
KIS MONll':A

Lisieux-! Szent Teréz és a tékozló fiú
Egy Prausini nevű alexandriai csavargó Párizsban, az 1887. március l6-ról 17

re virrado éjszakán kirabol egy páncélszekrényt, lemészárol három embert, köztük
egy tizenegy éves kislányt. Bírósági tárgyalása július 9-től l3-ig tart: halálra ítélik,
augusztus 31-én guillotihnal lefejezik. Ezt a ba'nditát, aki a börtönben is elképesztő

cinizmussal viselkedik s a siralomházban pornográf könyvek fordítására használ
ja nyelvtudását. Kis Szent Teréz "első gyermekének" nevezi.

Gertrud von le Fort szerint minden ép női lélekbe'n meg kell lennie valamikép
pen a szűzí, a jegyesi és az anyai vonásnak ; egyetlen igazi női hivatás sem nélkü
lözheti ezt a hármas jegyet.

Kis Szent Teréz saját' szavai szerint már a szülői házban magába szívja a "szü
zesség illatát", a Gonzaga Szerit Alajosról 'nevezett Mária anyához írt levelében mes
tervonásokkal rajzolja meg a "kis utat", amin a jegyese elé siető jegyes médjára
"futni", nem pedig kényelmesen ballagni kell, s gyermekeinek nevezi azokat a lel
keket, akiket imájával és szenvedésével megment a kárhozattól.

Hogy ez a hármasság mennyire tudatos benne, az egyetlen rnondatban is kicsat
tan Mária nővéréhez írt levelében: "Hogy a jegyesed vagyok, ó Jézus, hogy kárme
Uta vagyok s hogya veled való egyesülésern által anyja vagyok a lelkeknek, ennek
ki kellene elégítenie engem ..."

Kis Szent Teréz az Agnes anyához írt levélben! szinte a lassított filmfelvételek
pontosságával mutatja meg lelki anyaságának a megszületését. Visszaemlékezéseiben
életét három szakaszra osztja fel. Az első a boldog, vidám kisgyermekkor, amely
négy 'és féléves korában édesanyja halálával ér véget. A második, a legfájdalma
sabb, négy és féléves korától tizennégy éves koráig tart. Ezután, hivatása felébre
désének és megvalósulásának tisztult és boldog korszaka következik.

Teréz bűbájos, lebilincselő gyermek-egyéniség. Jó eszű, bátor, talpraesett kis ba
ba, aki hol humorával kacagtatja meg a felnőtteket, hol korát meghaladó értelmé
vel hökkenti meg őket. ,,0, igazán, mínden a földön csak mosolygőtt rám, míndig
csak virágra léptem, és szerenesés természetem is kellemessé tette az életemet ..."
Négy és féléves, míkor édesanyja mellrákban meghal. Hosszú, kínos betegsége és ha
lála súlyos sebesüIésa pici lélek számára. "Sok olyan dolgot láttam meg, amit szí-
vesen elrejtettek volna előlem; egyszerre csak ott voltam a koporsófedél előtt so-
káig álldogáltam, nézegettem. soha nem láttam még ilyet, mégis megértettem Ma-
ma alacsony termetére volt szabva, de én oly kicsi voltam, hogy fel kellett emelnem
a fejem, hogy a tetejét is lássam és nagyon nagynak... nagyon szomorúnak lát
tam..." A temetés után magára marad az öt leánytestvér, Mária, Pauline, Léonie,
Céline és Teréz. Céline Máriát választja második anyjának, Teréz: "Nekem' pedig
Pauline lesz a Mamám!" - kiáltással a fiatalabbik nagylány karjába veti magát.
Pauline gyöngéd, önzetlen szeretettel neveli kíshúgát, aki a sebzett lelkű gyermekek
szenvedélyességével ragaszkodik hozzá.

