
is abba kellett hagynia, mert állandó migrének és idegfájások gyötörték. Társai
a második világháború veszélyében elmenekültek, ő pedig visszavonult Louvaín
be és utolsó erőfeszítésével két kötetben összefoglalta eddigi misztikai kutatá
sait. Majd .A misztikus kegyelem az Iszlámbán címmel megírta egy muzulmán
mísztíkus életét, aki 1922-ben életét adta Jézusért és a Koránért. Ezzel a mun
kajaval a nem keresztény mísztikát is hitelessé tette a további keresztény ku
tatás számára. Halála pillanatáig, 1944-ig dolgozott: egy japán enciklopédia szá
mára foglalta össze a keresztény misztíka lényeget.

ÉS BETELJESŰL A SZERETETBEN. Maréchal műve életében befejezetlen
maradt, de belőle gyümölcsözik korunk számos neves teológusa és filozófusa,
hogy csak Karl Rahner, Emerich Coret.h és Bernard Lonergan nevét említsük.
Sok gondolatát pedig még csak a jövő fogja kámatoztatni. Élete teljes volt a
szeretetben, mert mindig és tudatosan a "jobbik részt" választotta. Jegyzeteinek
elvesztése után, az állandó betegeskedésben a rosszullétek közötti csendes pilla
natokat nagyon ki kellett használnia, hogy életművét még egyszer összegezhésse.
De ezekről a kincset érő percekről is le tudott mondani másokért. Mindenkit
fogadott - ha nem is tárt karokkal -, mert természetének féiénkségét és tar
tózkodását mindvégig megtartotta. de őszintén segítő jóakaratát. mindenki meg
tapasztalhatta. A látogatókn/ik míndig úgy tűnt, mintha a "Páternek semmi más
dolga" nem volna, csak hogy őket meghallgassa. Nemcsak mint filozófust és tu
dóst, hanem mínt lelki tanácsadót is sokan felkeresték, mert nagy benső átélé
sével, lelki finomságával és józan ítéletével világos eligazítást adott a legké
nyesebb és legnehezebb esetekben is.

Egyenes lelkű, őszinte ember volt. Véleményét tudományos és köznapi kér
désekben finoman, de mindig világosan megmondta, ezért sok támadást kapott
olyanoktól. akik meg sem értették meglátásait. Szeretete azonban mínden szen
védésére fátyolt borított. Ellenfeleiről a legnagyobb jóakarattal beszélt. A szavai
mögött rezgő finom iróniát csak legbensőbb barátai vették észre.

Azt az igazságot, egységet és békét, amelyről annyit tanított,· maga is élte,
A misztika nemcsak elméletileg érdekelte; saját élményei szervesen kapcselőd
tak össze kutatása "tárgyával". Tisztelte minden ember igazságát, mert - amint
elmélete mutatja - meglátta a bennük működő Istent. Nála a transzcendencia
tanítása életszemléletté vált: Isten működését érezte minden őszintén megfogal
mazott mondatban. Egész emberi magatartásából sugárzott Istennel-egyesültsége.
Ezért maradt mindvégig meglepőerr fiatal, szívben és lélekben rugalmas, bár
visszavonult élete az emberi megértésnek és a megérdemelt elismerésnek híjá
val maradt.

GUY GAUCHER

A HIT PRÓBATÉTELE
LISIEUX·} SZENT TERÉZ ÉS A SZENVEDÉS

Nem azért fordulunk Lisieux-i Szent Teréz felé, hogy valamilyen korlátolt
,.Teréz-bálványozásba" süllyedjünk, hanem azért, hogy látva lássuk és hallva
halljuk azt az embert, akinek a misztériumát soha nem tudták felmérni az
egymást váltó generációk, mert jeiévé lett egy még felmérhetetlenebb realitás
nak, a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott irgalmas szeretetnek.

Agnes anyának (nővérének, Pauline-nak), aki azt mondta neki a betegszo
bában: "Majd énérvényre juttatom az erényeit", Teréz így felelt: "Egyedül a
jó Istent kell érvényre juttatni, mert az én kis semmi-voltomban semmi ér-
vényre juttatható sincs." .

'I'hérese Martin bámulatos történetével szemben - amely nemcsak a hivő

embert bilincseli le - egy úgyszólván szemlélődő attitűdöt kell magunkra öl
tenünk, hogy Combes-bal szólva (1) "a maga konkrét valóságában találhassunk
rá erre a rendkívüli emberi lényre".

1. Sainte Thérese de l'Enfant-.Jésus et sa míssíon, l1:dit. trníversítatres, 1954. 57. old.
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A következőkben a lehető legközelebbről próbáljuk majd megismerni Teréz
létének azt a lényeges szakaszát, - életének utolsó másfél évét - amelyben
szembekerül a sötétség megpróbáltatásával. Pontosabban szólva: azt a korszakát
fogjuk szemügyre venni, amelyben míndehhez még a betegség megpróbáltatása
is hozzájárul, amelyben a tuberkolózis utolsó szakasza roncsolja széjjel hu
szonnégy éves, fiatal testét.

Egy lét "döntő próbatételéről" van itt szó, abban az értelemben, amelyben
P. Urs von Balthasar használta ezt a kifejezést. (2) Próbának alávetni: ez a
Bibliában nem más, mint túllépni bizonytalan látszatokon, mint gyökérbevágó
realitás megismerésére törekedni. Ebben az értelemben Teréz élete egészét ret
rospektív módon bevilágítja betegsége, haldoklása és halála megpróbáltatásához
kapcsolódó hitbeli megpróbáltatása. Ez tárja fel személyisége dimenzióit, ez hi
telesíti a bizalomnak és a szeretetnek azt az útját, amelyet Teréz, saját ta
pasztalatán .. elindulva, apránkint fedez fel.

Kutatásunk alkalmat ad majd arra is, hogy közelebbről, egészen a forráso
kig hatolva figyeljük meg ezt a megpróbáltatást, melyet sokszor egyéni krité-
riumok, egyéni impressziók alapján túl gyersan elintéznek. .

Vannak, akiket megijeszt s így hajlamosak rá, hogy lekicsinyeljék, vagy fi
gyelmen kívül hagyják. Már Teréz életében így beszélt gyóntatója, Youf abbé,
a Kármel lelkésze : "Ne időzzön ennél, ez nagyon veszedelmes dolog". Míre ő,

betegágyán, józan normand eszével és humorával ezt mondta nővérének: "Nem
valami vigasztaló ilyet hallani, de szerencsére, nem veszem a lelkemre. Legyen
nyugodt, nem azon töröm én a ,kis' fejemet, hogy hogyan gyötrődhetnék."

Mások, akik természetük szerint a tragikus felé hajlanak, azon igyekeznek,
hogy j telnagyítsák ezt a megpróbáltatást, egészen addig az áll ításig, hogy Teréz
radikális ateizmuson ment keresztül, hogy megismerte a "roppant bizonytalan
ságot" s így az ateista egzisztencializmusnak és él "halott Isten századának"
előképévé lett.

Nem vizsgálhatjuk sorra az összes interpretációkat. Inkább átadjuk Teréz
nek a szót, megkérve, hogy tapasztalatát értelmezze ő maga. Mondandója kor
.szerű számunkra, az itt és most élő férfiak és nők számára, korszerű legmély
ségesebb törekvéseink számára, melyekkel tanítványai vagyunk Jézus Krisztus
nak, akit megfeszítettek Poncius Pilátus alatt s aki a kereszten a 21. zsoltárt
imádkozta: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Az Ö nyomában az
egyháznak és Isten népe minden egyes tagjának előbb vagy utóbb, ilyen vagy
olyan módon, de szembe kell néznie a hit próbatételével. Sok kortársunk szá
mára Lisieux-i Szent Teréz aktualitása elsősorban abból fakad, hogy élete utol
só másfél évében belső sötétségben élt.

