
RODY NEM LESZ MILLIOMOS·
IRTA: BALLA BORISZ

Solange azon a novemberi estén még az első lelkesedésnél tartott, emásnaps
és erepülőgépen» akarta követni Rodyt, akit fiatal farkasnak nevezett. Még
aznap azonban bölcsebb sugallatokat kapott. Csodálatos volt, hogy - talán
először életében - váratlanul le tudott mondani egy olyan dolog viharo
san gyors teljesedéséről, amit idegei, minden elkényeztetett rostjukkal kíván
tak. Szívósan, megfontolva próbált készülni a vad elejtésére; ekkor határozta
el, hogy kis időnyit még vár. Naillacné azt az időpontot tapogatta ösztönei
vel, amikorra a «nyugtalan kalander» torkig lehet a londoni környezettel.
Sok egyéb körülményt is latolgatott, végül eldöntötte, hogy újév elején megy
Rody Stail után. Ilyenkor szokott MissSylvia Payne, anyjának huga, évről évre
megjelenni Európában, hogy híres baltimorei bögre- és szöttes-gyüjteménye
számára új ritkaságokra vadásszon. «Egész Páris», más szóval az a szűk kör,

amely Solange társasága volt, jól tudta, hogy Solange, aki Payne kisasszony
nak egyedüli örököse, a gazdag vénkisasszony megérkezésekor mindig elébe
megy Le Havre-ba s utána még heteket kizárólag csak vele tölt együtt. És
Solange terve szerint idén Payne kisasszony Le Havre helyett «Southampton
ban fog partra szállni» ...

Solange de Naillac okos tervének volt egy hibája; nem ismerhette ponto
san Staillelkiállapotát ebben az időben. Rody azt a kritikus időt élte át Lor
donban, amikor az utak ketté szoktak válni; elfáradt és fel akarta adni ön
magát. <<Ú, Solange, senki nem tudott volna kiszakítani többé a nagyhasú
hajógyárosok örömeiből, ha eljegyzem ezt a Bruce-lányt» - mondta később az
asszonynak. S egy más alkalommal: «Micsoda pompás öngyilkosság lett volna!
Egy-egy pillanatban szinte gyönyörűséggelkészültem rá. Azontúl életem célja
lett volna, hogy a befolyásosabb klubtagok barátjuknak nevezzenek. Ö, telje
sen olyanná lenni, mint a t öb b i e k! Egy élet megsemmisítésének ez a módja
kezdett csábítani. Miért jöttél utánam már decemberben Solangen De Nail
lacné Rody harcairól nem tudott semmit - december első felében azzal volt
elfoglalva, hogy ravasz leveleket írjon Miss Sylvia Payne-nek.

• A «Me g s e b z e t ts-ből. E regényben a vezec-i Kármel egyik szeritéletű tagja,
Mária Baptista nővér imáival és áldozataival mintegy üldözi a kalandos életű

báró Rody Stailt, mert megakarja akadályozni, hogy Stail végleg a világias élet
sarába fenekeljen.
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December 15-én éjjel nagy nyugtalanság szállt reá. Miközben messze
Angliában Stail veszélyesen közeledett egy válaszúthoz, Solange ezen az éjtsza
kán váratlanul elvesztette nyugalmát; bágyadt szemekkel járkált az avenue
Henri Martin-beli lakáson. Felváltva szedte az altatószereket és futott a nyi
tott ablakhoz, mert fuldokolt. Azon titokzatos idegrohamok egyike volt,
amikor egy Solange de Naillachoz hasonló asszony, (egy szerenesésnek tartott
jelenség) be kell vallja magának, mennyire elhagyatottnak érzi magát, s az
életet valóban üresnek. Ezen csak egy férfi - ó Rody! - segít ... Többször
felkeltette Germaine-t; reggel hirtelen kiadta a parancsot, hogy csomagolni kell.

Elfogadható külső okot nem tudott felhozni elhatározására, amely
megsemmisítette ezen az éjtszakán összes előbbi terveit. Germaine-nek fel
tűnt sápadtsága. Úrnője most kínos nyugtalanság alatt nyögött. Állapota a
reggeli órákban enyhült, amikor rájött: azonnal ki kell rohannia innen. Ez a
világ, összes embereivel s társadalmi szempontjaival nem érhet annyit, mint
kínzó vágya, hogy elfusson Párisból. Germaine még sokáig emlékezett úrnőjé

nek tekintetére, amikor kimondta, hogy utazik. (<]ó dolguk van - gondolta a
szobaleány keserűen - ha én ideges vagyok, hová megyek?» Naillacné azon
ban december rő-án : szépséges viharként érkezett meg Londonba, feldúlva
Rody körül az egész, még oly friss, s még oly gyönge «konszclidációt».

