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Kedves Gyerekek, 

ez a könyv, (!mU imost a kezetekbe ,adok, egy kedves kis 
szentnek az életét mondja el. Ne ijedjetek meg, életében 
semmiféle rendkívüliség nincsen, olyan, amit az ember 
nagyon szépnek talál, de nem tud utánozni. Terézke, akit 
az Egyhá.z a szentek sorába iktQJtott, azt tette gyermek
korában, OJmit ti is tesztek mindennap, de mindent a le
hető l e g j o b b a n tett és éppen e miatt jutott el a 
szentségig. 

Jókedvü volt, telve élénkséggel, ismerte iC! ti jóté
kaitokat és ugyanazokat az örömöket élvezte, mint ti; 
ezalatt SZÍvében sohasem felejtette, hogy a föld nem igCllli 
hazánk és a mennyei örömökre vágyott, amelyekre Isten 
mindnyájunkat teremtett. 

A bánatot is' ismerte, sírt is néha, ClII1lint ti is szokta
tok, de tudta, hogy a bánatot tökéletlenségünk és mások 
hibái miatt e I é g té t e l ü l el kell viselni. De még en~ 
nél is többet tett: örült a szenvedésnek, mert példaképe, 
a kis Jézus is sokat szenvedett. Azt imondtaI1l: példaképe. 
Jézus a tietek, a ti példaképetek is, gyerekekl 

A kis Jézus kis testvére, igaz, a legkiválóbb isteni 
ajándékokban részesült: élénk értelme, rendkívül jó szíve, 
fínom lelke volt és egész lényén megkapó báJjosság öm
lött el. 

De ezek az előnyök elenyésznek ahJhoz a szeretethez 
és ahhoz a vonzaIomhoz képest, amellyel Isten iront vi
seltetett és amiben őt utánozhat jatok. 

Nehéz volna elképzelni egyszerűbb SZÍvélyességet, 
több odaadást az Atya és a gyermek között. A Miatydnk 
első szavait tartotta szeme előlt egész életében és halá
lában is. 
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Olva:ssátok ezt az életet, gyerekek; .a rés,zleteket a 
Szent nővérei mondták el nekem, akik együtt éltek vele 
a családban és (l zárdában is. Egyébként minden vó:1toz
taids nélkül átvettem, amit ő il1Ulg(l előljáróinak paran
csára írt és ugy.anazokat aJ kifejezéseket is használ tam, 
mint Ő. Tudom, hogy ebben a könyvben sok örömötök 
lesz: bátorságot merítetek ahhoz, hogy mindíg a jót te
gyétekés hamarosan megszeretitek ezt a Szentet, ezt a 
bájos h'ösnőt. 

Teljes szívetekből hívjátok tehát őt segítségül és ő, 
aki elsősorban titeket szeret, nem fog taJkarékoskod.n.i az 
áldással és rózsáival, ahogyan lsten kegyelmeit költőien 
elnevezte és amivel kezei telve vrClIlnak, hogy azokat az 
égből ()J földre, a ti lelketekre hullassa. . 

Igyekezzetek ebben a kegyelemben előrehaladni, 

hogy a kis Jézus bennetek is olyan örömét lf:lje, mint 
Terézkében. LegJobb lesz az, ha szívetekben a nagy
lelkűséget, az egyszerűséget és a beItSőségességet táplál
játok, amelyre titeket Védőszellit·etek tanít, :hogy ti is 
jogot szerezhessetek, Urunk ígérete értelmében, .a meny
nyei Kiró:1yság legszebb helyeire, amelyek a kicsinyek 
számára vannak fenntartva. 

J. C. 

Kedves magyar Gyerekek, 

Carbonel atya szavai után nem sok mondanivalóm lehet. 
1947. szeptember 30-án volt Terézke mennyei !Születés
napjának ötvenedik évfordulója. Ez alkalommal adom a 
kezetekbe ezt a könyvet és azzal a kéréssel fordulok 
Hozzá, 'hogy mint a kicsinyek úrnője, imádkozzék a mi 
kis h<Jzánkért és értetek, magyar gyerekekért. 

A fordító. 
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ELSO FEJEZET, 

amelyben kis Teréz slületését meséljük el. 

Ha mesét mondanék nektek, gyerekek, természetesen 
a mese ,szava.ival kezdeném, így: "Egyszer volt, hol nem 
volt, voJt egyszer egy kislány, aki egy szép, fehér téli 
éjtszakáh jött a világra:" 

Minthogy azonban :igazi, valóságos történetről van 
szó, sokkal komolYaJbban kell kezden em, úgy, athog)"a.lll 
aiZ egy fiatal Szent történetéhez illik. 

1873. év január másodika volt, éj:jel féltizenkettó, 
amikor a kis Jézusról nevezett Szent Terézke Alen.c;:onban,I 
a franciaoffizági Normandiálban megszületett. A szép 
Normandia Franciaország északnyugati részén van: min
denfelé erdőket, patakokat és mezőket látni, ahol sok-sok 
nyáj legelészik. 

Ezen az estén ThaJgyon hideg volt és vastag hótakaró 
fedte a. földet. 

Bizon}'1áira ismeritek a7Jt az öS5Zeha.sonlítást, amit oa. 
tiszta lélek megjelölésére használnak: "fehér, mint a hó". 
MinthaJ Isten azt ak'dJrta voma., hogy a föld is olyan színü 
legyen, mint amilyen az ö- lelke maradt, mígcsakaz égbe 
nem távozott. 