Nézzünk hát Lisieux-i Terézre döntő próbatéteién keresztül. Nem a filozófus
vagy teológus szemével, hanem a történetíróéval. aki kísérletet tesz most arra,
hogy megrajzolja annak kibontakozását 1896 áprilisa és 1897. szeptember 30-a kö
zött, figyelemmel kísérve időrendi szakaszait (mert Isten, mikor szövetséget köt az
emberrel, tiszteletben tartja az időt), abszolút elsőbbséget adva a terézi szövegek
nek, de nem hanyagolva el a Szent kortársainak tanúságtételeit sem.

1. FEL, A FÉNY FELÉ
U895-től 1896 áprilisáig)

Hogy jobban megérthessük: micsoda sokk érte Terézt 1896. április 5-e táján,
húsvét napján (vagy húsvét hetében) mikor brutálisari "sötétség"; "köd" árasztotta
el a lelkét, állítsunk fel egy hipotézist: képzeljük úgy, egy percre, mintha 1896.
április 3-i és 4-i vérhányásai halálosak lettek volna s mintha nagypéntek vagy
nagyszombat reggelén holtan találták volna a cellájában.

Lelkének története nyilvánvalóan egész más lett volna: gyors felemelkedés,
sokféle kegyelemmel elárasztott; a misztika. hivatalos útmutatóinak kétségtelenül'
megfelelő szellemi vándorút. Egy huszonhárom éves fiatal leány, aki oly rövid idő

alatt jutott fel a "szeretet hegycsúcsára", a Nagyhéten - legforróbb vágya sze
rint - meghal szeretetében; milyen szép, vásári kép a tömegek, mílyen arany
téma a hagiográfusok számára!

1895. június 9-én, Szentháromság ünnepén, mise alatt, a Gyermek Jézusról és
a Szent Arcról nevezett Teréz nővér belső hivást érez arra, hogy felajánlja magát:
2. Cordüla ou l'épreuve décísíve, Beauchesne, 1967.
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az irgalmas Szeretetnek ... S ezt meg is tette június ll-én, mikor már megírta fel
ajánlását: "Hogy tökéletes Szeretetben élhessek, irgalmas Szereteteá egészen eléglJ
áldozatául ajánlom fel magam, s könyörgöm, hogy szüntelenül égess engem, engedd,
hogy lelkemet ellepjék a Benned felgyülemlett végtelen gyöngédség hullámai, hogy
így Szeteteteti Mártírjává legyek, én Istenem! ... S ha már felkészített ez a Már
tíromság arra, hogy megjelenbessek előtted, hadd haljak bele, hadd vesse magát
azonnal a lelkem Irgalmas Szereteted örök ölelésébe."

Három nap múlva, június 14-én, pénteken, bérmálásának ll-ik évfordulóján,
mikor a keresztutat végzi a kórusban, egyedül, "egyszerre csak" olyan heves sze
retet fogja el a jó Isten iránt, hogy csak egy képpel tudja ezt megmagyarázni:
"Olyan volt, mintha egészen elmerítettek volna a tűzben. (...) Égtem a szerétettől
s úgy éreztem, hogy egy perceel, egy másodperccel tovább már nem bírnám élve
elviselni ezt a forróságot."

Ugyanez év október 17-én másfajta, újabb kegyelem: Ágnes anya, a perjelnő,
elrendeli, hogy vegyen gondjaiba egy 21 éves katona-szeminaristát, Maurice Bel
liere abbét, akinek veszélybe jutott a hivatása. Teréz mindig arról álmodott, hogy
legyen egy pap-testvére. "Anyám, kimondhatatlanul boldog voltam, vágyam nem
remélt módon való teljesülése olyan örömet fakasztott a szívemben, amit gyermekes
nek nevezék, mert gyermekkorom napjait kell visszaidéznem, hogy felleljem ezek
nek az örömöknek az emlékét, melyeknek befogadására is kicsi a lélek."

Mikor végére ér gyermekkori visszaemlékezéseinek, - megírásuk feladatát
szintén perjelnőjétól kapja - Teréz mélységes örömben fejezi be az 1895-ös évet.
Az "A" kézirat magán viseli ennek a belső ujjongásnak a bélyegét.

Elmúltak a sötét jelölt-évek és az édesapja betegségének nagy próbatételével
megpecsételt újoncév, rábukkant arra a szeritírási szövegre, amely hitelesíti az ő

"kis útját" (1894 vége -·1895 eleje), s ennek az évnek a kegyelmei mélységeket
tárnak fel benne. Most leírhatja: "Már nincs több vágyam, ha csak az nem, hogy
eszeveszetten szeressem Jézust ..." - "Drága Anyám, Ön, aki megengedte nekem,
hogy így ajánljam fel magamat a Jó Istennek, tud a kegyelemnek azokról az ára
datairól, vagy még inkább óceánjairól, amelyek lelkemet elöntötték... 0, ez óta
a boldog nap óta úgy érzem, hogy a Szetetet belémhatol és körülkerít, hogy ez az
irgalmas Szetetet pillanatról pillanatra megújít, megtisztítja a lelkemet és a bűn

nek nyomát sem hagyja meg bennem ..."
1896 elején új, jelentős örömök egy feladattal kapcsolatban, amely nagyon a

szívén fekszik: s ez az újoncmesternői tisztség. Nővére, Céline, akit oly türelmet
lenül várt a Kármelbe, leteszi ünnepélyes fogadaimát (febr. 24-én), unokatestvére
és gyermekkori [átszópajtása, Marie Guérin pedig ugyanazon a napon öltözik a
Kármel ruhájába, amelyen Céline felveszi a fekete fátylat (márc. 17.).

Teréz boldog. Mit is kívánhatna még? Már valóban csak egy a reménye: "be-
lehalni a szeretetbe", ahogyan versírói próbálkozásaiban énekli. -

S íme, úgy látszik: az Úr olyan gyorsan hallgatja meg, mint ahogy ő óhajtja.
Az 1896 nagycsütörtöke és nagypénteke közé eső éjjelen - fontos dátum - hosszú
és csendes virrasztás után Teréz visszamegy cellájába és "vérhányás" fogja el.
Egy cseppet sem ijed meg, "elárad benne az öröm", s mível lámpája már kilob
bant, lefekszik és elalszik. "A reggel nem váratott magára sokáig, s mikor fel
ébredtem, rögtön arra gondoltam, hogy valami örvendetes dolgot fogok megtudní,
s közeledvén az ablakhoz, megállapíthattarn, hogy nem csalódtam ... 0, nagy öröm
töltötte el lelkemet, mélységesen meg voltam győződve arról, hogy Jézus halálá
nak évfordulóján hallatta velem első hívó szavát. Olyan volt ez, mint egy édes
és távoli zsongás; amely a Jegyes érkezését jelezte számomra ..."

Tehát az "óriás pályafutása", melyet 1886 karácsonyán kezdett meg, szerétet
halálban fog kiteljesedni. "Mivel sokat gyakorolta magát a szeretetben, gyorsan
felemésztette önmagát és márís láthatja Istenét szemtől szembe" - Teréz szerze
tesi életének kezdete óta mondogatta Keresztes Szent Jánosnak ezeket a szavait.

Minden tiszta, minden fénylik. "Énakkor oly eleven, oly tiszta hitnek örvend
tem, hogy az Ég eszméje volt minden boldogságom; nem tudtam hinni, hogy le
hessenekegyáltalán olyan istentelenek. akiknek nincs hitük. Úgy hittem, hogy
saját gondolatuk ellen beszélnek, mikor az Ég létezését tagadják ..."

Igen, ha Lisieux-i Teréz meghalt volna 1896. április 4-én, talán szentté lett
volna ... De nem lett volna azzá, akit mi ismerünk és szeretünk. Meteorként repült
volna át a vlláaon, rózsaszállal a kezében, családia oltalmában és Kármelje szár
nyai alatt. 'Kétséetelen, hogy mint "misztikust" ünnepelték volna, valami légies,
homályos, az emberek életétől idegen jelentést adva ennek a szónak ....
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Hagyjunk fel hipotézisünkkel. A valóság egészen más: az a másfél év, amíg
Teréz még élhet, letéríti őt útjáról, abban az értelemben, amelyben egy hajót le
térít egy hirtelen vihar. Meg fog érkezni a kikötőbe, de egészen másfajta úton,
mint amilyent talán előre láthatott volna.

