
AZ IRGALOM I r t a Ijjas Antal

(Az Avilai Teréznek nevezett Donna Theresa Cepeda
ZeveZe Donna Rosita Alonso y Sanchez-hez.)

1.

Fenségednek. az Úrban Leányomnak és a földön Úrnőmnek írom ezt a le
velet én, a méltatlan szegény Theresa nővér, a kicsi Rositának. Ej no, hát
illik-e ilyen zavart teremteni, Kedves Gyemnekem? Remélem, még nem ment
ki újra a világba, nem lett újra 'a mí Jcícsínyke Rositánkből Alonso y Sanchez
már!kinő s az Alkirály leánya, - s ha igen, akkor kérem Fenségedet, bocsás
son meg vakrnerőségemért, hogy így szólítaní mertem. Emléksziik-e még ...
de nem, megszidlak, rnícsoda zavarokkal dúlod fel összes gyóntatóinkat,
Marquesa, a szent engedelmesség terhe alatt ... de ismét nem, nem parancsolok
semmit, csak kérve-kérem, gondoljon CSaJk vissza a mi oly szeretettelfes első

találkozásunkra - ah, micsoda magányos és nyomorúságos falu ez a Los
Rosas itt Castilíában, nemrég átutaztam rajta! S rád gondoltam, Marquesa,
Fenségedre. akkor már fájdalommal. Nyár voLt s a gunyhők csupasz kövei
ájultan égtek az égről áradó, haragvó, pusztító tűzvész alatt, akár az Ön saí
ve. rnost ebben a lelki betegségben.

De amikor ml találkoztunk, tél volt, kősívatag a jeges szélben. Szinte el
képzelhetetlen, hogy amiJkor a félhold uralkodott Castilia felett, valami előkelő

mórnak, talán egy fejedelemnek rózsakertjei virultak itt. Azt mondta Ön, hogy
a mór nyári kastélyának széthordott köveiből épült az egész falu, s a régi idők

emlékeiből csak a Ti omladozó kerek bástyatornyotok maradt fenn a falu kö
zepén, Igen, ezt magam is láttam; rózsáttól befutottan, két emeletével is ala
csonyan emelkedík a házak szürke, barna és rózsaszín cseréptetőí fölé. Most
nyáron égő vírulásban, de ha jő a tél, az őzlábnyí vastag ágak csupaszon és
rnereven fonják be a holt köveket, amikbe belekapaszkodnak.

Hit élt ön ... Azaz, hogy nem is itt. Mert való ugyan, hogy apjáé volt az
alacsony torony és a mellé épített udvarház, melyek különféle asszonyi ágakori
át való öröklődéssel kerültek a család kezébe. De Ön, Marquesa, nem tudta
felvidítani magányos apjának szívét, igy hát ami a bástyatoronyemeletén lé
vő kerek szebából az ablakon át látszott, a látóhatáron túl kezdődő és folyta
tódó másík világ volt az, ahol Fenséged élt, képzeletben.

Ah, ah! Kacagnom kell az örömtől. Micsoda varázsos világ volt ez. Vala
míkor az enyém cis, én is beszéltem róla, hisz én is ilyen voltam, mint Te,
csak nem ily olajzöld areú, nem is sápadtan hallgatag, hanem eleven, vidám.
teremtés, és szomjasan olvastam a vastag könyvek meséit arról, hogy a látó
határon túl egy másik világ kezdődik, ahol idegen fejedelanek élnek. S apjuk
után hatalmon osztozó hercegfiak ütik el Irígyen hetedik öccsüket derekassága
miatt, s az rongyokban, de tündöklő fegyverekkel kóborol szerte a világon,
és íme, rnór királyfival találkozík, aki fele-bíbor, fele smaragdzöld ruhában
lovagol, néger szolgák és tarka tollak köat, de keresztény anyától való és haj
UK Krisztus hitére. S Iegyőzetve keresztvíz alá is hajtja fejét s ettől kezdve
ketten vágják át magukat csodás kalandokon. Amikor egyikük feleséggel és
gyermekkel ura egy tartománynak, el kell szakadnia mindenkítől, mert barátja
bajba jött s ő esküvéssel van kötelezve megmenteni. Am ez alatt hitetlenek
törnek az árván maradt országra s most azt kell kihúznia a bajból. Igy fonód
tak bele a mesék a végtelenbe.