Majd később elmondom ennek ill kis hóvirágnak a. 
halálát; de egyelőre nagyO/Jl élénk és héllJlgos, szülei pedig 
Illagyon boldogok. 

1 Úgy kell olvasni, hogy Alanszon. 
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Terézke anyja és apja, Martini néni és Martin bácsi 
JIO keJ1eBztények voll ak, megértették tehát, hogy milyen 
na.gy ajándékotk~ptak az élgtöl kilencedik gyermekük
~el. Volt már négy lányuk, akiknek nevét más a:lkalom
mal majd megmondom, nem száknitva négy másik gyer
meküket, akik csak rörvid ideig tartózkodtak 'a földön. 

Az új s'ZÜletést boloogan jelenbették aiZ édlesapának, 
ó pedig lSIietett azt hírül adIni az idöSlEfubeknek. 

A tizenhárom éves Mária ágyban feküdt, míg Paula, 
aki csak tizenegy éves volt, már felkelt, hogy húgocská
jáJhoz sml,adjon. Martin bácsi megigérte, hogy reggel meg
mutatja nekik, de kikötöttoe, hogy addig aludniok kell. 

Később arra gondoU, hogy johb, haJ nem ébreszti fel 
a kilenc éves Leoniet2 és még kevésblbé - eltaláltátok -
a ,legkJisebbet, CélineV aki csak három éves volt. Vissza
sietett tehát Martin nénihez, akit összekulcsolt kezekkel 
talált: 

- UgyaIliélJZt az imát mondtam el, - szólt - ezért 
a legkiseblbért, amit laJ többiért. Azt kértem IstentóI, hogy 
jámbor legyen ez a kisl'ányunk, de legfóképen 'a~t, hogy 
lelkét ne teJ1helje soha halálos bűnj kértem a jó Istent, 
hogy: Ille vegye korán magához, mint négy kis gyerme
künket, akik már az égben vldinnak. 

Nem mondom. el nektek, ho~ teltek a hétközna
pok, de tudnotok kell, hogy e napok történetéhez tartozik, 
amikolr Mária, Paula, Léonie és Céline körülállták ,a: 001-
esőt. Apró örömkiáltásokban törtek ki mindíg, amiko,r 
meglátták. húgocskájukat. Céline arlonba.n nem tudott 
sokiáig uralkodni magán. Egy székre mászott, kezeivel 
tapsolt, sikoltozott és át akarta ölelni. 
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Ennek a lármás dédelgetésnek persze az volt a kö-

1 Ezt úgy ejtjük. hogy Marten, de a végét félig elnyeljük, 
2 Leoni. 
s Szelin. 



· .. a kisbaba lelébredt ... 



vetkezmény'e, hogy a ktshaba felébredt. Hogyan ébredt 
fell A:L ébredést elragadtatott kiáltásokkal fogadták: 

- Édesaruyám, - mondta az tegyik - milyen szép I 
Ha Iá.tnád a szemeit, olyan színűek, mint az égi 

- Nevet, - kiáltott 'él! másik - édesanyám! edes
anyám, gyere, nézd meg I 

A harmadik elbűvölten nézegette apró k!eeeit és el
ragadt,atvacsókolta. meg azokat. 

A 'kis Teoozke szülei alZt SlZeJletttiék volna, hogy még 
születésének napjlán kereszteljék meg a templomlban, mint 
a többi gyermeküket, de Ibánatukra, v,árniok kellett a 
keresztapa megérkezésére. 

Hatrminckilenc óra múlt el, a né~kül, h01gy az égi 
örökségre jogot szerezhetett volna! A kegyes édesanya 
hosszúnak találta ezt az idOt és nem vette I,e szemeit a 
kicsikéről ... Végre, janUM 4-én, ebéd után, a kereszt
víz megújírt:otta ldl kis lelket a kegyelemben. 

Keresztanyja Mária nénje volt és a szentkeresztség
ben a MÁRIA-FRANCISKA-TERE:Z nevet nyerte. 
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MÁSODIK FEJEZET, 

amelyben egy édesanya könnyeiréSl les~ sz6. 

Sajnos, a illJagf örömre nagy bánat következett. Né
hány hét után Terézke beteg letJt. Olyan !SlÚlyos beteg, 
hogy szülei azt hitték, a jó Isten. viSlSza akarja. Vlenni. 

Mily forró imákat küldtek az égbe, mia,latt minden 
emberil'eg lehetséges módot megprólboá.1tak gyógyi,llására! 
Az orvos IlJélJgyon nyugtalan volt és azt javasolta, hogy 
f,allusi levegőre kell vinni ·a 1cisbaobát és melléje egy jó 
dajkát kell lSIZerezni. 

Nelhéz volt ilyen sürgösen egy jó dajkát ta~álni. 

Martin néni egy jó asszonyra gorudblt, aki a várostól 
néhány 'kilOIllJéterre l'akott és habo~áSl nélkül gyalog iru
dult útnak. Az anY'ai szeretet szárnyakat adott neki. Egy 
elhagyott úllkanyarodásnál ·két csavargó'Val találkozott. 
Eza találkozás más számára ijesztő lett volna, őt azon
ban hidegen hagyta. Mit jelent az ő élete a gyermeke 
é'lete menett? 

Végre itt volt a házikónál. 
De a jó pialI'asztasszonynak, még inkább azonban a 

férjének, ezer ellenvetése V'OIt. 