* * *
De ez éjjelen, december tizenötödikén - még sok minden történhetett

világunkon, amit ember nem fog megtudni többé. A napok és az éjjelek egy
mást követték és süllyedtek el az idő végtelenében. Velük mindaz, ami földün
kön történt, amit az élők fájdalma vagy reménye kísér. «Kis nővéreim, önök
néha talán azt gondolják, hogya csekély dolgokat hamarabb elfelejti a jó
Isten. Talán úgy okoskodnak báránykáim, hogy ezek gyorsan elmulnak;
együtt a rövid pillanatokkal. Mégis, az Úr Jézus nevében kérem valamennyiü
ket, ügyeljünk minden percre! - nyögdicsélte Epiphánia ünnepén a vezeci-i
perjelnő, Jézusról nevezett Anna anya; szalmazsákján feküdve, életerejének
már a végén. Csúnyára dagadt, vízkóros, öreg lábai megmozdultak. Amint
beszélni kezdett - régóta hallgatott! - a hidegülő kis szemekböl furcsa,
meleg sugarak jöttek elő, mintha egészen messziről most megint utat tudtak
volna törni maguknak. Egyenkint, külön-külön ránézett a körülötte álló
nővérekre, akik közül Tertia után többen bejöttek hozzája, és szeretetük
jeléül kis szeritképeket raktak le betegágya szélére. «Ha én elmegyek az Úr
elé - folytatta később a perjelnő sujját, mely már vékonyabb volt egy
elhasznált karácsonyfa-gyertyánál. lassan felemelte, aztán rámutatott a híres
Katalin anyára, aki nesztelenül, szigorú és nagy orrával most tűnt fel az
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ajtóban, - «ha én elmegyek, úgy csak jobb kezekbe kerül ez a nyáj, mint az
enyém, ha Isten is akarja. De kérdezzék őt, akit Isten oly sok kegyelemmel
tüntetett ki, kérdezzék meg Katalin anyát, a kis dolgokról. Kérdezzék meg
őt, aki azt mondta, leányaim, egyszer, hogyaperceknek, meg a napoknak és a
sok-sok kis cselekedetnek csak a héjja válik el. Az, ami benne volt, itt marad
körülöttünk és tovább szolgálja vagy a Rosszat vagy a mi áldott Urunkat. Ne
feledkezzenek meg a kis áldozatokról ! - ismételte halkabban - mennvit
segíthettünk volna a lelkeken. Mennyit ... - az öreg perjelnő arca szomorú
volt és többet akkor nem mondott. Ez Epiphania ünnepén történt, azon a
napon, amikor egész évre védőszentet választanak a nővérek s a karmelhegyi
Boldogasszony láthatatlan jelenlétében megújítják fogadalmukat. A Kereszt
ről nevezett Katalin anya alperjelnő és egyúttal a noviciák mesternője vezette
most már a vezec-i sarutlan karmelita zárdát, a beteg perjelnő anya helyett
és sokan tudták azt is, hogy annak halála után újra ez a (magy és rendíthetetlen
akaratú szent» kerülhet csak a perjelnői stallumba. (Négyszer viselte ő már ezt
a nehéz hivatalt.)

Katalin anya szívében csak szégyenkezni tudott a dícsérő szavakon,
melyekkel a beteg perjelnő, nővérei jelenlétében róla most újólag megemléke
zett. «Hasznavehetetlen öreg csont, kiöregedett zárdai seprűnyél» - így véle
kedett titokban önmagáról az, akit sokan az apácák közül az első nagy per
jelnőkhöz hasonlítottak, azokhoz, akik Avilai Szent Terézzel együtt vettek
részt az első sarutlan zárdák megalapításaiban és küzdelmeiben. «Mint szent
J ózsefről nevezett Mária sevillai perjelnő, Jézusról nevezett Anna vagy Tápia
Ágnes medinai perjelnő, ő is Terézia anyánk jobbján fog az utolsó ítélet nap
ján az örök Jeruzsálembe bevonulni». Monseigneur Vénart, a bordeaux-i nagy
vikárius nyilatkozott így róla, amikor tizenöt év alatt Katalin anya három új
zárdát alapított (a Dauphinéeban, aztán Bordeaux mellett s már a világháború
után a miévres-i zárdát, Bourgogneban). Egy-egy ilyen dícséret úgy égette
szívét, hogy napokig összezavarodott tőle; ilyenkor hibákat volt képes elkö
vetni. De ő egyenesen nagy nyomorúsága gúnyjául érezte őket, nehéz keresztnek
s minden kereszt arra való volt, hogy elviselje. De úgy lehet, itt rejlett az oka
annak, hogy el akarta fordítani gondolatait Anna anya szavairól, amelyeket
az Vízkeresztkor mondott. Ezekben az intelmekben megint reá hivatkoztak. ..
(Vajjon soha nem tűnhetek el az emberek elől? - kérdezgette fájdalommal
önmagától, szinte két évtized óta már.)
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Vízkereszt után következő pénteken este, mikor a Miserere szavai mel
lett a lámpásokat eloltották s a sötétségben a nővérek elkezdték vezeklésüket,
Katalin anya nagy erővel ütötte öreg vállait a kötélostorral. Az antifona befe
jező részénél azonban: «Christus factus est pro nobis, obediens usque ad mor
tem, mortem autem crucis» - váratlanul elakadt a szívverése.

