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I.

A nővérek a pápai fogadáson

Bizonyos események fejezeteket alkottak a nővérek történetében. A leg
érdekesebb fejezet a nővérek római útja volt. Ez az utazás zajos eseménnyé
lett abban az időben, szinte felforgatta a környéket; úgy, hogy a Santa Maria
kerület lakói hosszú hónapokon keresztül beszéltek róla.

A két nővér művészí kivitelű terítőt készített az egyik kuriálís bíboros
számára. A gyönyörű terítő híre eljutott Öszentsége előszóbájáig. Egyszercsak
a két nővér a flórenci bíborosérsek útján értesítést kapott, hogy Oszent
sége külön kihallgatáson fogadja őket néhány más személlyel együtt.

A hír nagy izgalomba hozta az egész szomszédságot, A plébánostól a plé
bániához tartozó utolsó hívőíg mindenki ahhoz az ajtóhoz és ablakhoz sza
ladgált, ahol a két nővér dolgozott és törte magát az utazás gondjaiban. "A
Materassi nővérek Rómába mennek ! A Pápa fogadja őket!" Mindenki tudni
akarta, hogy elmennek-e és hogy mikor mennek? Leginkább azt akarták tud
ni, hogyan fognak felöltözni, mert mindenki tudja, hogya pápai fogadásra
külön ruha kell. Ezekben a napokban még az erős Teréz is elvesztette kemé
nyen kiküzdött és féltve őrzött lelkínyugalmát, Karolinának félelemérzései vol
tak és sírógörcsei támadtak. Úgy érezte, hogy lábai az utolsó pillanatban fel
fogják mondani a szelgálatot és ha meg is érkeznek Rómába, ott egyszeruen
össze fog esni. Képzeírnek kínozták, étvágytalan lett és még a munkakedvét is
elvesztette. Hogy rnegmentsék magukat az ilyesfajta Izgalmaktól. elhatározták,
hogy ajándékot visznek a Pápának. Stólát fognak készíteni, közös munkával
hímezik majd. :E:jjel és nappal szünet nélkül dolgozni fognak rajta, beleadják
a lelküket az alatt az egész hónap alatt, ami még elválasztja őket az uta
zástól.

Karolina szigorú szépségű tervet rajzolt. A stóla jobb szárnyán a Megfe
szített Krisztus emelkedett ki, a bal szárnyán pedig Szent Pétert lehetett látni,
amint éppen megáldja a Szeritostyát.

A szomszéd lányok és asszonyok egy álló hónapig másról se beszéltek,
mint a stóláról, meg a két nővér utazásáról. Sikerü1-e nekik a stóla? Befeje
zik-e, ha már egész nap, meg féléjjelen át dolgoznak rajta? Milyen lesz
Krisztus képe? :E:s sebein a vér? Persze legnehezebb lesz megoldani Szent
Péter arcát, aki éppen az áldás mozdulatában, mellmagasságban tartja a
Szentostyát! Mindenki segített volna kivitelezni a tervet.

Az elkészült stólát joggal a két nővér remekének lehetett nevezni.
Karolina nővér nagy izgalmában két kilót fogyott abban a hónapban. Ami

kor az egyik oldalon befejezte Krisztus alakját, a másik oldalon pedig a
Szentét, aki nagy szemeit az égre szegezte; saját kezeivel kezdte kihímezni a
Szentostyát. A Szentostya, mint tiszta-fehér korong, kissé megsúlyosította a
hátrahajló alakot, bár kemény és szilárd maradt, a nővér öltései által valami
könnyűséget kapott, annyira, hogy finom páraként lebegni látszott.

Flórenci prelátus kísérte őket Rómába egy tucatnyi más személlyel együtt.
Ragyogó júniusireggel érkeztek az örök városba. Tömör, felhőtlen kék égből

sütött a nap. Mint megijesztett gerlepár remegett a két nővér a tér macska
kövein táncoló kískocsín. A tér kiszáradt, köves-kaviesos folyómederhez ha
sonlított. Fekete fátyollal homlokukon, megsemmisülten közeledtek az apostoli
palotához. Mentől inkább közeledtek hozzá, annál inkább érezték, hogy a szent
épület-tömb hatalmas torka el fogja nyelni őket.
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Más csoportokkal együtt a nővéreket is bevezették. Azokat is prelátusok
kísérték. Külön papi csoportokat is láttak. Nem voltak többen ötvennél. Belép
tek az Aldások termébe és várták, hogy megnyíljon az az ajtó, amelyen át a
Szentatya lép majd be a terembe. Egyre csak odanéztek és lélegzení sem mertek.