Egyszer mégis csak. kimondták az "igen"-t és a két 
asszony elindult az alen~oni úton. Sietve haladtak, ami
kor hangos kiáltozást hallottak maguk mögött; a paraszt
asszony fia futott utánuk és hangosan kiabált: 

- Édesapálm azt akarja, hogy gyere vissza, megtiltja, 
hogy elmenj. 
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- Eredj és mondd meg apádnak, - válaszolta ,nyer
sen az ,asszony - hogy törődjék a mag:a dolgáNa!. 

Ezzel sarkonfordult és jól kilépett, gondolván, hogy 
mire a dolognak vége lesz, a jó emher is megnyugszik. 

A két asszony csendben folytatta tehát Q'Z utat, amely 
elég hos,szú volt. 

Végül is megérkeztek ,a kis haldJoklóhoz. 
Mikor a dajka meglátta, kétségbe esett: 
- Hasztalan hívitJak engem - gondolta magában. 
Ezt a gondolatot arcáról is le l,ehetett olvéllS1lli. 
Martin Inéni összerogyott. Mit tehetett? újból Isten 

irgalmáért fohászkodott. 
Szobáijába ment, letérdelt Szent József szobra elé és 

2lokogása volt minden imádsága ... 
Később bizakodva visszatért, s mek.k.ora volt az öröme, 

amikor látta, hogy a dajka keblén al baba: újjáéledtI 
Azonban a boldogság csak! rövid volt, a kisbaba 

nemsokár,at erőtlenül hanyaUott az ö,t tartó dajka térdére: 
nem ,adott tölblb életjelt, nem lélekzett . .. - semmi ... 
A szerencsétlen édesanya olyan erős volt, bo,gyk!öszö
netet mondott az úmak, amiért szegény drága gyerme
kének ilyen szép halált adott. 

A jó Isten azoruban most sem hagyta el öket. 
Elég az hozzá, hogy végül is Terézk.e kinyitotta sze

meoskéit és ~á!mosolygott édesanyjára: meg vol-t; mentve. 
Martin bácsi, aki nem volt jelen, visszajött, éppen 

jókor, hogy tanúja lehessen ennek a jelenetnek. Mindjárt 
hálát adott Istennek, míg Martin néni szívéhez szorította 
a drega kincset, aki neki olyan aggodalmakat okozott. 
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HARMADIK FEJEZET, 

Semalléban, a kis R6zsánál. 

A kisbaba tehát Semalléba került, néhány kilométerre 
Alem;:ontól. 

A jó parasZlllcsaláJdtna.k, amelyik ótbefogadta, négy 
gyermeke volt. Az apát Moisel apónak hívt-ák, az anyát 
Rózsárutkj minthogy azonban Diem nőtt elég nagyra, az 
egész falu úgy ismerte öt, mint ",kis Rózsa". 

A jó fa,lusi levegő hatására nem késett SOIká a k.is
baba megerősödése. 

A dajka nem tett mJá'S'b vele, mnt a saját gyermekei
vel: ha a földekre ment dolgozni, TerézkJét egy szénás
kosá.I1ba. helyezte el, .a kosar,a1 pedig a váJllára akasztotta. 
Ez a kosár volt Terézke bölcsője. Amikor az istállóba. 
ment, egyetlen tehénkéjJéhez, akkor TeréZkét ... na, el
Ibalá:1játok-e? ... a kötényébe tette és úgy vitte magáv,a,l. 
Végül, amiImr nem tudta a kicsikét karjaival tartani, mert 
munkája kö2fuen mindkét kezére szüksége volt, a tehén 
bátára tette. 

Ol A dölyfös álLa,t( Milyen nagy volt, sokkal nagyobb, 
minll úrrróje, a "kis Rózsa", milyen büszkén tekintett le 
a magasból, valahányszor a hátán érezte nemes lovasát! 

Vörös volt a neve, mert fehél'SlZínú szőre vörösrel volt 
ta'rkázva. 

A jobb fülén is volt egy ugyanilyen tarka folt, és ha 
a fülét hegyezte, amit pedig mindíg megtettl, amikor Te-

l Moéz. 
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rézke 'a hátán volt, hUIllcut kifejezése volt a tekintetének. 
Büszkeségében méltóságteljesen l~edet'b és bőgött. 

Nem szabad a7Jon'ban elihaHgatmmk, hogy a szent 
gyermek is szerencsét hozott az állatra. Mert amikor az 
ál1a,tok között a faluban dlögvész tört ki és megüresíteHe 
az istállókat, tönkretéve a falusiakat, Teréz "paripáj.a" 
sértetlenül őrizte meg t.arka bőrét Moise mama, és csa
ládja nagy örömére. 

Terézke mind bá'josabb és bájosabb lett. Egész nap 
nevetett. HajiáJnak aIianyszíI1lÜ fürt jei már befedték nya
kát ils és arca körü.l fénykoszorúh alkottak; ilyennek kell 
lennie a kis JézUlS testvérkéjének. 

A falusi gyerekek is vonzódtak ehhez a kedves kis 
teremtéS'hez; kéz ,a, kén!ben kört ,alkottak körülötte, éne· 
kelve táncoltak és így szóraJCiOz tatbák.. 

Volt közitük ,azonban egy kisfiú, tizenegy éves, aki 
nem elégedett meg aual, hogy csak csodálja őt, hanem 
ka,rjaiba vette és tisztelettel nyujtotta át a vidám bandá
IlJak. - Ebből a fiúból később pap lett. 