Emlékszem, mennyíre rabul ejtettek akkor ezek a mesék, akárcsak Té
ged; s Te nem ismerted anyádat. Magad mondtad - a szolgalányok mondták
neked -, ő is olyan olajzöld bőrű volt s hallgatag, akárcsak Te. Azalatt, míg
férje a tengeren túlra ment, hogy kincseket szerezzen, kapott rá a könyvekre
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magányosan. Don Sanchez azonban nem kincseket szerzett. Alkirálya lett Nyu
gat-Indiának, de ellenségei miatt börtönbe került, csuklóján a láncok. hegeivel
tért vissza feleségéhez, ,ki rníután férje visszatért, gyermeket adott neki, Té
ged s hamarosan meghalt. így lettél Te magányos, anyád könyveinek bújója,
lesve azt, ami e látóhatáron túId világból felbukkan az úton.

Hát bizony, csak szökött, kóbor katonák, cigányok, kereskedők, nyájaikat
hajtó rnarhahajcsárok, fuvarosok, diákok jöttek-mentek az úton s koldúsole.
Mióta az új világ tenger aranya ömlik spanyol földre, azóta - furcsa - egyre
többen lesznek a koldusok. Don Sanchez házánál míndíg kaphabtak egy tá
nyér levest, - de Te egy este élénk vitára lettél figyelmes, amely alant a
konyhában folyt. Annyiszor elmondtad nekem, kisleányom, négyszemközt, hogy
tudlak és látlak, Apád nyers hangja erősködött valami mellett s amikor Te
lejöttél az erneletről. a konyhába vezető falépcsőn, három idegen asszonyt
láttál álldogálni a tűzJhelyvörös, meleg fényében Apád előtt.

- Szállást nem adhatok.! - mondta Don Sanchez rnogorván - megpihen
hettek és ehettek itt, de ha itt alusztok híre megy és Castalía minden koldúsa
hozzám könyörgí be magát szállásért. Nem lehet kibírm, annyi koldús van
már itt !

Te fenn álltál a fa lépcsőn és kívánesian néztél minket. Egyfomna fehér
barna ruhát viseltünk. rníndjárt megnyertük részvétedet. Nem ísmentél ben
nünket. Én pedig azt gondoltam: - Nohát, ez a leányka, ez a sápadt bimbó.
ugyan milyen lehet belülről? - És láttuk, hogyan figyelsz alá, óvatosan, 
íme, igen, félsz apádtól. Én megsajnáltalak. De nem tudtam megszólalní, mert
valóban nagyon rosszul voltam. A kordé, amellyel idáig jöttünk, !kegyetlenül
összerázott. fáztam a januári szélben, olyan voltam, mimt egy darab fájda
lom és görcsbe szorult jégdarab. Az orvosok nem tudják, mi bennem ez, ez a
míndig kiújuló fájdalom. Az a testvérünk szélalt meg. aki akordét hajtotta,
- mór vér benne és okosan és ügyesen tud lkémi.

- Uram - mondta alázatosan, - Donna 'l1heresa, a mi nővérünk beteg!
- és rám mutatott, akdt a másik támogatott, A faluban egyetlen fogadó volt.
de még szinte a lépcső alatti lyuk is zsúfolva volt, nem tudtak befogadni.
Apád azonban nem látott belőlem mást, mint egy sápadt arcot és félt, hogy
a nyakán betegszem meg és ki tudja, talán nem is azok vagyunk, akiknek lát
szunk, annyian csavarognak most koldússá lett asszonyok afféle öltözetekben.
Te azonban megsejtettél valamit, a jövőből és lejöttél a lépcsőn.