Teréz egyéníségét édesanyja halála végzetesen átalakítja. "A Mama halálával
szerenesés természetem teljesen megváltozott: én, az élénk, a beszédes, félénkké és
csendessé lettem s a végletekig érzékennyé. Elég volt egy tekintet ahhoz, hogy ont
sam könnyeimet, csak úgy éreztem jól magam, ha senki sem foglalkozott velem,
nem bírtam idegen emberek társaságát elviselni."

A csapásra úiabb csapás következik: Pauline-t hivatása a Kármelbe szólítja, s
Teréz kilencéves korában újra anyátlaríná lesz. Ez a második megrázkódtatás talán
még az elsőnél is súlyosabb a számára, leesik a lábáról, s hetekig aggódnak hol éle
téért, hol lelki egyensúlyáért. Betegségéből, melyet a mai orvostudomány chorea di
agnózissal tart számon, - csodás módon - meggyógyul ugyan, de kettős lelki seb
zettségét továbbra is viseli. Társai közt - vidám alaptermészete mellett is - fé
lénk és érzékenykedő. Az iskolába'n, tízpercek alatt szívesen vonul félre, nehezen
barátkozik: barátnőiben rendszerint csalódik. Kitűnő tanuló, de ha a felelésnél egy
két szót elvét s ezért a ranglistán kissé hátrább csúszik, keserű könnyekre fakad.
Feltűnően szép fiatallánnyá serdűl, de problémái csak sokasodnak: lelki életében
aggályosság kínozza. "En csak keserűséggel találkoztam ott, ahol az erős lelkek
örömre találnak." ,
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Ezt él fájdalmas életszakaszt egy nagy kegyelem zárja le tizennégy éves korában;
1886. december 25-én, karácsony éjjelén. Teréz egész életében "megtérése 'napjának"
nevezi ezt a napot, amelyen fájdalmában énközpontú lett lelke a kegyelem birtoká
ban új erőre kapva, önmagáról megfeledkezve, kitárul Isten és az emberek felé. A
finom tollal megírt gyermektörténet jól megfigyelt lélektani mozzanat: a Szentlé
lekből való keresztény újjászületés drámája.

" ... Kellett, hogya jó Isten egy apró csodát tegyen, amitől azután egy pillanat
alatt megnövök, s ezt a csodát karácsony felejthetetlen napján tette; azon a fényes
séges éjszakán, amely megvilágítja a Szentháromság gyönyörűségét, Jézus, az édes,
kicsi, egyórás Gyermek, lelkem éjszakáját fényözönné változtatta ... Ezen az éj
jelen, mikor gyengévé és szenvedővé vált irántam való szeretetből, engem erőssé és
bátorrá tett, rám adta fegyverzetét, s ezen áldott éjszaka óta nem estem el egyet
len harcban sem, hanem ellenkezőleg: győzelemről győzelemre mentem, s úgyszól
ván »az óriás pályafutását« (Zsolt. XVIII. 5.) kezdtem meg!... Könnyeim forrása
elapadt, ezután már csak ritkán és nehezen fakadt fel, s ez igazolta azokat a sza
vakat, amelyeket mondani szoktak nekem: ,Te annyit sírsz gyermekkorodban, hogy
később már nem is lesz elsírni való könnyed! .. .'