- Egyszer - meséli ebből a ki SIfi úból Lett pap~bácsi, 
aki épp ennek a falunak lett a plébánosa - egy 
ölsz öreg bácsi jött ,ana, aki sokáig nézte a gyermeket, 
majd megáldoilta, leesdve rá minden égi kegyelmet és azt 
kívánta neki, hogy egykor legyen hasoruó dicső védlÖ
szentjéhez, a nagy Szent Terézhez. 

Majd beszélgetni kezdett agyerekekkel Terézke CSld

ládjáról, szüleiről, akik olyan jó keresztények, apai nagy
apjáról, aki a francia hadsereg tisztje volt és X. Károly 
király kitiintette a hazájáJ1lak tetrt szolgálata,iért. 

Elmondotta nekik Martin néni szüleinek legendás ,tör
ténetét i,s. 

Martin néni dédszülei a forradalom al,aH papokat rej-
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tettek el. Terézke nagyapja, aki akkor három-négyéves 
kLsfiú volt, e miatt nem is volt felvé\ne ,a hivatalos jegy
zékbe. 

A kisfiú egy alkalommal azon ládánJ ült, amely pap
nagybátyjáIt rejtetbe; kirakta összes játékait és olY'an el
merülten játszott, hogy a forr,adalmárok nem is gondoltak 
arra, hogy ebbe a l'ádába, is belenézzenek; Ikésőbb elkí
sérte nagybátyját vidléki útjaira és jellenléte eltakarta a 
pap kilétét még a falusi.ak előtt is. 

De térjünk vissza történetünkböz. 

Martin néni és Marldn bácsi gyakran mentek ki a 
faluba, hogy megnézzék a kislányt. Az idősebb testvérek
nak nem jutott ebből a boldogságból. Ok Mans-bana 
vizitá.ciós-nővéreknél nevlelkedtek, szentéletű nagynénjük, 
édesanyjuk testvérének a közelében. De milyen nagy voU 
az örömük a vakációban, amikor elsétálhattak a "kis 
Rózsához". 

Még nagyobb volt az öröm, amikor 1874, április 
2-án Terézke hazatért; tizenöt hónapos volt, már jlárni 
tudott és csicsergett, mint egy kis madár. 

Természetesen ilyen körülmények között: ünnepnap
nak számított, amikor visszatért közéjük .az, aki elment, 
hogy egy önJeláldozó és jószívű paraszt,a1sszony segítsé
gével visszany;erje életerejét. 
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· .. énekelve táncoltak ... 
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NEGYEDIK FEJEZET, 

amelyben Terézke els6 gy6zelmér61 lesz sz6. 

A falusi napon az aranyos kicsike f'elerősödött, de 
egyúlt'tal nagyon hozzászokott a f.alusi élethez is. Elesen 
visítozott, ha valaki, aki városi ruháiban volt, fel akarta 
őt!: emeLni. Ha a nénik közelébe akartak menni, le kellett 
venni ök az akkoriban divatos nagy kalapot, mert az nem 
tetS'Zett a kislánynak. 

Teréz.kJe azoknak Itartotta fenn a mosorlyát, akik úgy 
voltak öltözve, mint ,a dajkiá'ja. 

Nem sarkáig maradt ilyen vad; leghamarabb termé
szetesen édesanyja nyerte meg a bizalmát. Annyira, hogy 
egyáltalán nem is akarta őt elhagyni, mindenfelé követte 
a házban és a krertben. Még a lépcsőn sem akart felmenni 
a nélkül, hogy minden lépcsófoknái ne szólt volna: 

- :ed esa nyám, édesanyám! 
:es ha anyja nem válaszoU azonnal: "Igen, kiJS

lányom!", a kicsike megállt és sem előre, sem hátra ta
podtat sem mozdult. 

Amikor egy alkalommal édesanyja azt magyarázta 
neki, hogyan juta1mazza meg Isten a jó gyermekeket és 
- isteni jósá.ga ellenére - hogyan bünteti a rosszakat, 
Terézke így kiáltott: 

- O! jól tudom, hogy ha rossz lennék, akkor a kar
jaidba kapaszkodnék, te pedig erősen tartanál; hogyan 
tudna akkor az Isten tlÖled elszakítani? 

Ezeknél a szavakná'l szemébő) rendkívüli biztonság 
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sugárzott: meg volt gY'őzödve arról, hogy édesany:j.a a 
bűntetéstől is meg tudja oltalmazni. Amikor Martin néni 
ezt látta, a Szent Szűzre gondolt és azt mondotta magá
ban: ,,-a kislánynak igaza v,anj nagy bizalmat fogok a szí
vébe plántá:lni Mária iránt, hogy üdvösségét biztosítsam" . 

Teré:zlke jószívűségéboo nem tudta elviselni a gon
dol.atot, hogy szülei a legkisebb hibával vá!dIolják. Mindíg 
azoknak a társaságáJban akart llenni, akiket szeret, ezért 
kényszernek is hajlandó volt magát alávetni, amint a 
következő eset is bizonyítja. 

Mária tanította Célinet, de nem eng,edte Terézkét 
jelen lenni az óI1ákon, merll azt gondolta, hogy ez zavarja 
majd a tanítványát. 