Úgy mondom: "talán", mert ő maga is érezte, hogy meg fogja próbálni az Úr.
"Kevéssel azelőtt, hogy hitellenes kísértésern kezdődött, azt mondtam magamnak:
Igazán nincsenek nagy külső megpróbáltatásaim, és hogy belső megpróbáltatásaim
legyenek, ahhoz az kellene, hogy a jó Isten megváltoztassa az utamat; nem hiszem
hogy megtegye, de mégsem tudnék mindig így, nyugalomban élni ... Milyen esz
közöket fog Jézus találni arra, hogy megpróbáljon? (húzzuk alá ezt a szót). A fele
let nem váratott magára és megmutatta nekem, hogy Az, akit szeretek. nem szű

kölködik eszközökben; anélkül, hogy utamat megváltoztatta volna, rámküldte azt
a megpróbáltatást, mely -üdvös keserűséget vegyített minden örömömbe."

II. BE AZ ALAGÚTBA: 1896 APRILIS ELEJE

Egyszerre csak brutális módon megváltozik belső élete. Az annyira örömteli
husvéti napokban (vegyük észre a paradoxont) Teréz úgy érzi, hogy lelkét "a leg
sűrűbb sötétség árasztja el" és "a Mennyország (számára) oly édes gondolata ez
után már csupa harc,csupa gyötrelem".

Teljes a kontraszt a húsvét előtti és a mostani érzéseí között. "Gyermekkorá
tól fogva" abban a "biztonságban" élt, hogy egyszer majd lsten mellett fog élni.
..... nemcsak hittem, azok után, amiket nálamnál okosabb emberek szájából hal
lottam, hanem éreztem is a szívem mélyén a vágyakozást egy szebb vidék után."
"De egyszerre csak a köd, amely körülfogott, még sűrűbbé vált, behatolt a lel
kembe és úgy beborította, hogy már nem vagyok képes fellelni benne az én
Hazám annyira édes képét, minden eltűnt!"

El lehet képzelni, micsoda zűrzavar ütötte fel a fejét ebben 'a fiatal leányban,
aki pár nappal ezelőtt még örömujjongások közt élt! Egyedül áll, szemben az éj
szakával s azt kérdi magától, vajon nem valami óriási öncsalás volt az ő egész
élete? Kivételes hivatása: nem öncsalás? Az, hogy felajánlotta magát a Szerétet
nek: nem öncsalás? Kis útja és mennyei reménysége: nem öncsalás?

Telnek a hónapok, és a sötétség makacsul egyre csak sűrűsödik. Lássuk,
hogyan reagál erre?

Először is: hallgat. Erről a történésről egyetlen egyidejű feljegyzés sem maradt
ránk. Az, amit .ídézní fogunk, (a "C" kéziratból), tizennégy hónappal későbbi, mint
maga az esemény; Teréz itt már visszanéz és magyarázátot is ad.

Majd beszélni is fog, de egyedül perjelnőjével: Gonzagáról nevezett Mária
anyával (ennek dátumát nem tudjuk), gyóntatójával : Youf abbéval és később lel
ki gyakorlatának vezetőjével. Számára ők képviselik az Urat s így ők segíthetnek
abban, hogy tárgyilagosan nézze különös helyzetét.

Hallgat, de harcol az éjszakában. "Azt hiszem, (a mostani) egy év alatt több
ször indítottam fel magamban a hitet, mint (ezelőtt) egész életemben" - írja 1897
júniusában, a "C" kéziratban, mint ahogyan olvasni is fogjuk.

nr. A MEGPROBALTATAs NYOMAI
(1896 április-I897. június 9.)

Mielőtt a főbenjáró szöveget elővennénk. keressük -meg az 18!JB áprüisátöl Iüü".
június 9-ig terjedő időszakból származó terézi írásokban azokat a szerény nyomo
kat, amelyek megpróbáltatásáról adnak számot. Ennek a 14 hónapnak a termésé
ben, főként a versekben, jelen van megpróbáltatása is, többé-kevésbé burkolt val
lomások formájában. Levelezésében azonban, (80 levél való ebből akorszakból)
~. kivéve a Szent Szívről nevezett Mária nővérhez írt levelet, ("B" kézirat) 
nyoma sincs gyötrődésnek (s ennek nagy a jelentősége).

Időrend szerint: a Teréz hitbeli megpróbáltatására utaló legelső jel abban a
versében bukkan fel, melyet a Szentháromságról nevezett Mária nővérnek, a Kár
mel benjaminjának a fogadalomtételére írt. Argumentumát Keresztes Szent János
"Glossza az isteniről" című verséből vette át. Ha tudjuk, hogy Teréz csak pár
napja került az éjszakába, rögtön megható vallomássá válik. "Támasz nélkül tá
maszkodva, világosság nélkül, sötétben járok és emészt a Szeretet."
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Teréz háromstrófás adaptációjából csupán a másodikat idézzük: (3) .
"S ha világosság híján szenvedek is ebben az életben, ami egyetlen nap csupán,

enyém legalább, már itt a töldön, a Szeretet égi élete ... Veszélyes úton kell jár
nom, de úgy akarom, hogya Szeretet éltessen engem száműzetésem sötétjében."
(21. vers, 1896. ápr. 30.)

Ezek a sorok igazolják, hogy Teréz mostantól kezdve - vállalja megpróbál
tatását.

Pár nap múlva egy "fénysugár" világítja meg a sötétséget. Május 9-ről 10-re
virradóra álmot lát, ami megerősíti. (Hogy mílyen álmot, azt az esemény után
5 hónappal kelt "B" kéziratból tudjuk.)

"Jézus, nagyon zúgott a lelkemben a vihar a te győzelmed szépséges ünnepe,
a ragyogó húsvét óta", (tehát kerek egy hónapja) "mikor is egy májusi szombaton
azokra a misztikus álmokra gondolva, amelyek néha bizonyos lelkeknek osztály
részül jutnak, azt mondottam magamnak, hogy nagyon édes vigasztalás lehet ez,
de azért nem kértem a magam részére. Este, azokat a felhőket szemlélve, amelyek
egerriet borították, azt is mondta még magának az én kicsi lelkem, hogy a szép
álmok nem neki valók, s elaludt a viharban ..."

Nos, ezen az estén Lobera Annáról álmodik Tetéz, a franciaországi Kármel
alapítónőjéről. aki gyöngéden biztosítja arról, hogy Isten "nagyon meg van elé
gedve" vele és "hamarosan" eljön érte. Teréz felébred: " ... ekkor már nem zúgott
a vihar, az ég nyugodt és derűs volt... és én hittem... én éreztem, hogy van
Mennyország s ezt a Mennyországot olyan lelkek népesitik be, akik szeretnek en
gem és gyermeküknek tekintenek ..." Szünet állt be tehát a megpróbáltatásban;
a fénysugár nem lett tartós, de ennek az álomnak az emléke míndig segíteni fogja.

Egy hónappal később (1896. jún. 7-én) Páli Szent Vince nővér azt kéri Teréz
től, hogy írjon neki egy kantátát az Oltáriszentség ünnepére. Figyeljük meg a
címet: "Az én Mennyországom" (míkor a megpróbáltatás éppen ennek alétét
vonja kétségbe). Idézzük néhány sorát: '

"Hogy el tudjam viselni a száműzetést a könnyek völgyében, ahhoz Isteni
Megváltom tekintetére van szükségem ... Ez a szerető pillantás varázslatos a szá
momm ... előre megérezteti az tgi boldogságot. Jézusom mosolllog, ha hozzá sóhaj
tok . . . ilyenkor, úgy érzem, nem teszi már próbára cl hitemet... Az én Istenem
tekintete és mosolya... ez az én Mennyországom." (28. vers, 1. strófa.)