Egyszercsak páratlan egyszerűséggel, mintha csak papírból lenne, meg
nyílt az ajtó és rajta át fénykéve vetődött be a szomszédos teremből. Ragyogó'
napsugarak. Ebben a fénykévében jelent meg Öszentsége azzal a könnyűség

gel, amelyet Karolinának sikerült kölcsönözni a stólán, a Szent Péter kezében
lebegő ostyának. O volt, X. Pius. A világégést megelőző június járta akkor.
Néhány napra rá Pius kegyes szíve megszűnt dobogni. A fehérruhás, szent
életű, sokat virrasztó öregember calottája alól kikandikáló ezüst hajtincseivel,
rózsaszínű arcával, atyai mcsolyával elkezdte sátáját a félkörben térdeplő lá
togatók között. Mindenkihez volt egy jó szava és mindenkire ráadta főpásztori

áldását. Amikor a :kísérő prelátus bemutatta a flórenci hímzőnőket és a Szent
atyának szánt stóla-ajándékot, X. Pius gyöngéden megfogta a hímzőnők ke
zeit és nézegette a dolgos ujjakat. "Kedvesek vagytok, igazán kedvesek ..."
mondta mindkettőjüknek.A két szegény Materassi-nővércsak térdepelt. Köny
nyeik hullottak. Teréznek azonban volt annyi ereje, hogy megszólaljon, bár
közben fel-felzokogott ő is. S miközben a Szentatya homlokukat sírriogatva rá
juk adta apostoli áldását, erőt vett magán és így szólt: "Apánk és anyánk lel
kiüdvéért ..." A Pápa mcsolyával és fejbólintásával jelezte, hogy megérti a
kívánságot. Ettől aztán megtört a jég és Teréz így folytatta: "Anconai nővé

rünk lelkiüdvéért! Egész Flórencért! Országunk mínden lakójáért ! ..." X.
Pius fejével ismét "igen"-t intett, jelezve, hogy áldása mindenkinek szól.
Karolina képtelen volt szólani. Csodálkozva hallgatta nénje szavait. Egyszer
csak ő is megszólalt: "Niobéért, a cselédlányunkért ! ... "Erre a Szeritatya még
jobban mcsolyogni kezdett, annyira, hogy látni lehetett foghíjas piros száját.
Kezébe vete Karelina arcát, mint egy kisgyerekét: "Mindenkire adom áldá-
somat! ..." mondotta, mielőtt még továbbhaladt volna. :

II.

Palle és édesanyja

Palle nem volt albérlőjük. Palle a szegény néposztályhoz tartozott. Nem
messze lakott tőlük anyjával egy nyomorúságos házban. Csak egy kis szobájuk
volt a földszinten valami benyflóval, ami konyhául is szolgált, Az egész lakást
mintegy alamizsnaként adták nekik. Palle anyja, egy tüdőgyulladásban elhalt
fuvaros özvegye, mosni járt az Umberto-Intézetbe, ahol nyomorék, vissza
maradt, ostoba és ütődött gyerekeket neveltek. Palle anyja ezért, sovány fizet
ségként. ennivalót kapott délidőben. Este, hazatérve, levest készített maga és
fiacskája részére. A leves egy részét lábosbanfélre tette másnapra, hogy le
gyen fiának mit enni, ha ő másnap mosni rnent. Az Intézetből hazahozta a na
gyobb darab kenyeret, a maradékot, amiből aztán otthon levest csinált. A ked
ves nővérek neki adták az ételmaradékot. a hibás gyümölcsöt és a hulladék
zöldséget.

Az anya teste kiszáradt. Összecsukló járásában szinte meg lehetett figyelni
a test összetartó izomzatát. Hasonlított azokhoz az igavonó lovakhoz, amelye
ken meglátszott. hogy a fáradtság kötél- és faváz-formára silányftotta a tag
jaikat.