Ezért a kis angyal, aki semmiképen .sem akart elsza
k,acm,i társától, megígérte, hogy jó lesz. Amikor az enge
délyt megkapta, nagyon boldog volt. Mária gyöngyöket 
és szövetdaralbkákat adott neki: a gyöngyöket fe1.fűzte, 

a szövetdarabkákk,al is játszogatott. 

Tehát ott lehetett j kis széken ült és nem meli~ moz
dulni. 

Egyszer csak a tűből kiJSzal,adt a fonál. Nem szólt 
egy szót sem, die nagy könnyek gördültek al,á az arcán. 
A kislány hagyta a könnyeit cSlendboo folydogáJni, míg 
Mária észre nem vette bánatlát ésa tűt újból befüzve 
meg nem vigasztalta őt. 

Nem tudta örömét elviselni a nélkül, hogy meg ne 
osztotta volna a testvérével. 

Egy napon, amikor a.páca nagynénJét a mansi vizi
tációs nővéreknét meglátogatta, ez megajándék,ozta őt 

egy kis kosárkJával, amely cukorral volt megtöltve, a 
cukrok tetején két cukorból való gyűrű volt. 

Terézke rögtön mondta: A két gyűrű közül az egyik 
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Céline-é és nagyon örült, hogy visszatérve neki adhatja 
az egyiket. 

De íme! Útközben elvesztette a cukorkákat és a gyö
nyörű gyűrűk js oda voltak! Természetesen hangos sírásra 
fakadt, mert testvérét nemajándékozhatta meg. 

De ekkor már 2 vagy 3 éves volt. V~ssza keH tér
nünk 15 hónapos korához, hogy elmondjuk a következö 
esetet. 

Tudjátok, gyerekek, hogy Isten minciJegyikünk mellé 
egy őrangyalt rendelt, aki testi és lelki épségünkre ügyel. 

Terézke Angyala" akinek a gondjaira bízta Teréz.két 
Martin néni, míg a szülői háztól távol volt, elvégezte 
feladatát. Örködötta kislány kényes egészség,e fölött a 
falun; de akkor is tanújelét adta őrködésének,amikor 
már otthon volt a IszüJeinél. 

Egy nap MarLlin néni, amint ,az szokása volt, korai 
szentmisére ment; hagyta, hogy kisleánya ezalatt jól 
aludjék. Gondolha t j átok, hogyan csodálko'zott, amikor 
visszatérve, Ö~ a nagy ágy mellett egy széken ülve talál
ta, a felfordított bölcső mellett. A kicsike édesen aludt. 

Hogy is nem csodálkozott volna ezen az eseten? Ki 
tette őt ,erre a székre? ... Nem találván semmi természe
tes magyarázatot, csak isteni oltalomra gondolhatott, amit 
az Isten az őrangyal közbenjöttével cselekedett. 

Ha ,a világosság angyala mellettünJk. van, gyakran 
Viesz körűl bennünket a sötétség lelke is, az ördög, aki 
írigykedik, mert elvesztette égi helyét s ezért a jó Angyal 
sugalmazásait le akarJa rontani, wsszra ingerel. 

Terézk:ét első ízben a hiúság kísértette meg. Akkor 
három éves volt. 

Egy iStll1erős család testvéreivel együtt meghívta, 
hogy töltsenek egy napot a falun. A2 idősebbek már eJ-
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· .. egy széken ülve találta ... 



készültek, amikor édesanyja azt mondta Máriának, hogy 
öltöztesse fel Terézkét, adja rá a legszebb ujja't'lan ruhá
ját. Később azonban meggondolta: 

- Mégis inkább egy hosszúujjú ruhát adj rá, mert 
fázn.i fog, ha karjai fedetlenek lesznek, 

Terézke megérezte a kísértést, mert nagyon örült a 
csinos ruhának és így gondolkozott: 

- Sokkal szebb lennék f,edeNen kis karjaimmal! 
De amikor az ör~ög hiúságra ösztökélte, az őrangyal 

szólt a szívéhez és ezek a szent szavak győztek, nem 
pedig a hízelgő kísértés, 

Es TerézkJe szó nélkül hagyta magát öltöztetni. 
Igy aratta első győzelmé,t, amelyet az őrangyal beírt 

a nagyaranykönyvbe. 
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OTODIK FEJEZET, 

amelyben Terézke imádságáról lesz szó. 

Kedves gyerekek, Jézus s.zívesen segít nekünk a 
kísértésben, de elvárja, hogy kérjük a Isegítségét. Kegyel
mét imával nyerhetjük el. 

Terézke már ilyen kicsi korában olyan volt, mint egy 
kis angyal. Ed:esanyjának nem kellett fáradnia, hogy éb
redés után kezét összekulcsolva, imában ajándékozza 
sZÍvét Istennek. Mindíg a templomba akart menni, és ha 
elvitték, nagyon boldog volt, hogy teljesült a kívánsága. 
Sohasem feküdt le, mielőtt szívét Istennek nem ajándé
kozta azzal az imával, amit édesanyjától tanult és többé 
nem feI<ejtett el. 

Egyetlen alkalommal, nem tudom miért', ima nélkül 
aludt eL De ekkor is felébredt éjfélkor és kérte, hogy fel
kelhessen, mert' mulasztását pótolni akarta. 

- Edesanyám, édesa'llyárrn, nem imádkoztam! En el 
akarom mondani az imámat! 

- Jól van, aranyosom, - válaszolta az édlesanya -
holnap elmondhatod. 