"Az én Mennyországom az, hogy mosolyogjak Istenre, akit imádok, mikor el
akar rejtőzni előlem, hogy hitemet próbára tegye ... Szenvedni s várni, hogy újra
rám tekintsen ... ez az én Mennyországom!" (az utolsó strófa 4. sora)

Augusztus 15-én ünnepli az Eucharisztiáról nevezett Mária nővér (Marie
Guérin) Kármelbe lépése első évfordulóját. Megkéri unokatestvérét, hogy írjon
számára egy verset. Teréz szolgálatkészen megírja. az Egyedül Jézus címú versét,
amelyből a 4. strófát idézzük:

"Te, aki megőrzöd és t'isszaadod az ártatlanságot, Te nem tudnád kijátszani a
bizalmamat. .. Mikor vihar kerekedik a szivemben, irgalmas pillantásodban e?t'
olvasom: Gyermekem, teéretted teremtettem a Mennyeket." (32. vers)

Eljött Teréz egyéni lelkigyakorlatának az ideje (1896 szeptemberében), rnely
nek folyamán igen nagy kegyelmet kap: felfedezi hivatását Krisztus misztikus
testében: "végre megtaláltam a hivatásomat, az én hivatásom a Szeretet!...."

. A Szent Szívről nevezett Mária nővérnek - kérdéseire - bevallja titkát. El
beszéli neki május 10-i álmát, amelyről már szólottunk, sa kis madár parabolájá"
val mondia el, amit lelkében megtapasztalte

"Merész ráhagyatkozással, kitartóan csügg tekintetével az Isteni Napon, semmi
sem rettentheti vissza, sem szél, sem eső, és ha hirtelen sötét felhők takarnák is
el a Szetetet Csillagát, a kis madár akkor sem mozdul el a helyéről, tudja,
hogy a felhőkön túl még mindig ragyog az ő Napja, hogy fényessége nem tud
megfogyatkozní egyetlen pillanatra sem.. Néha ugyan azt veszi észre a kicsi
madár szíve, hogy meglepte a vihar, s ilyenkor úgy rémlik neki, míntha nem
is hinné már, hogy az őt beburkoló felhőkön kívül még valami más is létezile
ez azután a tökéletes öröm pillanata a szegény, gyenge kis jószág számára. Mi
csoda boldogságót jelent neki ott maradni mégis, tágranyílt szemmel nézni a
láthatatlan fényt, amely elrejtőzik az ő hite elől!

3. Teréz verseinek részleteit, hogy egyetlen szö se vesszen el belőlük, prózai fordításban
közöljük.
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Ezek az utalások világosak, legalább is számunkra. (4) Teréz most már pozi
tívan értékeli megpróbáltatását, s akárcsak Assisi Szent Ferenc, abban találja meg a
"tökéletes örömöt". A "B" kéziratból egészében véve is mélységes örömujjongás
csendül ki.

Októberben P. Godefroy Madelaine, a Mondaye-í premontrei apátság perjelje
vezeti a közös lelkigyakorlatot. Terézt régóta ismeri. 1910-ben így vall a Püspöki
Eljárás alkalmával: "Én lelkének bizalmasa voltam, különösen ezekben a meg
próbáltatásokban, amelyekkel Isten megtisztította a lelkét. Határozottan tudom, hogy
igazat beszél, mikor kéziratában így fejezi ki magát: Én egy év óta többször in
dítom fel magamban a Hitet, mint azelőtt egész életemben. - Megkapott az a
béke, amely lelkének felsőbb szintjén uralkodott, gyötrődései. közepette is, és na
gyon jól emlékszem, hogy sem vidámsága, sem szokásos nyíltsága nem szenvedett
ekkor csorbát."

1915-ben, az Apostoli Eljárás alkalmával pontosan megállapítja : "Isten másfél
éven át próbálta meg őt. Lelke a szellemi sötétség válságán ment keresztül, amely
ben kárho:Zottnak hitte magát (5), I ekkor sokat indította fel magában a bizalmat,
az Istenre hagyatkozást. (...) Láttam őt életének ebben a korszakában. A külső

után ítélve senki sem sejthette volna meg belső kínjait. És amikor azt kérdeztem
tőle, hogyan tudja elrejteni ezeket, így felelt: - Megpróbálom, hogy senki se
szenvedjen az én fájdalmam miatt. - Csak a perjelnő és gyóntatója tudtak erről."

Vajon ezeknek a beszélgetéseknek a folyamán, 1896 októberében (vagy a jú
niusi Triduum alatt?) tanácsolta P. Madelaine lelkigyakorlatozójának, hogy a régi
szokáshoz híven, írja le a Hiszekegyet és hordja mindig magánál? Nem tudjuk.
Akárhogy is volt, Teréz többet tett: vérével írta le a Hiszekegyet és apapírlapot
abba a Szentírásba ragasztotta, amit mindig magánál hordott. •

Elérkezik az 1897-es év. Agnes anya névnapjának a tiszteletére, az ő kéré
-sére, verset ír Teréz:

Az én örömöm

"Mikor elsötétül az Jtg kékje s úgy látszik, mintha elhag-yott volna az Jtg, az az
én örömöm, ha árnyékban maradok, ha elrejtőzöm, ha megalázkodom ... (5. strófa)
Az én örömöm Jézusnak, egyetlen szerelmemnek a Szent Akarata: félelem nélkül
élek, éjt-napot egYformán szeretve ..• (6. strófa) ... S ha elrejtőzik hitem elől, meg
kettőzöm gyöngédségemet . .. (8. strófa) Az az én örömöm, ha hulló könnyeimet el
rejthetem a nővéreim elől... Ö, a szenvedésnek varázsa van, ha virágok mögé tud
juk rejteni.... (9. strófa) Szó nélkül akarok szenvedni, hogy megvigasztaljam Jé
zust: az az én örömöm, ha mosolyogni látja őt száműzött szívem ..." (10. strófa)

Időrendben ide illik a Szent Szívről nevezett Mária nővér tanúságtétele az
Apostoli Eljárás során: "Egyik bizalmas beszélgetésünk alkalmával (1897 húsvét
ján) azt kérdezte tőlem, volt-e már hitellenes kísértésern. Kérdése meglepett, mert
nem tudtam hitbeli megpróbáltatásáról ; csak a későbbiek során ismertem meg
azokat, főleg az Egy lélek történeté-nek olvasásakor. Megkérdeztem, hogy neki vol
tak-e; ő azonban bizonytalanul válaszolt és másra terelte a szót. Megértettem,
hogy nem akar mondani semmit, mert fél, hogy kísértéseiben én is osztozni fogok."

1897 nagyböjtjének végen kezdődik Teréz betegségének korszaka. Meg kell
válnia lassanként a közösségi élet minden megnyilatkozásától (imák a kóruson, kö
zös étkezések, pihenőórák), általában cellájában marad vagy a boltíves folyosón
vonszolja magát fel-alá. Minden este lázas, amit eszik, kihányja, sokat köhög:
hólyaghúzó tapaszokat, erős dörzsölő-kenőcsöket, tüzes tűszúrásokat kell elviselnie.
Tudja, hogy meg fog .halní. Ebben a május hónapban végrendelet-Iélét akar írni
Szűz Máriáról. 25 strófából, 200 alexandrinusból álló hosszú vers lesz belőle, va
lóságos mariológiai összefoglalás. A kutatásunkra vonatkozó 15. és 16. strófát idéz
zük. Teréz itt Szűz Mária életét szemléli az evangéliumban:

"Értem most már a Templom misztériumát, sze-rető királyom elrejtett szavait ...
Anyám, a te édes gyermeked úgy akarja: te légy a példaképe annak a léleknek,

4. úgy látszik, hogy a Szent Szívről nevezett Mária nővér semmit sem vett észre nővére

megpróbáltatásából, mikor a "B" kéziratot olvasta.
5. A "kárhozott" kifejezés egvén! interprelációnak látszik, nem terézi szó, Teréz nem
fél a kárhozattól. "Kicsi gyerekek nem l{árhoznak el." (Vö. Carnet Jaune 7. 10. 1.)
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amely a hit éjszakájában keresi őt ... S mivel az Egek Királya úgy akarta, hogy
Anyja éjszakába, szívbéli bánatba boruljon: mondd, Mária, ugye jótétemény szen
vedni ezen. a földön? .. Igen, SZERETETTEL SZENVEDNI A LEGTISZT.fÍBB
BOLDOGSAGf ... Mindent visszavehet tőlem Jézus, amit csak adott ... Mondd neki,
hogy rajta, folytassa csak ... Rejtőzzön csak el, szívesen várok rá, egészen addig a
napszállta nélküli napig, amelyen kilobban majd a hitem ...