- Engedje meg, Senhor - szólítottad meg őt, olyan félénken, hogy azon
nal tudtam, ez a félénkség nem való arra, hogy itt maradjon, - engedje meg
kérem, hogy én láthassam vendégül saját szobámban.

Látszott, hogy mindig ilyen voltál Apáddal szemben. Mindig ily merev,
és nem is tudsz más lenm. Apád is ilyen volt hozzád,

- Ha akarod - szólt udvariasan és mogorván. - Ha akarod ... szólhatsz
cselédeidnek.

Te hozzám fordultál. a beteghez. és mondani akartál valamit. de nem
tudtál az elfogódottsúgtól. Én pedig a görcstől nem tudtam szólni. A mór
apáca rnondta:

- Donna Theresa köszöni a szívességet, Senhóra ! - És az úgy hatott rád.
mint később mondtad, rnínt valami fejedelemnő, aki helyett udvartartásának
tagjai beszélnek, pedig én minden vagyok, csak fejedelemnő nem; nem tudok
parancsolni csak kérni, nem tudok vezetni, csak engedeleneskední, s látod.
most is milyen szépen kérlek, engedelmeskedj majd az isteni szerétetnek.

- Kérem Donna Theresát! - mondtad Te s ez valahogy természetes volt
és tetszett neked, hogy Te sem szólítod meg közvétlenül öt. Apád pedig, lát
tam, megütödve nézett. amint felvezetted őket, s a garádics fordulójánál az
emeletre tértünk.
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Arnint leíektettek engern a kerevetre, azt lehetett hinni, azonnal meghalok.
Ez az volt, ami ifjúd{ororntól rám szekott jönni, ez a halálos görcs, a titokzatos
Ajándék nekem, jól tudom. Jeges hidegségben rnegnydlvánul irántam az isteni
Szeretet minden forrósá.ga;keserüségében minden édessége. S csak Téged
sajnáltalak. hogy ki vagy téve ennek a látványnak. Az arcom egyre sápad- .
tabb lett. Először egyre jobban sárgult, 'később hirtelen lett áttetszően fehér.

Te pedig rémült voltál, valóban nem láttál még ilyent. Olyan rémült let
tél, hogy egészen meghatódtam. Olyan voltál, mint egy kicsiny ijedt galamb,
s az alacsony mór teremtés, hogy vigasztaljon, így szóbt hozzád: .

- Ne féljen, kérem, kicsiny Senhora, nem hal rneg a beteg. így szekott
lenni nála rnindig ! Donna Theresa kéri, ne hívasson senkit és ne nyugtalan
kodjék miatta.

Te leültél egy székre, és arra készültél, hogyelsírd magadat. l i iszori ez
olyan volt, mint a halál. Egyik kísérőm a fejemnél állt, a másik alábamnál.
Mozdulatlanul, Imádkoztak, csak a mór apáca fordult oda hozzád:

- Bocsásson meg, Senhora ! Anyánk sürgős úton van, fontos ügyben. azért
betegen indult el. Donna 'I1heresa ő. Nem hallott róla még?

De Te akkor még nem hallottál rólam. És ezeknek a jóindulatú nővérek

nek meg kell bocsátanlek azt a tévedésüket, hogy az embereknek künn a vi
lágban egyéb dolguk sincs, mint hogy rólam halljanak. S miközben egyszerre
úgy éreztem vísszatérnek az élet színei, a mór apáca megérezte, mit akarok.
És így szólt hozzád:

- Donna Therésa kéretí, Senhom !
Félénken és habozva előléptél és kissé ingadoztál. majd leültél a kerevet

szélére és megfogtad lhidegés' kemény kezemet. És ebben a pillanatban ott
voltál, 0001 a homályos ég a sötét földdel egészen összeér. A két apáca pedig
váltakozva 'kezdte mondani az éjszakai zsolozsmát, a gyönyörű "Ante luciferum
genitus" antífonát. S a "Surge illumire Jerusalemv-et már én is együtt mond
tam velük, és arra fölültem és széltam tehozzád:

- Gyemnelkem, most már jól vagyok, nagyon köszönöm a jóságát. hajlékot
és fedelet adott ...