Most nem hallatszott az apácák hangja - a panaszok zugó vize egy
pillanatra elapadt.

De a Keresztrefeszített mintha ott fügött volna ekkor előtte, elhagyatva
a nagy sötétségben. Áthidalhatatlan távolságon át s ugyanakkor, ugyanabban
az időben: mégis egy egészen közeli jelenlétben, szinte szívének belsejében
szemlélte az Urat.

Az most széttárta ónszínű karjait s szomjúságtól elepedve hívta
magához a lelkeket. A világ rettenetes sötétségébőlnem jött válasz. Katalin
anya előreugró, vörösre mart orrában ekkor égő könnyek tolulását érezte.
Az idő most megállt ... A könnyek lassan szivárogni kezdtek lefelé a csunya,
nagy orron, egy nagy vágy mint mély seb égette. De ezt a vágyat rendes szavak
kal már nem tudta volna megfogalmazni.

A miévresi Karmel híres alapítója ezután - bárhogyan is küzdött
ellene - úgy érezte, hogy el kell hagynia a helyet, melyen most térdelt s ahol
a Misererét mondotta. Elfelejtve azt is, hogy az idő Matitunum és Laudes után,
kezdődő éjszakát mutat, elveszett abban, ami idők fölött áll.

Az egyik apáca, a Szent Szívről nevezett Mária nővér segített neki ké
sőbb, hogy felálljon térdeiről. Ekkorra már a «Deus misereatur nostris zsoltárt
is elmondták ; egy mécses újra feléje világolt.

Katalin anyának nedves volt az arca. De mint minden áldott este, szám
talan éven át, most is csak a szabá lyra gondolt, az egyedüli iránytűre, mely
mindennél fontosabb. Végezte kötelességét tovább. Azután jelt adott nővé

reinek, éjszakai nyugalmukra vezetvén őket, mintha semmi sem történt volna.
Másnap, a nagy szilencium idején azonban, az esti kolláció után, elő

vette jegyzeteit. A szent szegénység miatt ezek nyomorúságos kis papir
lapokból, leginkább a lourdesi naptár üresen maradt oldalaiból álltak.
A vézec-la-villei Karmelben csaknem kibírhatatlan hideg köszöntött be. Hetek
óta halott volt a messzi táj is a kolostor körül, enber alig járt arrafelé. S a
szél, maga előtt űzve a nagy hófelhőket, a romedac-i fennsíkról minduntalan
nekirohant a szürke falaknak.
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Az alperjelnő gémberedett kezekkel ült, a kis lámpa alig pislogott a
hideg fal mellett. Most arra gondolt: tehát mégis nyugodtan beszélhet nővé

reinek «a kis dolgoknak értékéről, köztük maradó lelkéről és hatásairöls. Fel
fogja adni nekik elmélkedésül Anna anya intelmeit, bár azok az ő szavait vet
ték alapul s az ő dícséretével kapcsolatban hangzottak el. «De ki vagyok én,
nyomorult teremtés, kell-e ezután még félnem a dícséretektől és hogy azok
elvakítanak? Jézusnak tetszett s mintegy rámutatott ennek a zárdának egyik
gyenge gyermekére. Ö, mit ér az én erőm, mit érnek az én tetteim ...»