(Amiért szeretlek, Mária.)

Amikor Ágnes anya június elején tudomást szerez arról, hogy húga vért köp, s
hogy ezt egy éve titkolták előtte, halálra rémül. Június 2-án éjjel megkéri Gon
zagáról nevezett Mária anyát: adjon parancsot Teréznek emlékei további meg
írására, amíg még nem késő. Másnap reggel a beteg újra dolgozni kezd kéziratán
s "engedelmességből" teleírja egy kis fekete fedélű füzet lapjait ("C" kézirat).
Mielőtt elolvasnánk benne azokat a szövegeket, amelyek minden írása között a
legvilágosabban szólnak megpróbáltatásáról. csináljuk meg gyorsan az 1896 április
1897 június közötti korszakra vonatkozó helyzet mérlegét.

Ez a mérleg csak pár szóból áll: Teréz hallgat, Teréz küzd és minden lehető

eszközzel erősíti a hitét; elfogadja megpróbáltatását.
"Ha azok után az érzések után ítél, amelyeket az idén írt verseimben fe

jeztem ki, vigasztalásokkal eltelt léleknek kell látszanom ön előtt, olyannak, aki
nek számára színte széthasadt a hit fátyola, pedig... számomra nem fátyol' az
már, fal az, amely az égig ér és. eltakarja a csillagos eget ... Mikor a' Menny
ország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról. semmiféle örömöt nem
érzék, mert egészen egyszerűen arról énekelek, amit HINNI AKAROK." (Az
utolsó két ' szót aláhúzta.)

Amint ez gyakran megesik, a magányos Teréz és környezete között félreér
tés van: felkiáltanak, míkor olvassák a fénylő verssorokat, amelyek egyre csak
az Égről mesélnek? A valóságban ezek állandó harc tanúságtételei, a hit gya
korlatai és magatartást jelentenek a kísértések elleni küzdelemben.

IV. AZ 1897. JÚNIUS 9-I ALAPVETO SZÖVEG
(7 lap a kis fekete füzetből)

Nézzük most az alapvető szöveget, amelyben Teréz először írja le és értel
mezi világosan megpróbáltatását.

1897. június 9-én, a második évfordulóján annak, hogy az Irgalmas Szere
tetnek felajánlotta magát, Gonzagáról nevezett Mária anyának ír és a szenve
dés problémáját próbálja megoldani saját életében; "Szeretett Anyám, ön jól
tudja, a Jó Istennek úgy tetszett, hogy sokféle megpróbáltatást bocsásson a lel
kemre; sokat szenvedtem, mióta a földön vagyok, de ha gyermekkoromban szo
morúan szenvedtem, most már többé nem így szenvedek, hanem örömben és
békességben, én igazán boldog vagyok, hogy szenvedek. O,. Anyám, ismernie
kell a lelkem minden titkát ahhoz, hogy ne mosolyogjon, mikor ezeket a so
rokat olvassa, mert ha külszín után ítélünk: van-e kevésbé megpróbált lélek
az enyémnél ? . '. 0, hogy ha láthatóváválnék az a megpróbáltatás, amely mí
att egy éve szenvedek, milyen megdöbbenést keltene!... Kedves Anyám, ön
tud erről a megpróbáltatásról. de mégis tovább beszélek róla ..."

Először leírja, hogy vért hányt, majd 1896 húsvétja előtti és utáni ellenté
tes lelkiállapotairól beszél.

"Az annyira örömteli húsvéti napokban Jézus megéreztette velem, hogy va
lóban vannak olyan lelkek, akiknek nincs hitük, akik, visszaélve a kegyelem
mel, elvesztik ezt a drága kincset, az egyedüli tiszta és igaz örömök forrását.
Megengedte, hogy lelkemet a legsűrűbb sötétség árassza el, és hogy a számom
ra oly édes Mennyország gondolata most már csak küzdelem és kínszenvedés
tárgya legyen... Kellett, hogy ez a megpróbáltatás ne csak néhány napig, né
hány hétig tartson, kellett, hogy csak a Jó Isten kijelölte órában érjen véget
és ... nem jött még el ez az óra ... Szeretném, ha ki tudnám fejezni' azt, amit
érzele, de jaj! azt hiszem, lehetetlenség. Csak az tudja megérteni ennek a ko
mor alagútnak a sötétségét, aki átutazott rajta."

Figyeljünk fel aszóhasználatra : "séitétség, komor alagút"... "Jézus megérez
tette velem ..." Lélektanilag: Teréz átlépett a sorompó másik oldalára. Most
már tudja, hogy azok, akik nem hisznek a Mennyország létezésében, nem ok
vetlenül rosszhiszemúek.
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Tapasztalata egzisztenciális, tehát kifejezhetetlen. Hogy valaki igazán átért
hesse, meg kell élnie. Teréz mégis megpróbál magyarázátot adni rá, egy ha
sonlat- segítségével :

"Tegyü~ fel, hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem, soha nem tárult
elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó Nap; igaz, gyer
mekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról, tudom, hogy az or
szág, ahol vagyok, nem 'az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szün
telenül törekednem kell. Ez nem afféle história, amelyet annak a szomorú or
szágnak az egyik lakója talált ki, amelyben én vagyok, ez a való igazság, mert
a ragyogó Nap országának a Királya jött el és élt 33 évig a sötétség országá
ban; jaj! a sötétség egyáltalán nem értette meg, hogy ez az Isteni Király a
világ világossága. De Uram, a te gyermeked megértette a te isteni világosságo
dat, bocsánatodat kéri testvérei számára, elfogadja, hogy addig eszi a fájdalom
kenyerét, ameddig csak akarod és nem akar felkelni ettől a keserűséggel meg
rakott asztaltól, ahol il bűnösök esznek, míg csak el nem jön az a nap, ame
lyet te jelöltél meg... De éppen ezért, nem mondhatja-e saját nevében, test
vérei nevében: Irgalmazz nekünk, Uram, mert szegény bűnösök vagyunk! ..'. 0,
Uram, bocsáss el bennünket megigazultan... Hogy azok, akiknek nem világol
a Hit fényes lángja, mind lássák tündökölni végre... 0, Jézus, ha kell, hogy
az általuk beszennyezett asztalt egy téged szerető lélek tisztítsa meg, szívesen
eszem ott egyedül a megpróbáltatás kenyerét, ameddig csak be nem kegyeskedsz
vezetni a te ragyogó királyságodba. Az egyetlen kegyelem, amit kérek tőled,

az, hogy soha ne bántsalak meg téged! ..."
Főbenjáró szöveg l Megfigyelhettük a hirtelen regiszterváltozást. A sötétség

országának jánosi hasonlatát váratlanul egy kép váltja fel: a bűnösök asztala.
Teréz imádkozni kezd (ami kézirataiban gyakran megtörténik, s mlndig olyan
kor, mikor erőteljesen válaszol valamilyen életbevágó realitásra).

Egész életében rettegett a bűntől, félt, hogy elveszti kegyelmi állapotát. Lel
ki vezetője többször is biztosította arról, hogy halálos bűnt nem követett el.
Úgy hihette volna, hogy valamilyen más fajtából való, mint a bűnösök, S íme,
most megosztja velük a fájdalom kenyerét. "Az ő nevükben, testvérei nevében"
könyörög. -

De míalatt keserűségükben osztozik, felfogja megpróbáltatásának az értel
mét is: a szolidaritás mísztéríumát éli meg, a helyettesítés misztériumát. Elfo
gadja, hogy egyedül marad az éjszakában, azért, hogy ők világosságot kapjanak.