2.

íme, úgy lettünk egymással ismerősök, így tudtam meg minden titkodat,
azok ketten rég aludtak már a földön, elnyűtten az egyik, másik sarokban

a másik, ahová ágyat tudtál vetni nekik, szegény kis Marquesa (lám, hogy meg
feledkeztem arról, hogy így szólítsam, és rnagázzam) s egész éjjel suttogott ne
kem; székben ülve az ágyam mellett; rninden tli,tkát, ami csak: ártatlan gyer
mekszívében volt, elmondta és sírt, mikor a hajnallal tova kellett mennünk,
mert vártak már minket és megígértük, hogy megérkezünk. Ön pedig meg
igérte, Senhora, szíve minden hevével, hogy a rníénk lesz. Én csak rnosolyog
tam akkor, mert tudtam, hogy az még nem komoly 'akarat, még csak érdekes
ség, az idegen élet érdekessége, amely először állt házuknál a látóhatáron túl
ról. Akkor aztán észre sem vette, hogyan kezdtem irányítani ezt a dolgot. Elő

ször elvettem szívét a meséktől, s valaki Másnak adtam s amikor Don Sanchez
észrevette ezt, ijedtében férjhez akarta adni. De akkor már késő lett, - a
félénk szív Krisztusé volt, nála keresett menedéket a világ félelmei ellen. bű

neink csordája ellen, a kísértések ellen, képzelgések ellen. ,,0 megszabadít
majd minden képzelettől" - írta nekem egy levelében. S valóban, Senhora,
Fenség, már akkor nagyon kellett aggódnom képzelete miatt.

De végülis meglett. Tordesillasban lett felavatva, mert elárulom. az
utolsó pfllanatig sem tudtuk nevét, amelyen hívni akartuk. Rosita, igen. ezt
rnegtantduk, de miről ? On, Fenség azt akarta, hogy a Gyermek Jézusról hív
ják. De má haboztunk. Mert éreztük, hogy nem alkalmas rá. Sarokor, percek
kel előtte, míntegy születése ihletében, úgy döntöttem. hogy a vérrel ve rej té-
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kező Jézusról nevezzük el, de akkor még nem tudtam, miért. Örült neki és
búsult miatta és minthogy azt akarta, hogy Vízkereszt vigtliáján legyen a be
öltözése, tapsolt és ujjongott, hogy kitekintve aznap dér helyett fagyos hó
volt, - vékonyari és szakadozottan. de mégis míntcgy mennyasszonyí fátyol, a
vérrel verejtékezőről nevezettnek. Igaz, mire a beöltözés rníséjére került a sor,
már piszkos volt és olvadt. S ez kedvetlenséget okozott Önnek. Mi nem is
szeretjük, ha a jelöltek ilyen jeleket maguikm vesznek és értenek, de ezt a
napot nem akartuk megzavarni.

Pedig itt kezdődtek a nyomorúságai, Marquesa. Ej, hát mit kell hallanunk
Fenségedről? Hát illik-e olyan aggályosnak lenni, hogy feldúljuk vele mínden
ki nyugalrnát ? Amikor először jött a dolgaival, hogy ilyen vagy olyan 'bűnt