Ui86. december 25-én kaptam azt a kegyelmet, hogy kilépjek gyermekkoromból,
vagyis teljes megtérésern kegyelmét. Az éjféli miséről jöttünk meg, ahol boldogsá
gomra magamhoz vehettem az erős és hatalmas Istent. A Cserjésbe/ érve örömmel
mentem a .kandallóban lévő cipőirnért, ez az öreg szokás annyi örömet okozott ne
künk gyermekkorunkban. hogy Céline továbbra is kisbaba számba akart venni, mí
után a legkisebb voltam a családban... Papa szeretett boldognak látni, szerette
örömujjongásomat hallani, amint egyenkint szedegetem ki a meglepetéseket az elva
rázsolt cípőkből, és az én édes Királyom vidámsága nagyban fokozta boldogságo
mat, Jézus azonban meg akarva mutatni, hogy le kell vetköznöm gyermekkori hibá
imat, a gyermekkor ártatlan örömeit is elvette tőlem: megengedte, hogy Papa, fá
radtan az éjféli mísétől, bosszúsan kifakadjon. míkor cipőimet a kandallóban meg
látja, s hogy ezeket a szavakat, mondja, melyek szívenszúrtak: ,Még szerencse, hogy
ez az év az utolsó! .. .' Éppén a lépcsőn mentem felfelé, hogy levessem a kalapomat,
Céline, aki ismerte érzékenységemet s látta, hogy könnyek csillognak a szememben,
már-már szintén elpityeredett, mert nagyon szeretett s megértette bánatomat: ,0 Te
réz, mondta, ne menj le, nagyon rosszul esnék 'neked most a cipőidet megnézni.' De
Teréz nem volt már a régi, Jézus megváltoztatta a szívét! Lenyeltem könnyeimet,
hirtelen lefutottam a lépcsőn, s elnyomva szívem dobogását, vettem a cipőket s Pa
pa elé téve, vígan kiszedtem belőle minden ajándéktárgyat, oly boldog arccal, mint
valami királynő. Papa nevetett, vidám lett újra ő is, és Céline azt hitte, hogy ál
modik! ... Szerencsére édes valóság volt ez, a kis Teréz újra megtalálta lelkiere
jét, rnelyet négy és féléves; korában elvesztett, s most már egyszer s míndenkorra
meg kellett azt őriznie! ...

Ezen a fényességes éjjelen kezdődött életem harmadik, s valamennyi közt a leg
szebb, az Eg kegyelmivel legjobban telített korszaka. Azt a munkát, melyet én tíz
év alatt nem tudtam elvégezni, Jézus megelégedve jóakaratommal, amely sohasem
hiányzott, egyetlen pillanat alatt elvégezte. Mint apostolai, én is elmondhattam:
,Uram, egész éjjel halásztam és semmit sem fogtam.' Jézus hozzám még irgalmasabb
volt, mint tanítványaihoz. Ö maga vette kézbe a hálót, kivetette s halakkal telten
húzta vissza ... A lelkek halászát alakította ki bennem, nagy vágyat éreztem, hogy
a bűnösök megtéréséri dolgozzam, ennyire mélységesen nem öntött el még vágy ...
Egyszóval: éreztem, hogy szívembe hatol a szeretet, annak a szüksége, hogy elfelejt
sem önmagam azért, hogy örömet szerezzek, s ettől fogva boldog voltam! ... Egy va
sárnapon olyan fényképet nézegetve, mely a kereszten függő Jézust ábrázolja, szí
ven ütött, hogyan folyik a vér az egyik kezéből, nagyon fájt arra gondolnom, hogy
az a vér a földre hull anélkül, hogy bárki is fölfogni íparkodnék, és én elhatároz
tam, hogy lélekben ott fogok állni a Kereszt lábánál, hogy összegyűjtsem az on'nan
aláhulló isteni harmatot, megértve, hogy azután a lelkekre kell széthintenem azt ...
Szünet nélkül visszhangzott a szívemben a kereszten függő Jézus kiáltása is: ,Szom
júhozom l' Ezek a szavak eddig ismeretlen és lángoló lelkesedést gyújtottak.,. Inni
akartam adni Kedvesemnek s éreztem, hogy engem magamat is elepeszt a lelkek
utáni szomjúság... Ekkor még nem a papok, hanem a. nagy bűnösök lelke vonzott,
égtern a vágytól, hogy kiszabadítsam őket az örök láncok közül ...