Teréz most hirtelen újra magáról beszél... folytatja hasonlatát, ott, ahol
elhagyta. S továbblép abban, amit átérzett, s amit le kell írnia:

"De egyszerre csak a köd, amely körülfogott, még sűrűbbé vált, behatolt
a lelkembe és úgy beborította, hogy már nem vagyok képes fellelni benne az
én Hazám annyira édes képét, minden eltűnt! S mikor pihentetni akarom a
vaksötétben elfáradt szívemet annak a fényes országnak az emlékezetével, amely
felé törekszem, gyötrelmem megkétszereződik; úgy tetszik, hogy a sötétség a
bűnösök hangján csúfolódva mondja: Te fényről álmodsz, olyan hazáról, amely
a leglágyabb illatokban fürdik, álmodsz arról, hogy mindörökre bírod majd
míndezeknek a csodáknak a Teremtőjét, te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd
a ködből, amely most körülvesz! Rajta, rajta, örvendj csak a halálnak, amely
megadja neked, nem azt, amit remélsz, hanem egy még mélységesebb éjszakát,
a megsemmisülés éjszakáját l"

Pszichológiai síkon tehát nem lehet lekicsinyelni Teréz megpróbáltatását,
Nagy belső szorongásaí vannak, kétségel az eljövendő élet felől, úgy érzi néha,
hogy a közeledő halál csak megsemmisülést tartogat a számára, Agnes anya ta
núsága szerint megesett, hogy ezt kérdezte magától: "Bizonyos vagy benne, hogy
Isten szeret téged? Jött és mondta neked?" Úgy érzi, hogy ajkán istenkáromlás
fakad: Isten vajon annyira jó, annyira irgalmas, mint amilyennek ő hitte? Mí
ért látszik úgy, hogy elhagyta, éppen akkor, amikor ő teljesen átadta magát
neki?

Az állandó reménytelen impressziók, a megtelepedő zűrzavaros érzések, a
sötét kísértések szédületei, "az extravagáns, összefüggéstelen gondolatok" nem
érintik azonban hitének lényegét, amely túl a lélektani szinten: maradandó ér
ték. Teréz tökéletesen megkülönbözteti a hit "érezhető gyönyörűségét", ami ná
la most hiányzik, magától a hittől.

672



Lássuk, hogyan küszködik :
,,0, bocsássa meg Jézus, ha fájdalmat okoztam neki, de ci jól tudja, hogy

jóllehet nincs részem Hitből eredő örömökben, megpróbálom, hogy legalább Hit
ből eredő tetteim legyenek. Azt hiszem, egy év óta többször indítottam fel ma
gamban a hitet, mint azelőtt egész életemben. Minden új küzdelem alkalmával,
mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedtem;
tudva, hogy gyávaság párbajt vívni, hátat fordítok ellenfelemnek, nem méltat
va arra, hogy szembenézzek vele; és Jézus felé futok, megmondom, hogy kész
vagyok arra, hogy az utolsó cseppig ki ontsam a vérem s így valljam meg: van
Mennyország. Megmondom Neki: boldog vagyok, hogy nem örülhetek itt a föl
dön ennek a szép Mennyországnak, azért, hogy ci egy örökkévalóságra meg
nyissa azt a szegény hitetlenek számára. Még ennek a megpróbáltatásnak da
cára is, amely elrabol tőlem minden gyönyörűséget, elmondhatom magamról:
Uram, te ÖRÖMMEL halmazol el engem, BÁRMIT tégy is (XCI. Zsolt, 4.) Mert
van-e nagyobb öröm, mint szenvedni a te szeretetedért? Minél bensőségesebb

a szenvedés, minél kevésbé tűnik fel a teremtmények szeme előtt, 'annál több
örömöt okoz neked, ó én Istenem l De hogyha - ami lehetetlenség - te magad
sem tudnál a szenvedésemről, még rnindíg boldog lennék ennek birtokában, ha
általa megakadályozhatnék vagy kiengesztelhetnék akárcsak egyetlen bűnt is,
melyet a Hit ellen követtek el ..."

Ez is főbenjáró szöveg, akárcsak az előző, amelytől nem is szabad elválasz
tani. Mert ha néha úgy érzi is Teréz,hogy elborították a kísértései, a küzdel
met nem hagyja abba soha, sokszorosan felindítja magában a hitet és nagy
buzgalommal imádkozik. Hogy legyőzte kísértéseit, annak az a bizonyítéka, hogy
meg tudja magyarázni próbatételét és meglátja annak értelmét. Végül pedig:
énje legmélyebb szintjét, cselekvési szabadságának szintjét, tökéletesen uralma
alatt tartja.. Azt mondja magáról: "igazán boldog", hogy viselheti ezeket a lel
ki gyötrelmeket, mert a szeretet mlsztériumára talál rá bennük.

Világosan felismeri, hogy ez az állapot: pozitívum. Pozitívum önmaga ré
szére:

"Soha ennyire nem éreztem, milyen édes és irgalmas az Úr, csak akkor
bocsátotta rám ezt a megpróbáltatást, mikor már megvolt rá az erőm, hogy el
viseljem, korábban, úgy hiszem, elborított volna a csüggedés. Ez most elrabolja
mindazt, ami természetes kielégülés lehetett volna a Mennyország utáni vágyam
ban" . .. Most számot vet azzal, hogy gyermekkora óta úgy élt a hitben, mint
a hal a vízben s hogy ez nem értetődik magától minden ember számára,"
. S pozitívum ez a megpróbáltatás főleg a többiek, vagyis a "hitetlen" test

vérek számára, akikkel most teljes szolidaritást vállal, s akiknek éjszakájából
és szorongásaíból részt kér a maga számára. Mint ahogy Jézus együtt evett a
bűnösökkel - kora vallásos embereinek nagy megbotránkozására - Teréz is
ott akar ülni az asztaluknál, hogy imádkozzon a nevükben és "engeszteljen a
Hit ellen elkövetett bűnökért". Az ő számára ennek a megpróbáltatásnak vég
ső értelme a világmegváltói kegyelem, amely tökéletesen egyezik kármelita
hivatásával.? 1897 júniusában tudatában van annak, hogy lényegesen nem "té
rítették le" útjáról: a szüntelen vihar nem zúzza össze az élet értelmét, hanem
elmélyíti azt.

Szívében a béke érzésével - de reszkető írással, mert kimerítette ennek
a hét oldalnak a leírása - Teréz ezekkel a szavakkal fejezheti be vallomásait:
,.Szeretett Anyám, úgy látom, most már semmi sem akadályoz abban, hogy
szárnyaljak, mert nincs már nagy vágyam, hacsak az nem, hogy szeressek, úgy,
hogy belehaljak szeretetembe .. ." (jún. 9.)

Talán túlságosan közelinek érezte magához a véget. Azt hitte: halála június
végén bekövetkezik. így hát, a három hónap alatt, amit még élni fog, a beteg
ség hullámzása még egyszer letéríti útjáról, s megismeri, amit eddig még nem
ismert: egy sokrétű fizikai szenvedés borzalmait. Nem nehéz elképzelni, hogy
ez a test végső elgyengülésével járó sokfajta fizikai szenvedés mennyire nem
kedvez a szellemi küzdelemnek. A hit próbatétele tehát még intenzívebbé s
ebben a végső szakaszban: döntövé fog válni.

6. "Jézus megpróbáltatást küldött rám, amelynek üdvös keserűséget kellett vegvíteneí mín
den örömömbe." ("C" kézirat, II. rész.) (Aláhúzzuk ezt.)
7. "Azért jöttem Ká rmeibe, hogy lelkeket mentsek s főként, hogya papokért Imádkozzam."
("A" kézírat.)
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V. A DÖNTŰ PROBATÉTEL
(1891. június 9 - szeptember 30.)