És ezeket írta feljegyzéseibe : «Karmelünk másik szegény betegével, a
kis Mária Baptistával ma közölnöm kellett egy titkot. Mondottam neki, hogy
az egyik esti penitencia után, ebben a mi zárdánkban, valaki az Úr kűlönös

kegyelme folytán mintegy elragadtatásba esett. Ez a személy akkor ott állt
lélekben az Úr keresztje előtt. A dolog így történt legjobb tudomásom szerint
(mert nem nagyon hiszem, hogy érzéki csalódásról lenne szó). Az illető sze
mély» ... - Katalin anya most megállt írás közben. Arra gondolt, hogy lelki
atyján, az öreg Bayotte abbén kívül, ugyan senkisem fogja megtudni, hogyan
hívják azt a személyt - keservesen sírni kezdett, amikor maga előtt látta
Urunkat a kereszten, elhagyatva azoktól, akikért életét áldozta. Jézus homloka
fáradtan hanyatlott előre, mintha az egész világmindenség súlyát viselné ...

És miközben az az apáca ránézett az áldott Krisztusra s látta, hogy az isteni
tekintetnek olyan mélysége és szomorúsága van, amelynek végére soha
sem lehet érni, felsóhajtott: Ki tudja hát megvigasztalni mérhetetlen
fájdalmadat, Uram?

Az Úr azonban, mintha akkor megmutatott volna neki az ő gyermekei
közül néhányat, kik nem voltak híres szónokok, teológusok, akik talán soha
nem beszéltek egy püspökkel sem; névtelenek voltak, gyengék és elfelejtettek.
De úgy lehet, annyi részvét és megértés és olyan lángoló szeretet volt
bennük, hogy minden kis érdemüket, imáikat és szenvedésüket Krisztus
szerelméért adták oda az elhagyatott, bűnös lelkeknek. A szerencsétleneknek,
kik nyomorúságukban talán nem tudtak volna többé kijutni a világ nagy
sötétségéből és így soha nem találkozhattak volna az örök Szeretettel.

Mikor az illető apáca ezt megértette, a szíve eltelt világossággal s egy
pillanatra eszébe jutott Mária Baptista nővér, aki a vezec-i Kármelben beteg
(és aki soha nem dicsekedhetett nagy tettekkel). És miután hálát adott az
Isten irgalmasságáért, utána még egynéhány dolgot tapasztalt, amelyekről

azonban már nem tudna beszélni semmit ...
«Ezeket mondottam ma Completorium előtt, Mária Baptistának. 6 sem

mit sem szólt, úgy látszott, mintha valamilyen gondolat erősen fogva tartaná.
Szemei aztán megteltek könnyekkel. Én azt hiszem, hogy a nagy szerétettől
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és hálától. melyet a mi Jézusunk iránt akkor érzett, mintegy megsemmisült.
Szegény leányom később engedélyt kért, hogy feltérdeljen szalmazsákján, de
én ezt, tekintettel az ő állapotára, nem tartottam volna okos cselekedetnek.
Kezébe adtam tehát a keresztet s mondtam, hogy majd helyette is letérdelek.
Ű pedig feküdjön csak tovább és mondja meg úgy az Úr Jézusnak, mennyire
szereti I Több szót nem szóltunk, mellette maradtam és bizony az egész idő

alatt messze volt a lelkünk. Míg azután Completoriumra meg nem szólalt a
harang ...

Még ugyanezen az oldalon (későbbi keltezéssel), Katalin anyának egy
másik feljegyzése következett :

«Kikérdeztem őt bizonyos dolgokról s Mária Baptista nővér így felelt :
«Anyám, ön tudja, hogy a szent Karácsony előtti napokban a kolostor Kis
Jézus szobrát mindennap más és más nővér cellájába szokás bevinni. Én enge
délyt kértem, hogy azon a boldog napon, amikor majd hozzám is eljön a kis
Jézus, az éjjel egy bizonyos órájában felkelhessek. Vele akartam tölteni egy
ádventi szent éjszakát, amikor senki másé, csak az enyém és így akartam
hálát adni azért, hogy érettünk a világra jött.

Akkoriban valamivel jobban voltam s ezért ön, Anyám megadta az
engedélyt. Milyen öröm árasztott el, amikor rám került a sor. Egy egész napot
tölthettem kettesben a Jézuskávall Délután, hat óra előtt, zárdánk összes
nővérei, égő gyertyával a kezükben, a Kármelben ilyenkor szokásos himnuszo
kat énekelve közeledtek kis cellám felé. S akkor úgy éreztem, hogy a világ
ban nincsen fogalmuk az embereknek, milyen boldogságban van részük
mindazoknak, akik Istenért lemondtak a mulandó örömökről. Mikor az ajtó
kinyílt és a felfelé szálló tömjénfüstben Ön Anyám, behozta karjain a kis
Jézus szobrát, követve az összes többi nővérektől, azokra gondoltam, akik az
igazi boldogságot nem ismerik. Ekkor megfogadtam, hogy éjjel arra fogom
kérni a Jézuskát, vonzza minél előbb magához azt a szegény lelket is, akiért,
tudja jól Anyám, milyen régóta imádkozom.t És értesse meg vele a szent
Gyermekség minden nagyságát ...