Hogy buzgalmamát növelje, a jó Isten megmutatta: vágyaim tetszenek neki. Hal
lottam, amint beszéltek egy nagy 'gonosztevőről, akit borzalmas bűnökért ítéltek ha-
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lá Ira, minden jel arra mutatott, hogy bűnbánat nélkül fog meghalni. Minden áron
meg akartam akadályozni, hogy elkárhozzék, s hogy ez sikerüljön, felhasználtam
minden elképzelhető eszközt, érezve, hogy én magam semmit sem tehetek, felaján
lottam a jó Istennek Urunk összes végtelen érdemét, az Anyaszentegyház kincseit,
végül pedig megkértem Céline-t, mondasson szentmisét a szándékomra. Nem mertem
magam elintézni, félve, hogy ttkkor be kell vallanom : ez Praus ini ért, a nagy gonosz
tevőért van. Céline-nek sem akartam megmondani, de oly gyöngéden, oly unszolón
kérdezgetett, hogy bevallottam neki titkomat; egyáltalán 'nem gúnyolt ki, hanem
azon törte a fejét, hogyan segíthetne megtériteni a bűnösömet, ezt hálával fogad
tam, mert azt szerettem volna, hogy minden teremtményegyesüljön velem, kegye
lemért könyörögve a bűnös számára. Szívem mélyén éreztem azt a bízonyosságot,
hogy vágyaink teljesülni fognak, de hogya bűnösökért való további imádkozásra
bátorítsam magam, azt mondtam a jó Istennek: bizonyos vagyok benne, hogy meg
fog bocsátani a szerencsétlen Prausininak, s hiszem ezt még akkor is, ha nem fog
meggyónni s ha a bánatnak semmiféle 1elét 'nem fogja mutatni, annyira bízom Jé
zus végtelen irgalmában, de mégis kérem tőle, egyszerűen csak vigaszomra, .egyet
len [elét' a bűnbánatnak ... Imám betű szerinti meghallgatásra talált! Papa tilalma
ellenére, mely szerint semmiféle újságót nem volt szabad olvasnunk, úgy gondol
tam, nem vagyok szóf'ogadatlan, ha elolvasom a Prausiniról szóló részeket. Kivégzé
sének másnapján kezem ügyébe került a Croix (Kereszt) című napilap. Sietve fella
pozom, s mit látok? ... O, könnyeim elárulták a felindulásomat, el kellett bújnom...
Prausini 'nem gyónt, fellépett a vérpadra s már-már a gyászos nyílásba hajtotta a
fejét, mikor egyszerre csak hirtelen sugallat ragadja meg, visszafordul, megfogja a.
Feszületet, melyet a pap nyújtott feléje és háromszor megcsókolja szent sebeit! ...
Azután annak az irgalmas ítélete elébe ment a lelke, aki megmondotta, hogy az ég
ben nagyobb az öröm egyetlen vétkeit bánó bűnösön, mint kilencve'nkilenc olyan
igazon, akinek nincs szüksége bűnbánatra! ...

Megkaptam a kért ,jelet', s ez a jel hű mása volt a kegyelmeknek, melyekkel
Jézus késztetni akart arra, hogya bűnösökért imádkozzam. Vajo'n nem Jézus sebei
előtt, isteni vére hullását látva hatolt szívemig a lelkek utáni szomjúság? Inniok
akartam adni a szeplőtlen vért, hogy lemossa szennyfoltjaikat s az én első gyerme
kem ajkai odatapadtak a szent sebekhez! ! ! ... Mílyen kimondhatatlanul édes fele
let! 0, ez óta a páratlan kegyelem óta mínden nappal csak nőtt a vágyam, hogy lel
keket mentsek, mintha csak hallottam volna, amint Jézus mondja nekem, így, mint
a szamaritánus asszonynak: ,Adj innom!' Ez valóban cseréje volt a szeretetnek, a
lelkeknek én Jézus vérét adtam s ugyanezeket az isteni harmattal felüdített lelke
ket Jézusnak ajánlottam fel; úgy éreztem, hogy csillapítom így a szomjúságát, s
minél többet adtam iunia, annál inkább nőtt az én szegény kis lelkem szomjúsága,
s ez az égető szomjúság, melyet O adott nekem, szeretetének leggyönyörűségesebb