kifelejtett, még mosolyognunk kellett túlbuzgósága miatt. Mi magunk is leg
többen keresztülestünk ezen. Sok minden oka van az ilyennek. Elgondolkozom
okain. s meg tudom vigasztalni. Szigorú és hideg apja volt. Marquesa, oly nagy
az Isten, oly távoli és olyalaknélküli, s különösen az Atyaisten oly elképzel
hetetlen, oly elrettentő, hogy sok vonását látjuk benne egy keményapánaik !
Hát persze, hogy félünk tőle, sőt rettegünk is. Én azt mondom, hogy Senhor
Sanchez-el, az Alkirály őfelségével, oly sok viszálya volt e lépése míatt, drága
Marquesa, számítottam is rá, hogy ez a betegség előbb-utóbb kitör. Azért vi
gyáztunk annyira az Ön lelkének egyensúlyára. Senhora, azért helyeztük olyan
helyre, ahol az úíoncmesternő, akinek pedig próbára kell tennie a jelölteket,
a legderűsebb kedélyű. Ezért engedtük. hogy újjongjon annak a frissen esett
hónak; nem bántuk. hogy mint menyasszonyd fátyolt képzelje el. Ezért volt az
újoncmesternő Önnel szemben olyan rendkívüli óvatos, ezért állott ellene oly
állhatatosan, hogy gyóntatót cseréljen és rendkívüli gyántatótkapjon. De vé
gül belefáradt, másik gyóntatót javasolt. Ez kemény ember volt, egyenesen
durva, de az sem bírt Onnel, Igy lett Fenséged réme a mi összes gyóntató
inknak.

Ekkor egyszer keresztü1utazva zárdáján, megpillantottam Ont Iesoványod
va, szomorúan az asztalnál ülni s az aggályosság kedélybajának összes külső

jelei között imádkozni a kórusban. Megesett Onön a szívem, Gyermekem. Ho
gyan segítsek ezen a dolgon, mit tehetek Fenségedért ? Elérkezett az esti rek
reáció, és látszott, mily óvatosan vált néhány szöt a többi novicíákkal, éppen
csak 'lcényszerből, hogy megfeleljen a rendi előírásoknak, de eleve ríadtan, mert
tudta, hogy az Ellenség akár bármelyik. szavukba belekapaszkodhat s leterít
heti, akár csak valami elképzelt gondolatnak árnyékával Önt; akár egy indián
mérgezett nyila. S én hiába mosolyogtam, hiába nevettem, hiába mutattam
meg, hogy kell értelrnezníe itt a szabályt, nem segített. Mécsese éppen ott égett
Ön mellett és megvilágította arcát; megmutatva, hogy milyen a lelkiállapota.

- Ej no, gondoltam magamban, rnílyen bolond ez a kicsiny menyasszony,
ez a balga szűz; hogyan lehetne jobb kedvre deriteni? - És körülnéztem ott
s a kasztanyettet, amivel az énekmesternó az antifonákat és himnuszök for
dulóit csattogtatja ki, pillantottam meg.

- Mi lenne, hogyha táncolnék ? - kérdeztem azokat, akik körülöttem
voltak. Tanácstalan, döbbent pillantások válaszoltak. De azután voltak, akik
értették. Az Ön újoncmestemöíe is. Ezek nevettek, és tapsoltak:

- Nagyszerű lenne! Donna Theresa, ,kJérjük, táncoljon nekünk!
Felragadtam a kasztanyettet, eljártam, már ahogy tudtam, a farandolát.

Istenem, régen táncoltarn. fíatal-leámykoromban táncoltunk egymással, s mind
kacagtak engem és tapsoltak, olyan valóban ügyetlen voltam, és ráadásul jól
meg is játszottam, ahogy megforogtam és hajladoztam, még most is látom az
Ön nagy, sötét, szemeit, ahogy halványarcából meghökkenve nézett. Tökéle
tesen nem értette! Nem értette, hogy nemcsak szabad, hanern kell is vidá
maknak lennünk, mert csak így lehetünk elfogadottak és smbadok a jó Isten
előtt.
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Nem törődtem vele, eltáncoltarn és meghajoltam Fenséged előtt és hogy
ne vegye észre, hogya felvidítására volt csak ez a tánc, befejeztem, s még
vidálman beszélgettünk a Completorium idejéig, s hajnalban elutaztam, mert
végeztem azzal a dologgal, amí odahívott és más tennivalóm volt. De él tcen
dőim mögött kedvetlenü! kísért az a gondolat, hogy valami komolyabbat kel l
tennünk Önért, Marquesa. S írne rnost előttem előljárójának levele, hogy ag
gályossága gyógyíthatatlannak látszik, níncs más hátra, rninthogy békében
megváljunk egymástól. És mível tudják, hogy felvételi kérését én támogattam
és Onnel továbbra is törődtem, nem akarják, hogy tudtom nélkül tegyenek.