De másnap a másnapi imát kell mondani, mindennap 
az aznapit. Nem hagyta ,békében édesanyjá.t és csak akkor 
nyugodott meg, amikor elmondhatta az elmaradt imát. 

Minden vasárnap résztv,ett a litánián és ha szülei 
véletlenül nem viUék el, ·a nap hátralevő részét sírással 
töltötte. 

Ha ünnepnap délelőtt sétálni vitték a nélkül, hogy 
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templomba ts mentek volna vele, elfordult és zokogni 
kezdett; kijelent'ette, hogy ő misére akar menni. Kinyi
totta az ajtót, és ha esett is, a templom irányába szaladt. 

Nevelőn:ője ilyenkor ijedten sietett utána, hogy visz
szahozza, de a kisLány még egy órahosszat is könnyezett, 
míg meg tudták vigasztalni. 

Nagyon fennkölt fogalmai voltak az imáról. Ha szülei 
a nagymi'sére mentek és ő otthon maradt, minden zajon
gástól tartózkodott és csak lábujjhegyen járt; amikor 
azonban a kapu nyílt, annál nagyobb zajjal, boldogan 
rohant elébük és Célinehez fordult: 

- Gyorsan adjál nekem a szentelt kenyérből. 
Egy nap azonban Céline nem tudott a templomból 

szentelt kenyeret hozni. Mi történjék? Terézke hamar 
megtalálta a megoldást: 

- Ha nincs szenteH kenyered, csinállj nekem! 
Céline sem hagyta mag,ának kétszer mondani: kinyi

totta a kredencet, vágott egy darabka kenyeret, ünnepé
lyes hang'Ün elmondotta felette az Udtvözlégyet és átadta 
húgocskájának, aki úgy találta, hogy éppen olyan, mint 
a szentelt kenyér. 

Mint a virágok, amelyek ösztönszerűen a fény felé 
törnek, Terézke is szívével mindíg az ég felé fordult. 

Ebben az időben tudott egy költeményt, amelyet erői
sen hangsúlyozva szünet nélkül isttnéteH. Látni kellett 
volna a mosolyát, amikor szem'eit égnek emelte és kis 
ujjáv,al is felfelé mutatott s ennek a versnek utolsó sorait 
mondta: 
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Szőke hajú, kicsi gyennek, 
Mit gondolsz, hol van a jó Isten? 
- Mindenütt, hol a világ kNek 
Es fent, ott, a kék mennyben. 



· . ijedten sieteIt utána . 



Valóban az ég volt minden gondolat,ának tárgya. 
Isten különös kegyelméből tudta, hogy minden öröm és 
boldogság, amiről csak álmodhatunk, ott fenn található 
meg és hogy ott lehetünk valóban elégedettek. 

Vagy nem ez hangzik ki felkiáltás.ából, amely első 
piUanatr,a borzalmasnak tűnik, de rővid gondolkodás után 
annyira telve látjuk gyengédséggel: 

- O édesanyám, mennyire szeretném, ha meghalnál! 

Ezekre a szavakra mindenki méltatlankodott, az 'ara
nyos kislány azonJban megütközött és könnyes szemek
kel szólt: 

- Hiszen mindíg az égbe kívánkozol! Azért mond
tam; hisz meg kell halnod, ha oda ,akarsz jutni. 

Szíve annyira tele voU szeretettel szülei iránt, hogy 
nekik mindíg csak a legjobbat kívánta. 

Az édesapa nem mérgelődött sohasem ezeken a sze
retetmegnyilvánulásokon; különös előszeretettel viselke
dett ezzel a ,I.egkisebb leányával szemben és amikor 
Martin néni szemrehányást tett neki, hogyelkényezteti, 
így válaszolt: 

- Mit akarsz, hiszen ő királynő! 
Ez az a bizonyos királyság, amely ,a gyermekeknek 

annyira tetszik, oly hamar észreveszik és amely egyút
tal követelődzőkké, akaratosokká, egyszóval fennhéjá
zókká teszi őket. Ilyesmi azonban Terézkével nem tör
tént, mert a lelke nagyon jó volt és ha mégis, nagyrit
kán kicsit akaratos volt, valami csekély rosszat vagy 
valami kevésbbé díc'séretre méltót tett, nem mentegette 
magát, hanem beismerte hibáját és haladék nélkül, őszin
tén kért bocsánatot. 

A bocsánatkérés az, gyerekek, amit Isten annyira 
szeret; nézzétek osak, mi történt a Jézus jOlbbján felfe
szített jó latorral. a bűnbánó Szent Péterre,u Ezt a bocsá-
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natot kínálta fel Jézus Júdásnak is, de ennek nem volt 
ideje a bűnbánatra. 

Egy napon például, amikor ~erézke hintaszékében 
ülve j,átszoU, édesapja hívta, hogy ölelje meg. Ö szaladt 
is volna erre a felhívásra, de az önzés ördöge azt sugal
mazta neki, hogy így szóljon: 

- Nem érdekelsz, édesapám! 

Az utóbbi tovább ment, a nélkül, hogy hallotta volna, 
Mária azonban szigorú szavakkal világo'sitotta f.el Teréz
két, hogy helytelenül tett. A kis'lányazonnal belátta hi
báját és apja nyakába borult, a ház pedig visszhangzott 
bűnbánó zokogáSlátóI. 