Augusztus 3-án, egy erősen szorongásos pillanatában, Teréz ezt az imát írja
:s adja ápolójának, Céline nővérének: ,,0, Istenem, milyen jóságos vagy a te
Irgalmas Szereteted kicsiny áldozata iránt! Most, hogy testi szenvedést csatolsz
lelkem megpróbáltatásaihoz, még mindig nem mondhatom azt, hogy: Körülvet
tek a halál gyötrelmei -, hanem hálás szívvel kiáltom: Leszálltam a halál ár
nyékának völgyébe, de semmilyen rossztól nem félek, hiszen velem vagy, Uram!"

A szükség és a bizalom imája ez, melyet új helyzete igazol is. Az "Utolsó
.beszélgetések" közzetétele óta jobban ismerjük ennek a keresztútnak az állomá
sait: egy hónapig tartó vérhányás kezdődik; a bal tüdőszárnyat és a beleket
megtámadja a tuberkulózis, amely a jobb tüdőszárnyat ekkorra már teljesen
.szétroncsolta. Szeptember elején átmeneti javulás mutatkozik, szeptember 30-án
pedig Teréz meghal: megfullad.

Belső szenvedéseit illetően mindenekelőtt végtelen tapintata lep meg ben
nünket. Még Agnes anyával szemben is - aki pedig már tud ezekről - na
gyon tartózkodó. Ennek a tapintatnak kettős oka van: először is, míndig ügyelt
rá, hogy feleslegesen ne öntse ki a szívét mások előtt. "Oly sok jót tesz és oly
sok erőt ad, ha nem szólunk a bajainkróL" Azután, tudjuk azt is, hogy felelős

nek érzi magát a többiekért: nem akarja, hogy kísértéseiben osztozzanak.
Bizonyos, hogy az utolsó három hónapban megpróbáltatásai állandósulnak :

ennek nyomai véges-végig ott lappanganak az "Utolsó Beszélgetések't-ben. Né
hány példa csupán: - jún. 29. "Száműzött a lelkem, bezárult előttem az Ég."
.- júl. 3. "Minden az Ég ellen irányul. Milyen különös és összefüggéstelen ez!"
- aug. 28. "Nézze csak azt a fekete lyukat, ott (a gesztenyefák alatt, a temető

mellett), ahol már szabad szemmel nem lehet kivenni semmit; egy ilyen lyuk
ban vagyok én testestől lelkestől. 0, igen, mícsoda sötétség! De békességben
vagyok ott."

Néhány elejtett szóból megérthetjük, makkora lehetett a láztól, a fulladásos
rohamoktól, a szornjúságtól legyengült beteg mártíríuma, amikor tudatát is két
.ségek árasztották el: - aug. 20. "Szeretnék bizonyos lenni afelől, hogy a Szent
Szűz szeret engem." - szept. 5. "Örök élet, talán, van olyan, - sőt, bizonyo
.san van!"

Hogyan viselkedik az effajta támadások idején? Úgy, ahogyan júniusban a
kéziratában leírta. Harcol szüntelenül, és újra meg újra felindítja magában a
hitet. igy augusztus 6-ának különösen kínos éjjelén: "Egyre csak a Szent Arcot
néztem. .. Sok kísértést visszavertem . .. 0, sokszor indítottam fel magamban
.a hitet ..." - aug. 15. "Azt lehetne mondani, hogy (a Jó Isten) el akarja hi
tetni velem, hogy nincs Mennyország... ( ... ) 0, nem tettetem magam, az az
igazság, hogy nem látok semmit belőle, de végre is erősen kell énekelnem a
.szívemben : - A halál után halhatatlan az élet, - mert kűlönben rosszra for-
dulna a dolog." . ,

Továbbra sem akar - mint ahogyan írta is - "párbajba ereszkedni" a két
kedéssel, és a menekülés taktíkáiával él. Megszekott taktika, nem jelenti azon
ban azt, hogy Teréz azelőtt valami bárgyú hitben élt volna. Ellenkezőleg, gyer
mekkorától fogva tett fel magának kérdéseket. De ebben az adott helyzetben
megérzi, hogy kockán forog minden, s hogy ami küzdelem, az már másfajta
.síkon folyik. Tudja, hogy "semmiféle magyarázat, semmiféle igazolás, semmiféle
ésszerű meggyőzés, semmiféle emberi támasz nem adhatja meg neki azt, hogy
állva maradjon a viharban"." A rohamot tehát vissza kell verni, a legkisebb
gyöngeség nélkül.

Forróbban imádkozik: rövid fohászokkal, megújítja önmaga felajánlását, több
ször is megcsókolja feszületét. amelyet nem is tesz le többé a kezéből, rá-rá
pillant a Szent Szűz szobrára, vagy azokra a képekre, amelyeket ágyának a
függönyére tűztek ... Minden jó neki arra, hogy szeretetét - túl az érzelmi hul
lámokon, amelyek csak lelke felszínéri zajlanak- tettekben kifejezze. Ha ő

,.hinni akar", az nála nem valami nyers voluntarizmusból, hanem szeretetből

fakad: "Milyen könnyen elveszti az ember a bátorságát, ha nagybeteg! ... 0,
mennyire érzem, hogy bátorságomat veszteném. ha nem volna hitem! vagy még
inkább, ha nem szerétném a jó Istent."

11 Emtnall1uel Renault: Annales de Lisieux, 1973. 16. old.
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Hiszi, hogy. ugyanaz az Isten, aki látszólag elhagyta, támogatja őt szerivedé
sei közepette. Maga a hit ennek a támogatásnak a bizonysága: "A jó Isten any
nyit ad nekem, amennyit éppen vinni tudok." "Ha nőni fognak szenvedéseim,
növeini fogja ugyanakkor bátorságomat is." Ha nem segítené, akkor hogy tud
na oly vidám lenni, oly humorral teli, oly nyitott a többiek iránt, s hogyan
tudna így megfeledkezni magáról egy ilyen szituációban? f:s főleg, hogyan tud
na szüntelenül úgy beszélni az f:gről, mint ahová hamarosan el fog menni, ak
kor, mikor úgy érzi, hogy az "csukva" van? Megpróbáltatásának egész értelme
benne van abban a paradoxonban, ami az ilyen mondatok - oly gyakori 
párosodásából fakad: "Az f:g be van csukva a számomra" - "Örülni fogok az
Egben, ha szép verseket ír- majd nekem; úgy hiszem, az ilyesmi örömet szerez
a szenteknek."

Néha úgy érzi, hogy a megsemmisülés felé tar-t és mégis, egyre halálon túli
küldetéséről beszél.9

Egy ilyen fiatal leánynak, aki harcos szeretett volna lenni, mint testvére,
Jeanne d'Arc, és szomorú, hogy ágyban kell meghalnia, a küzdelern nemcsak
a saját küzdelmét jelenti. Tudja ezt és nem feledkezik meg azokról, akikért
harcol. "Főként családom egyik hitetlen tagjáért ajánlottam fel hitellenes meg
próbáltatásomat."

René Testain-ról van szó, a lisieux-i főtisztviselőről, aki a Martin-lányok
.egyik unokatestvérét vette feleségül. Teréznek egy l89l-ből való levele mutat
ja, hogy szívügye volt unokatestvérének a helyzete, aki egy nagyon becsületes
és gyökeresen ateista emberhez ment feleségül. A társalgóban Margit őszintén

beszél Terézzel és elmondja neki hitbeli nehézségeit. A fiatal kármelita (18 éves
-ekkor) így ír Céline-nek: "Veszélyben van a hite! ... Ami engem illet, nagyon
szeretném, ha elolvasna egy olyan könyvet, amelyben bizonyosan választ talál
kétségeíre," Teréz hat évvel levelének megírása után, szenvedéseinek tetőfokán

még mindíg imádkozik ateista sógoráért. René Tostain-ért.
Nagybátyja, Guérin is elmesélihúgainak 1891 óta a napilapokban folytatott

vítáit régi antiklerikális beosztottjával, Henri Chéonnal, aki később Lisieux pol
gármestere, majd Combes minisztere lesz. Teréz gyermekkorában találkozott
Chéonnal a Szent Péter téri patikában. Elgondolkozik azokon, amiket felidéz
nek előtte: a' harcos ateizmus különféle megnyilvánulásaín, a természettudomány
fellendüléséri (Gtíérín hallgatta Renant Párízsban.)