Nos, Marquesa, Fenség, tudja meg, hogy előttem megírva a levél, amely
lyel hozzájárulásomat adom a dologhoz, De még él bennem valami remény,
hogy mégis ... elküldöm ezt a levelet, mind a kettőt, és Önre bízom a döntést.

3.

De előbb engedje meg, hogyelbeszéljem ezt, megírom Önnek. hogy mi kor
nem volt ismeretlen az aggályosság. Sőt ez Önnél is erősebben elővett, ami
kor még tudatlan voltam a lélek dolgaiban. Oh, majdnem hogy belehaltam.
Idehallgasson, de ezt igazán nem szabad elmondani senkinek, de senkinek.
Olyan bolondság, hogy szégyelern magamat miatta.

Ez ott történt Becedasban, ahol oly súlyos beteg voltam, nagybátyúrnnál,
és ahol nemcsak ezzel a testi betegséggel kellett küzdenem, dc a lelki beteg
ség támadásaival is. Szóval Becedasban, ahol nagynehezen, rettegve meggyón
tam. A pap már ideges volt, és mikor sápadtan felálltam, hogy megismételjem
a gyónást, mert valami olyan gondolatom van, ami egészen mássá teszi. nem
engedte, hanem kényszerített, hogy áldozzam. Én pedig áldozni mentem. Ször
nyű volt, de erőltettem magamat, és íme megtudtam áldozni. De végre cl S'<€

mem rebbent egyet, vagy valami más történt velem: úgy, hogy az ostyúból
egy darabkát, egyetlen szílánkocskát csak, a földre láttam hullani. De olyan
bizonytalan voltarn benne, hogy nem mertem szólni a papnak.

Magamhoz vettem a Szent Testet, s kínlódva vártam a mise végét, hogy
egyedül maradjak és ha valóban leesett volna, megtaláljam. mert mise közben
mégiscsak szégyeltem volna ezt tenni. De íme, már ez a szégyen is önvád volt
és gyötörni kezdett. Hát ennyire gyönge és félénk vagyok, hogy még ezt sem
mertem megtenni. hogy azonnal lázasan keressem ezt a Szent Testet, amely
annyit szenvedett értünk rnindnyájunkért. Önvád rnarcangolt, hogy nagy bűn

ez, és nagy bűn a gondolatba beleegyezni is ... S én azt hittem, beleegyeztem.
Szédültem és majdnem újra rajtam volt a görcs, nem tudtam szólni a papnak,
aki úgyis bosszús volt a kinlódva és rémüldözve végzett gyónás rniatt. S elment.

A kis falusi templomban nem volt már senki rajtam kívül. Szürke volt és
hideg; az oltár és a díszek aranya is gyászolt velem együtt. Szédültem és tá
molyogtam, és a lehullt kis ostyadarabot persze, hogy nem találtam. S akkor
egy pillanatra megnyugodtam és elindultam. A következő pillanatban eszembe
villant, hogy bizonyára a talparrira került valami módon. Leültem a legelső

padra és óvatosan átvizsgáltam talpamat. de nyomát se találtam. Soha nem
feledem el ezt a pillanatot. Oly hidegen és idegenül sugároztak körülöttem a
szép kis falusi templom meghitt fényei, az arany oltárok és a festett szobrok,
de éln a kárhozat f,ia voltam, a nyomorult, ki az Úr Testén tapos s valóban,
azon tapodva jöttem ki a templomból, magam sem tudom már, milyen nyo
morúságos állapotban, milyen megalázottan.

Dehát Fenség, Gyermekem, ezek a dolgok mind oly értelmetlenek. Nem
volt az életnek semmi íze sem számomra. Künn gyönyörű tavaszi napsütés volt
a gyönyörű spanyol falucska fölött, amelyben éppen akkor virágoztak a fák;
még most is látom az olajfák ezüstös zöldjét s a somfák arany fátyolát, a
passzíflórákat, s a lapos latin eseréptetőket, amelyek fölött melegen sötétkék,
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szinte fekete volt az ég. És benne egy mindenekfölött rettenetes, kegyetlen
Isten trónol, itéletének borzalmával, mely előre is a pokolra vetett engem.