Ugyanez történt édesanyjával is. 
Egy reggel a kislány rosszkedlVűen ébredt. Mielőtt 

felkelt volna, Martin néni homlokon csókolta. A kislány, 
aki úgy t,ett, mintha aludnék, takarója alá bújt és így 
szólt: 

- Nem akarom, hogy lássanak! 
Edesanyja e miatt rászólt és távozott. 
Néhány ,pillanat mulva kit látott maga mellett? Te

rézkét! Felkelt kicsiny ágyából, lement egyedül a lép
csőn, mezitláb, hosszú hálóingecskéjében; arca könnyek
kel voU teli és karjait kitárta édesanyja felé: 

- Edesanyám, rossz voltam, bocsáss meg nekem! 
Ezentúl mindíg jó leszek, hogy ,az égbe mehessek. 

Edesanyja hitt őszinte hánatában, térdére ültette és 
lesz·áritotta könnyeit. 

Egy más alkalommal akaratlanul ,elszakította a falat 
takaró tapétát. Nagyon bánkódott e miatt, mert tudta, 
hogy Martin bácsi szereti a r:endet és a szépet. 

Egyedül vdlt ekkor a szobá:ban. 
Minden .más gyerek örült volna, hog'Y nem látták és 
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ha kérdőre vonják, bizonyára tagadta volna. Az engedel
mes rés alázatos lelkű Terézke azonban nem így tett. Ami
kor édesapja belépett és nem vette észre a szakadt tapé
tát, így szólt testvéréhez, MáriáJhoz: 

- Mondd ·el gyorsan édesapának, hogy eltéptelffi a 
papírt. - Fejét lehajtva állt ezalatt, mint a bűnös, aki 
elítéltetés ét véÍJrja. 

Mit gondoltok, mit tett Martin bácsi erre az alázatos 
beismerésre? Nem tehetett mást, mint hogy sürgősen 
megbocsátott. 
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HATODIK FEJEZET, 

amelyben BaHoir1 anyóról és a gyakorlatról 
mesélünk. 

Van-e köztetek, gyerekek, valaki, aki nem tudná, 
mi az, hogy gyakorlat.? Nos, az nem vitte sokkal töJjbre, 
mint Battoir anyó, akinek fogalma sem volt arról, hogy 
mi az. 

De mielőtt erről a jó asszonyró[ többet mondanék, 
elabb Céline-ről és Terézkéről akarok beszélni, akik 
olyan jól megértették egymást. 

Amint már mondottam, Céline három évvel és né
hány hónappal volt idősebb húgocskájánál. De minthogy 
Terézke igen értelmes volt, így a kmkülönbség ellenére 
nagy, bensőséges barátság fejlődött ki közöttük. 

Látjátok ezeket. a csipegető csirkéket a gyerekek 
kosarában? Ez a nervelőnő ajándéka: egyik Terézkéé, a 
másik Célineéi amikor Terézke láUa, hogy mások ~s né
zik a kosarakat, tIllindjárt felhaszná:l.ta az alkalmat, hogy 
beszéljen, miközben átölelte nővérkéjét: 

- Olyanok vagyunk, mint két fehér csirke, bennün
ket. nem lehet elválasztani egymástól! 

Valóban, Martin néni is bizonyítja, hogy nem látott 
még két gyermeket, akik egymást jobban szerették volna. 

A kis lánykák egymással valóságos lelki megbeszé
léseket tartottak, amikor mindíg Terézke magyarázott 

1 Úgy mondjuk: Battoár. 
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növérkéjének. Képzeljétek el, hogy amikor egyszer Cé
line, aki akkor hat és ,fél éves von, a következő kérdést 
tette fel: 

- Hogyan lehet, hogya jó Isten egy olyan pici 
ostyában lakik? 

Terézke, a hárOlIJl éves baba, meggyőzödéssel vála
szolt: 

- Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen Ű mindenható! 

- Mi az, hogy mindenható? - kérdezte naívan Cé-
line. bS Terézke magyarázta: 

- Bz azt jelenti, hogy mindent megtehet,amit csak 
akar. 

Az édesanya és a testvérek végighallgatták ezl a 
különös beszélgetést és nagyon meglepődt,ek, mert ilyes
mire sohasem tanították Terézkét. 

Egy más alkalommal a kertben a homokon ültek, az 
ezüstös porszemek csillogtak a napon, mint a gyémán t. 
Terézke és Céline élénken beszélgettek. blénk beszélge
tésükben sürűn fordult. elö ez a szó, hogy "gyakorlat". 

A szomszéd háznak az ablaka arra a kertre nyílott, 
ahol a gyermekek játszottak és ez a különös szó nagyon 
izgatta a szomszédasszony t. Battoir-anyó, mert ő volt a 
szomszédasszony, letette hímzését, elkergette az öreg 
macskát, amely az ölében dorombolt és .alZ ablakhoz ment. 
Valami szenzációt sejtett akislányoknál. 

- Gyakorl.at, gyakorlat! - ismételgette - mi a 
csuda lehet az? 

bS minthogy többet akart tudni, letette a fejkendő
jét és úgy hallgatódzott. Igy találta: öt hazatérő férje. 
Látva,. hogya kendőjét letette és testével az ablak felé 
fordult, vidáman csipkelődve kiáltott neki. 

- Pszt, János, - válaszolta a jó asszony, megijedve 
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Terézke és Céline élénken beszélgettek. 



a zajtól, amit az új'Ü'nnan jött okozott - hallgasd inkább, 
amrt ezek beszélnek, neked sokkal jobb füled van! 