itala volt ..."
Ez az önábrázolás páratlan a maga nemében. Az isteni kegyelem áttört az én

bűvös körén s helyreállítja a lélek egyensúlyát. Az egészségessé vált lélekben azon
nal a szeretet veszi át a vezérszólamot. Ennek az érinek már egyre erősebb igénye,
hogy megfeledkezhessék önmagáról, hogy adhassa önmagát. S míhelyt adni tudja
magát, szeretete nem éri be a családi fészekkel: az emberiséget akarja átölelni!

Terézt a szeretés vágya hajtja - Krisztusba'n - a bűnösök felé, hiszen a leg
jobban szeretni - s jóvá szeretni - azokat lehet. Prausinin tanulta meg ezt; a
Prausini-epizód küszöb volt számára, melyen át kiléphetett a nagyvilágba. S amint
egyetemessé tágult szeretete, újabb és újabb lelkek megmentése után eped: meg
születik hivatása is.

Hogyan viszonyul Teréz a bűnös és a bűnbánó emberhez? Merőben szokatlan
egy 12-14 éves gyermek részéről ez a magatartás tőle idegen, súlyos bűnök elköve
tőrvel szemben. Nyoma sincs nála a gyermekszoba üvegházában nevelkedett baba
iszonyodásának, de a mezővárosí kispolgár kíváncsískodásának sem. Ez a kis süldő

lány egyszerűen. tisztán és nyugodtan ül Krisztusával a vámosok asztalánál. Nem
tartja magát többre asztaltársainál, s bár tudja, hogy életében nem követett el ha
lálos bűnt, alázattal ismeri be, hogy erőtlensége teszi bűnre képtelenné. ,,0, érzem
én, Jézus túlságosan gyengének ismer engem ahhoz, hogy kísértésnek kategyen. tel
jesen ös~;eégettem volna magam a csalóka fénynél, ha az szemem előtt csillogott
volna ...

Ez a tiszta alázat új megismerések forrásává lett. Teréz a szentírásban azt ol
vassa, hogy "ákinek kevés bocsáttatik meg, az kevéssé szeret'' (Luk 7,36). A nagyobb-
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és még nagyobb szeretet vágyától hajtva, nem tud belenyugodni abba, hogy a szere
tet forró, bánat-fakasztotta -mélységeít ő nem járhatja be. El akarja lesni a bűnbá

nók "nagyobb szeretetét"! Nekiindul, együtt a bűnbánóval. mint az apró ökörszem
a sas szárnya alatt, de célhoz már nem vele érkezile az utolsó pillanatban túlszár
nyalja őt!

"Nem érdemem ... hogy nem szolgáltattam ki magam a teremtmények szerete
tének, mert csak 'a j6 Isten nagy irgalma óvott meg att6l! Beismerem, hogy Nélkü
le ugyanúgy lezuhantam volna, mint Mária Magdolna, és Urunk Simon farizeushoz
intézett mélységes szavai nagyon édesen visszhangzanak a lelkemben... Tudom:
.akínek kevés bocsáttatik meg, kevéssé szeret,' de azt is tudom, hogy Jézus nekem
többet bocsátott meg, mint Sze'nt Magdolnának, mert már előre"megbocsátott, meg
akadályozva _abban, hogyelessem. O, mennyíre szeretném, ha meg tudnám magyarázni,
amit érzek! ... fme egy példa, amely némileg ki fogja fejezni gondolatomat. Felte
szem, hogy egy ügyes orvosnak a fia kőbe botlik az úton, elesik, s zuhanás közben
kezét-lábát töri. Apja rögtön odamegy hozzá, szeretettel felemeli, minden művésze

