangját: "Minden számára, ami véges, emésztő tűz az örök Szeretet.' (2)
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A MA·HR'SCH.WE'SS"'RCHEN' HADIKÓRHÁZ

Részlet az "Egy zsidó család élete"
című önéletrajzból

Írta EDITH STEIN

Vizsgák után megkérdeztem a Breslau-í Vöröskeresztet, hogy felvenne-e most
ápolónőnek hadikórházba. Miután választ nem kaptam, elhatároztam, hogy a
félév végéig Göttíngában maradok, végighallgatom az előadásokat, maradék
időmet pedig disszertációm írására fordítom. Újra foglalkoztam egy kicsit a
göröggel is, mert a görög érettségít is hamarosan le akartam tenni. Most azonban
minden holmimat hazaküldtern elutazásom előtt, mert úgy gondoltam: bizony
talan, hogy visszatérek-e.

Breslauban míndjárt be is adtam jelentkezésemet a Tartományi Kollégiumban
a görög érettségire, melyet ősszel akartam letenni. Pár hete otthon voltam már,
mikor egyszer telefonhoz hívtak. Egy hölgy keresett a Vöröskereszttől. Beszélni
akart velem: Németországba még míndíg nem keresnek nővért, de Ausztriában
nagy a hiány; ha oda el akarok menni, készüljek. Azonnal határoztam.

Rose Guttrnann! hallott már a weisskircheni hadtkórházról, mert egy breslaui
diáklány hónapok óta ápolönö ott. Ez a diáklány - Grete Bauer - most éppen
szabadságon van itthon. Felkerestem, hogy megtudjak tőle egyet-mást. Máhrísch
-Weísskirchen az Oderberg-Wien-í vasútvonal felezőpontján fekszik, innen gyors
vonattal 5-6 óra alatt oda lehet érni. Nagy kadétiskolája van, melvet most
jál'ványkórháznak rendeztek be: 4000 ágy; aKárpátfront hadtápterületéhez tar
tozik. A kis diáklány - friss, taloraesett emberke - nagyon szívesen dolgozott
ott; még az én csoportom előtt kellett visszamennie. és örült neki.

Anyámnál heves eUenállásra találtam. Hogy járványkórházról van szó, azt
meg sem mondtam neki. Jól tudta, hogy az életveszélyre való hivatkozással nem

1 Edith barátnője
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