Este olyan kimerültség fogott el, hogy csaknem elvesztettem eszmélete
met. Félálomban mintha többször gondoltam volna arra, hogy fel kellene kel
nem. De már nem volt hozzá akaratom. Azt hiszem, egészségem megint akkori
ban kezdett rosszabbra fordulni, azért lettem annyira gyönge.

Később azonban azt vettem észre, hogy nem tudok feküdni ... A hátam
rettenetesen fájni kezdett, ha kemény szalmazsákunkhoz ért; olyan volt,
mintha tűzhöz érne. Igy hánykolódtam, tisztelendő Anyám, nyugtalanul és

1 Rody Stail.
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tele fájdalommal, egészen addig: m Ig nem az akaratom, de a nagy
fájdalmak és a nagy nyugtalanság mégis csak kiűzték ágyamból.

S íme, amint felkeltem, tüstént elmultak a kínos szúrások a hátamból.
Ekkor, bár még igen gyenge és kimerült voltam, nagynehezen letérdeltem a
Kis Jézuska mellé, ráhajtottam arcomat arra a bölcsőre, amelybe szobrát
fektettük és kimondhatatlan hálával telt meg a szívem.

Hiszen megértettem, hogy Ű volt az, aki a nyugtalanságot küldte és
mindazt a fájdalmat; ezek nélkül pedig nem igen keltem volna föl, olyan nyo
morúságos és gyönge vagyok. Azon éjjel Anyám, miközben Kármelünkre mély
sötétség és csend borult, én így szóltam a Gyermek Jézushoz, szorosan a szí
vemhez ölelve őt: «Neengedd Jézusom, hogy az a lélek, akinek én már a nevét
se tudom, valaha is nyugodtan pihenjen, amíg csak Rád nem talál. Ezért ha
lehet, vedd el tőle mindazt a földi nyugalmat és kényelmet, ami meggátol

minket abban, hogy utánad kiáltsunk Jézusom, kinél egyedül lehet majd csak
megpihenni az örök hazában. Végy el tőle, ha kell, minden fekhelyet az életben,
vedd el, ha kell a megnyugvását és hitvány földi kényelmét, mindaddig, amíg
le nem térdel majd előtted.Mint ahogyan azt velem megtetted ma éjjel, ó Sze
relmesem, a te nyomorult gyenge kis nővéreddel». Aztán, Anyám, miközben
tovább virrasztottam ezen az éjszakán.odahívtam lélekben a bölcső mellé
szent rendi nővérünket, a Gyermek Jézusról nevezett Terézt, aki engem is ide
vonzott a Kármelbe.

Arra kértem, ne hagyja el ezután sem az én (dijoni ismeretlenemets,
vigyázzon az örökkévalóságból e szegény testvéremre. Hiszen a jó Isten és a
Szűz Anya után elsősorban a Kis Teréz gondjaira bíztam őt ...

Megkérdeztem - folytatta Katalin anya - Mária Baptistát, melyik napon
történtek ezek a dolgok, vagyis mikor kérte a kis Jézust, hogy vegyen el, ha kell,
attól a lélektől minden «fekhelyet, nyugalmat és kényelmet, azért
hogy Istenhez térjen». De Mária Baptista erre nem tudott válaszolni. ..

Én azonban, bár hiszen nem volt olyan fontos az egész, mégis megnéztem
később, vajjon az adventi idő melyik napján vittük be hozzá a Kis Jézus
szobrát? Izabella nővér december tizennegyedikén volt együtt a Jézuskával.
Igy aztán könnyen megtudtam, hogy Mária Baptista, aki utána következett,
december tizenötödikén kérhette meg a fenti dolgokra Isten jóságos Szívét.
Akinek irgalmába ajánlunk minden lelket.s

* * *
Ez a nap: december tizenötödike, amikor Naillacné Stail után ment,

most már elmult, elsüllyedt... Rody Stail előtt azonban bezárult a lehetősége

annak, hogy mint józan, tisztességes angol adófizető és nagyrabecsült klubtag
élhessen ezen a földön.
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