Teréz hall. f:s ahogy annak idején, 14 és féléves korában imáival és áldo
zataival gondjaiba veszi a gyilkos Pranzinit, gondjaiba veszi Tostain-t és kora
hitetlenjeit is. Ugyanígy veszi gondjaiba Hyacinthe Loyson atyát, a kármeliták
exprovincíálísát - aki 1864 és 6il között a Notre Dame katedrális prédikátora
'volt - s aki, míután feleségül vett egy protestáns arnertkai nőt, gallikán egy
házat alapított. Teréz 1891 óta imádkozik érte, és ugyanakkor, mikor "A Cal
vados-i Kereszt" című újság szidalmazza a "renegát szerzetest", aki Normandiát
'bejár-va gyűléseket tart az I. vatikáni zsinat ellen, ő "testvérének" nevezi, mint
ahogy Pranzinit "elsőszülött gyermekének" nevezte. Utolsó szentáldozását (1897.
aug. 19-én) Loyson atyáért ajánlja fel.

Úgy gondoljuk, gondjaiba vette Gabriel Jogand-Pagest, más néven Léo Taxilt
is. Ez az ember éveken át szédítette a katolikus közvéleményt - XIII. Leót
is beleértve, aki magánkihallgatáson fogadta -, hirtelen megtérest színlelve.
Teréz fr neki. Es rettenetes a csalódása, mikor - éppen megbetegedése idején,
1897. április 19-én - Taxil Párizsban, egyfajta sajtókonferencián, felfedi csalásait.

Ezek a tények igazolják, hogy Teréz megpróbáltatása: korában gyökerezett.

*
Két napig tartó haláltusája - a szemtanúk beszámolója szerint - nagyon

kemény volt. A Martin-testvérek még a szenttéavatás után sem fogják soha
elfelejteni azt a csütörtöki napot, 1897. szeptember 30-át, mikor Terézt a két
ségbeesés környékezte. Ö, aki szeptember 22-én bevallotta: "Milyen kegyelem,
ha valakinek megvan a hite! Ha nem lett volna hitem, egy pillanatnyi habo-

9. Megpróbáltatásából semmit sem árulnak, el lelki tivéreihez írt levelei. Azokban minden
\i.dám és pozitiv: ez az önuralom és a szeretet j ele.

675



zás nélkül megöltem volna magam ..." - most a végső kérdésekkel viaskodik:
"Hát e? a befejezése egy olyan életnek, amit az Irgalmas Szeretetnek ajánlot
tak fel? Hát ehhez a megsemmisüléshez vezet a bizalom és a szeretet kis útja?
A hit próbatétele a remény próbatételébe olvad át. A kérdéseket kitalálhatjuk
abból, amit Teréz felel rájuk, fuldoklásai kőzepette: - ,,0, én jó Istenem! Igen,
ő nagyon jó, érzem, hogy nagyon jó ..." - ,,0, Anyám, biztosíthatom arról,
hogy csordultig van a kehely! De bizonyos, hogy a jó Isten nem hagy el en
gem. .. Soha nem hagyott el." - "Istenem! Istenem! Te olyan jó vagy! O,
igen, jó vagy l Tudom! ..." . _

Véglegesen ráhagyatkozik és visszavonhatatlan hitvallást tesz újra: "Nem
'bánom, hogy kiszolgáltattam magam a Szeretetnek... 0, nem, nem bánom, sőt,

ellenkezőleg." Allítja, hogy megpróbáltatásainak megváltói értelme van: "Soha
nem hittem volna, hogy lehetséges ennyit szenvedni! Soha! Soha! Nem tudnám
mással magyarázni ezt, mint azzal a forró vággyal, amellyel lelkeket. akartam
megmenteni." .

19 óra 20 perckor, feszületét nézve, ezt mondta: "Istenem .... , szeretlek!"
Ezek voltak az utolsó szavai. Győzött a végső megpróbáltatáson.

*
Most, hogy láttuk és hallottuk 'I'erézt; talán ezt kérdezzük magunktól: "De

hát pontosan mire is vonatkozott az ő megpróbáltatása?"
Hogy ez a megpróbáltatás "az' Égre", vagyis egy eljövendő élet létezésére,

egy örökkévaló boldogság lehetőségére vonatkozott s hogy a halál úgy tűnt

fel előtte, mint megsemmisülésbe vezető út, ezt ő maga mondotta. Valóban ké
telkedett Isten létezésében? Ezt írásai nyomán nem tételezhetjük fel. Volt-e kí
sértése arra nézve, hogy szerétetében kételkedjék? Úgy látszik, hogy igen. "Ilye
neket gondolni, mikor úgy szeretem a jó Istent és' a .Szent Szüzet l ... De nem
időzöm ílyesmínél."

Világos és kétségtelen viszont az a magyarázat, amelyet Teréz nagyon biz
tos teológiai érzéktől. vagy mondjuk inkább úgy, hogy a Szentlélektől vezettetve,
megpróbáltatásának adott. Miként Jób, ő is észrevette, hogy próbának vetették
alá, " azért, hogy lássák: meddig terjed a bizalma." Július 7-én ezt mondta:
"Jóbnak ezektől a szavaitól: Ha Isten megölne, még akkor is remélnék benne
- gyermekkorom óta el vagyok ragadtatva."

Az Otestamentum egy másik jelképe Kármelbe lépése óta mély nyomot
hagyott benne: a Szenvedő Szolga Izaiásnál. Ez a szöveg - mondja ő maga 
"alapja egész vallásosságomnak", Betegsége folyamán lassankint ráébred arra,
hogy a "szeretet-halált", melyre oly forrón vágyott, az életét a bűnösökért adó
Megfeszített nyomában járva kell felajánlania. "Urunk kereszten halt meg és
gyötrelmek között, és mégis, ez a legszebb szeretet-halál. ( ... ) Meghalni szere
tetünkben, ez nem annyit jelent, mint elragadtatásban meghalni. Oszintén be
vallom, hogy azt hiszem: én is ezt élem át." És két nappal később: "Urunk
az Olajfák hegyén a' Szentháromság minden gyönyörűségét érezte és haláltu
sája nem lett kevésbé kegyetlen ezzel. Misztérium ez, de biztosítom róla, hogy
értek belőle valamit, hiszen magam is ezt érzem."

Végül pedig: az utolsó másfél év próbatétele nem roppant ja össze azt a
belső összefüggést, ami Lisieux-i Teréz egész létét egységessé teszi. "Anélkül,
hogy útját megváltoztatta volna", veszi észre ő maga is, az Úr szorosabban kap
csolja Passiójához. Teréz elfogadja ezt a végső hívást s ezzel a végsőkig megy
a "bizalom és a szeretet" kis útján.

"Nem halok meg, életbe lépek át", írta 1897. június 9-én Belliere abbénak,
ugyanazon a napon, amelyen Gonzagáról nevezett Mária anyának megpróbál
tatását mondta el. A kegyelemnek az az áradata, amit a világra küldött, bizo-
nyítja, hogy igazat beszélt. .

A biblia arra ösztönöz, hogy a megpróbáltatást teológiai szemmel nézzük.
A megpróbáltatás ott "haladás" Isten felé, az O terve szerint, amelynek célja:
az ember istenivé-tétele Krisztusban. A Lélek megláttatja velünk, hogy a Ke
reszt misztériumában lépünk át az első teremtésből a másodikba, az önzésből

a szeretetbe. A megpróbáltatás: húsvét.

KIS MONIKA fordítása
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