tét latba vetve gyógyítja sebeit, s a fiú tökéletesen meggyógyul ; hamarosan már há
lálkodik neki. Ennek a gyermeknek kétségtelenül van oka arra, hogy szeresse apját!
De most valami mást tételezek fel. Az apa, tudva, hogy kő van a fia útjában, előre

siet s észrevétlenül elviszi azt onnan. Ez a fiú, apja előrelátó gyengédségének a tár
gya, nem tudva, hogy az mílyen szerencsétlenségtől mentette meg, bizonyára nem
fog hálálkodni neki és kevésbé fogja szeretni, mintha gyógyította volna ... de ha tu
domást szerez róla, hogy micsoda veszélytől szabadult meg, vajon nem fogja-e sok
-kal jobban szeretni? Nos tehát, én vagyok ez a gyermek, egy olyan Atya előrelátó

szeretetének a tárgya, aki nem az igazak. hanem a bűnösök megváltására küldte el
Igéjét. Akarja, hogy szeressem azért, mert megbocsátott nekem, nem sokat, hanem
mindent. Nem várta meg, hogy nagyon szeressem, mint Mária Magdolna, hanem azt
akarta, hogy tudjam, mennyire szeretett ő engem, kimondhatatlanul előrelátó sze
retettel, avégből, hogy én most eszeveszetten szeressem őt! Úgy hallottam, hogy
nem volt még olyan tiszta lélek, aki tudna úgy szeretni, mint a bűnbánó, ó menv
nyire szerétném meghazudtolni ezeket a szavakat! ..."

Ez a gondolatsor reflektorfényt vet Teréz híressé vált mondatára: ,,0, Istenem,
megszégyenítetted a reményeimet, én pedig irgalmadat akarom megénekelni." Az ő re
ménye a meggyógyított fiú nagyobb szeretete volt, ehelyett az előrelátó gyöngéd
ségről tudó fiú sokkal nagyobb szeretetét kapja! Istent éppen az ő tehetetlensége
készteti erre az irgalomra s nyitja meg ennek a "kimondhatatlanul előrelátó" sze
retetnek a zsilipjeit.

Miként a hegyi beszédben, itt is a visszájára fordul az értékek szokványos hi
erarchiája. Ha az egyetlen cél s az egyetlen zsinórmérték a szeretet, akkor az Érté
kek Ertéke az, ami Istennek az ember felé hozó, embernek az Isten felé vivő sze
retetét a leginkább növelheti. A Minde'n akkor hajol le a legjobban, ha egészen a
Semmiig hajol, Isten szeretete akkor cselekszi a legnagyobbat, míkor a legerőtlenebb

és legtehetetlenebb lelket borítja lángba P
A szeretet-ölelte erőtlenség örök szímbóluma pedig: a gyermek. A gyermek is

többet kap apjától-anyjától, mintha felnőtt volna, éppen tehetetlensége tárja széles
re számára a szülőí szív kincsesházának a kapuit.

Itt már a "kis út" mélységes gyökereinél járunk. A "kis út" a lélek szerinti
gyermekség, melynek természete az Istenre hagyatkozás, a bizalom és a hála. Aki
Istenre hagyatkozik, már nincs egyedül, aki bízik" azt nem szorongatják létének kor
látai, aki hálát tud adni erőtlenségéért, annak számára a kicsinység nyűge a ki
csinység kiváltságává változik át: így hasad meg Isten gyermeke előtt az Abszur
dum fala.

1 Sainte Thérese de l'Enfant Jésus: Manuscrits Autoblographtques, Carmel de Lisieux, 1957.
"A" kézirat.

2 Igy nevezte a család a nagy, fás és bokros kertben álló lisieux-i házat, melyet Louis
Martin felesége halála után vett, hogy ott leányai nevelésének szentelje életét.

3 Vö. A Szent szívröí nevezett Mária nővérhez írt levél. "B" kézirat.

696