.Palle vallásos szeretettel csüngött anyján. Ha anyja életét kérte volna
tőle, egy pillanatig se habozott volna feláldozni magát. Se anyját, se magát
nem kérdezte volna az okok felől. Vakon nekiment volna mindenkinek, Nem
vonta volna ki magát semmi alól és nem lázadt volna fel. Egy aszkéta figyel-



mével és tiszteletével csüngött azon a kevés szón, ami ennek a durva és ta
nulatlan asszonynak az ajkát elhagyta.

Az anya sohase prédikált a fiának. Nem szidta, nem adott neki taná
csot, nem bírálta; részben azért, mert a gyerek és ő maga is jólelkű volt, rész
ben mert sohasem érezte szükségét, hogy gyöngéd legyen hozzá, hogy sírno
gassa, hogy megcsókolja, hogy udvarlaskodjék vele, vagy szerető pillantást
vessen rá: szerette azzal az erővel, amelynek legmélyebb kifejezése maga a
csend volt. Anélkül, hogy megítélte volna, tökéletesnek, rosszaságra és igazság
talanságra képtelennek tartotta a fiát, olyannak, aki nem tud ártani, se ha
zudni senkinek. Ö maga pedig eszeveszetten védte volna a fiát, ha valaki csak
egy ujjal is hozzányúlt volna.

Zsebredugott kézzel, himbálódzó fejjel andalogva Palle esténként gyakran
elment az Intézet vasrácsához, hogy megvárja anyját, amikor kijön a munká
ról. Ha csomagja volt, elvette tőle és vitte. Nem üdvözölte anyját, szótlanul
haladt mellette. Földre szegezett szemeivel, ringatózó járásával úgy festett,
mintha keresne valamit. Anyja ott ment előtte lehajtott fejjel, csípőre tett ke
zekkel. Olyan volt, mint egy fáradt öreg ló.

Hazaérve Palle anyja meggyujtotta a tüzet, Palle pedig ott maradt ülve a
falhoz támasztott kisasztal mellett. Sapkával a fején követte szemeivel anyja
mínden mozdulatát. Néha fölkelt, hogy odaadjon neki valamit, anélkül, hogy
anyja külön kérte volna. Sohase köszöntek meg egymásnak semmit. Inkább
egy-egy szótagot dünnyögtek egymásnak, mintsem szavakat váltottak; vagy
csak éppen megszekott szavaikat mondogatták.

Végre Palle anyja az asztalra tette a tányérokat, a kanalakat és a pohara
kat. Kivette a szekrényből a kenyeret, elment a kútra megtölteni az üveget,
aztán leültek egymással szemben és hozzáláttak az evéshez. Ha jó volt az idő,

Palle még kiment levegőzni egy kicsit, azalatt anyja rendbehozta a szobácskát.
Télen korán lefeküdtek. Ott vetkőztek a két kis fehér ágy mellett. A két ágy
közt kikopott és üreges volt a padló. Meg kellett volna már azt is csinál
ni egyszer ... Vetkőzés közben tagjaikkal 'súrolták a közel álló falat s előre
érezték az igazak álmát. Két szegény, szánandó teremtmény!... Aztán lefe
küdtek azzal az egyszerűséggel, amire csak az angyalok és az állatok képesek.

Ottó Ferenc fordítása

•

SZERETETBŐL ÉLEK

LIZIÖI SZENT TERÉZ VERSE "Aki engem szeret és beszédemet meqtartia,
Atyám is szereti őt és hozzája megyünk és
lakhelyet szerzünk nála." Ján. 15, 23-27.
"Békességet hagyok nektek, maradjatok az én
szeretetemben:' Ján. 15, 9.

A szeretet-estén világosan
szólott Jézus: "Aki engem szeret,
az hűségesen megtartja szavam
s Atyámmal nála veszünk lakhelyet
és otthonunk és fészkünk lesz e szív
s palota nem csilloghat fényesebben,
e szív nyugalma minket oda hív

s ott élünk szeretetben.

Szeretetből élek s őrzöm híven
isteni szavad, ó örök Ige.
Jézusom, nagyon szeret a szívem,
Szentlélek kigyujtott tüzed heve.
És az Atyát is vonzom általad,
gyönge szívemet megejtette lelked,
Szentháromság, örökre foglya vagy

forró szeretetemnek.