Visszatámolyogtam a templomba. Nem tudtam volna senkinek sem a sze
mébe nézni. Olyan irgalmatlan volt az, olyan képtelen; nem hiszem, hogy át
éltem volna valaha is életemben keserűbb pillanatokat. A fájdalomnak az
a mélye volt, amikor már nem tudtam sírni sem. Megsirathatom-e végtelen és
borzalmas nyomorúságomat. ültem a templomban a padon és elkezdtem gon
dolkozni. A csalódás borzalma fájt ... és akkor egyszerre, az egésznek éppen
a szörnyű képtelensége hozta magával, hogy megpillantsam önmagamat és
egyszerre csak csengően felkacagjak. Hát Isten volt az, akit magam elé kép
zeltem. és aki engem kárhozatra sujtott? Egyszerre csak megpillantottam azt
a képzeletembe bezárt Istent ... hát lehet az azonos az Égnek és Földnek ha
talmas Urával? Ez a gondolataimnak félénk rezdülésére is bosszúállóan le
csapni készülő hóhér, az aggályosak Istene lenne az Igaz Isten? Amit akkor
átéltem. máig sem tudom helyesen és pontosan megfogalmazni. Amikor ez.t
önnek mégis megtogalmazom, Marquesa, Fenség, természetesen úgy teszem,
hogy alávetem magamat az Egyház itéletének és amennyiben nem fogalmaz
tam volna pontosan, eleve a helyeset vagyok hajlandó elfogadni. Ez a gondo
lat valahogy így hangzik: csak akkor vagyunk tökéletesek, ha lelkünk mintegy
boldogan látja valahol, lent a mélyben, saját tökéletlenségét s kacag felette!

Mert ki az egyedül tökéletes? Isten! S a lelki élet leggonoszabb kísér
tése az, ha hozzá mérjük tökéletlenségünket! És nem szeretetből akarunk tö
kéletesek lenni, hanem gőgből és nem azért, hogy alázatosak legyünk .előtte,
hanem, hogy majdnem egyenlőele vele.

Elgondoltam mindent és azt hiszem, abban a pillanatban gyógyultam meg.
Ehhez a gyógyujáshoz azonban még valami más is kellett, amit szintén felill
mertem ott és akkor, s ami úgy hatott rám, mint a villám; ezt a felismerést
magamban hordozom azóta is és soha nem történt meg, hogy még csak kisér
tésbe is lettem volna visszaesnem az aggálycsságba. Láttam - nehéz lenne
most elmondani. milyen összefüggés kapcsán láttam - a vérrel verejtékező

Jézust.

A képzeletére akarok hatni, hisz az aggályosság bizonyos vonatkozásban
nem más, mint elrontott képzelet. LelI{ÜDk képzelőereje által elrontott kép az
Istenről. Azért mondom el ezt, ilyen részletesen. Ime, lássa ön is! Kimegy'
Jézus az Olajfák Hegyére, a tanítványok már fáradtak. Odaszól nekik - félt
ve őket attól a kísértéstől, hogy nagyon is embernek fogják őt látni a szenve
désben és amiatt elpártolnak - odaszól nekik: "V~gyázzatok és imádikozza
tok, hogy kisértésbe ne essetek!" És akkor, hogy ne lássák, előre vánszorog
és beleborzong abba, ami reá vár. Valóságos emberi természete fellázad és
előre tiltakozik a szörnyűség ellen: hogy a legborzalmasabb kínoikat elszen
vedje. Míntegy hiába, hiszen ezek csak a lehetőséget teremtik meg a mi üd
vösségünknek, de vajon hányan élünk vele? Reszketve fekszik ott, s angyal
jő megerősíteni. S akkor jön a legborzalmasabb. Atéli a mi bűneinket. El
árulom önnek, Fenség, hogy erről volt egy külön látomásom: szemleltem Ot,
mint valanti végtelen kristályt, amelyet mi gyalázatos bűneinkkel, azok tu
domásulvételére kényszerítve, megbántva az O végtelen Szentségét, elképzel
hetetlen sérelmet okozva neki, beszennyezünk ! Ezzel a mindentudással O előre

látta mindama bűneinket, amelyeket mi el fogunk követni ellene, s akkor, az
Atya bűneink miatt ellenünk való jogos haragjának tengerében ott feküdve,
és előre elszánva magát arra, hogy mégis magára veszi a világ bűneit - vér
rel verejtékezik, fejét a részvétlen süket porba hajtva. Vércseppjei a porba
hullanak és ott elvegyülnek a földdel. Ekkor arra a rnelegre vágyakozva, amit
a barátaival való együttlét okozna neki, legalább az emberek szeretete, oda
vánszorog tanítványaihoz. De a szomorúságtól ltimerülten, alva találja őket.
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Szesztay András

Felrázza őket, mert közelednek már a fáklyák és a zaj s kezdődnek az O
megpróbáltatásai és szenvedései. De a jelenet középpontja mégiscsak az, ami
kor O a föld süket porába hullatja verejtékét, a vért, amit bűneink látása
sajtol ki belőle. Ekkor látott Ö minket előre, valóságos és képzelt bűneink

ben . " ekkor vagyunk mi egyedül vele... négyszemközt... elokor szenved
értünk úgy, mintha csak mi egyesegyedül volnánk a világon, egymagunk meg
raikva őt bűneink súlyával... s kinek volna kedve őt megterhelni még a kép
zel tekkel is, rárakni olyant, ami valótlan. Ezért kellett volna elmélkedni so
kat, Marquesa, a Vérrel Verejtékezőről. Am még mínddg nincs késő. Most
befejezem ezt a levelet, mert sürgetnek, vár rám a procurator atya, aki azon
van, hogy minden alapításunk biztos legyen, olyan biztos, hogya nővéreink

szegényen is, de mindenképpen megéljenek. Isten surranó fecskéiként, akik a
légben járnak ugyan, de röptüknek egy-egy pillanatra földre kell érnie. Gyer
mekem, én közben már meg is nyugodtam. úgy érzem ön is. Nem szerétnék
ilyen leLket elveszíteni. Bizonnyal nem is fogok. Most tegye karját szépen ke
reszúbe mellén, és imádkozzék különös buzgósággal, egyetlen Miatyánkot. Kü
lőnösen azt a részt, ami a kísértésekről szól, s utána egy Udvözlégyet, hogy az
Úrnő is vegye oltaLmába kérését. És ezennel - ezennel a szent engedelmesség
terhe alatt parancsolom Önnek, hogy szűnjék meg aggályos lenni... és igen,
meg is szünt ebben a pillanatban. Imádkozom Önért. És kérem, Ön is imád
kozzon a szegény Theresa nővérért, aki íme, még egy keresztet is ír a neve
rnellé, Isten vele, Gyermekem, Isten őrizze meg mindenkor, és engedje hin
nem, hogy egykor szent lesz Önből !

-
FELHÖK KÖZT SZALL A HOLD

Felhők közt száll a hold ...
Az árnyékok szaladnak,
álommal abrakolt
ezüst lovakra kapnak.

Bujkál a sóvár, sárga folt,
dereng, ragyog homályosul az ablak.

Kék források fakadnak,
áradnak és apadnak.
A bolygó fénypataknak
fodrára rátapadnak
a bokrok és a kazlak.

Az alvó városon
kigyózva átoson
a fény, - halvány ködök,
behorpadt függönyök
hintáznak, megdagadnak, 
aháztetők csillámokká hasadnak.

Tisztáson nyargal át a hold ...

Heqqedt sebek feszülnek, felszakadnak,
a tengerek s a titkok partracsapnak
s a lüktető szavaknak
az éjen áthatolt
párái számra fagynak.

Felhők közt száll a hold .
Felhők közt száll a hold .
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