Az emlber odajött az ab[akhoz" a szögletbe, de túl 
nagy volt ahhoz, hogy észrevétlen ma,radJhasson és nem 
akart nevetséges lenni. Ezért fínOlIll füleivel visszahúzó
dott a szobába és dörmögve ismételte: 

- Gyakorlat, gyakooflat. Ha iskolai gyakorlatról be
sZIélnének, azt hinném, hogy engem akarnak figyelmez
tetni, mert régen ablhaha'gytam iskolai gyakorlataimat, 
sőt vallásgyakortataimat is, 

- Hallgass már, - vála'szolta majdnem haragos an a 
felesége - nem lehet a te állandó morgásodat elviselni, 

Végül is, minthogy észrevétlenül tovább már nem 
hallgatódzhatott, elfelejtette az önmegtagadás gyakor
latát és áldozatul esvén a kísértésnek, melyet a szenzáció
éhség ördöge okozott, azonna,l átszaladt Martin-ékhez, 
hogy a gyermekek nevelönőjétől felvilágo,sítást kérjen, 
mit akarnak lffiondani azok az ő gyatkorl,ClJtukk,ad. 

Nem tudom, hogy Louise mit válaszolt és vajjon tu
dott-e többet, mint Battoir anyó. De nektek, gyerekek, 
szívesen elmondom, hogy Terézke és Céline mit értett 
gYQJkor laton. 

Ahhoz, hogy valaki szent legyen, nem elég ellen
állni a kísértésnek, elégtételt is kell adni a hibákért, ami
ket az ember elkövetett és mindíg a jóra kell törekedni, a 
rosszat pedig kerülni. E célból még a megengedett dol
gokban is apró áldozatokat kell hozni, önkéntesen, Igy 
az akarat ,.IJlIegerösödik és sokkal könnyebben elviseli 
azokat a megpróbáltatásokat, amelyek az ,életben érhetik 
az embert. 

Ezt nevezik erénygyakorlatnak. 

Például, amikor a gyermek megállja, hogy n.em fele-
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sel a szüleiveL akik őt szidják, nyugodtan meghallgatja 
a feddést és tudomásul veszi a kiszabott büntetést; meg
ösztja a barátaival vagy a szegényekkel a kapott nyalánk
ságokat; kedves ,szavakkal tud fordulni ahhoz, aki őt meg
bántotta; a templom előtt mindíg keresztet vet; mindíg 
enged a testvéreinek vagy a barátainak, nem akar min
denálon első lenni és nem akarja, hogy mindíg neki le
gyen igaza; hát igen! az ilyen gyermek végez erény
gyakorlatokat. 

Ez az a gyakorlat, amelyet Céline és Terézke emle
getnek. Mindíg többet és többet akartak tenni, hogy azt 
a kis Jézusnak felajánlják. 

Hogy ezeket megszámolhassák és megjegyezzék, ad
tak nekik egy különleges rózsafüzért, amelyen minden 
szem mozgatható volt és tologatással a többitől távolabb 
volt elhelyezhető; minden áldozatot egy szem arrébb hú
záJsával jegyeztek meg. Terézke egész nap a kezében 
tartotta a rózsafüzér t és húzogatta a szemeket egyiket a 
másik után ... 
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HETEDIK FEJEZET 

Terézke álmáról. 

Az Isten, hogy viszonozza kedves kis gyermekének 
áldozatait, nagy hatalmat adott neki önmaga felett. 

Egy vasárnap, amikor sétálni volt a mezőn, kipirulva 
~z örömt,ől, sok margarétát, pipacsot, búzavirágot hozott 
p.aza és nekilátott, hogy virágait vázába tegye, amikor 
nagyanyja elkérte a virágokat az oltár számára. 

Terézke a virágokat az,onnal odaadta, egytől-egyig. 
A szíve fájt, de egyedül Céline, aki őt ismerte, vette ezt 
észre, mert semmi sem látszott rajta. Később, amikor 
Céline megkérdezte, azt válaszolta, hogy nagy gyakor
latképen adta oda az összes virágai t. 

A panasz nélküli, ellentmondás nélküli engedelmes
séget annyira gyakorolta, hogy azt lehet mondani, ez 
második tennészete lett. 

Mindenáron azon volt, hogy édesanyja tanítsa meg 
az ábécére. Mégis, amikor látta, hogy itt az ideje a tanu
lásnak, elbújt, mert túlságosan élénk volt és lehetetlen
ség volt számára két percig egy helyben maradni. Végül 
is hagyta, hogy édesanyja a térdei között "bebörtönözze", 
tanult és megnevezte a betűket, amelyeket édesanyja 
ujjaival a nagy könyvben mutogatott. 

Testvérei élvezettel hallgatták a tanulást; édesapja 
távolabb olvasta az ujságot, de ajkainak mosolya jelezte, 
hogy most ő is kis királynőjére figyel és örül annak 
előrehaladásán. 

Amint ő maga mondta, minden erejével sietett elve-

34 



szett örökkévalósága felé. Ime egy eset, amelyből láthat
játok, milyen erős volt az akarata és a természetes büsz
kesége. 

Egy napon az~ mondta neki az édesanyja: 
- Terézkém, ha megcsókolod a földet, kapsz egy 

fillért. 
Egy fillér az ő számára gazdagságot jelentett. Mégis 

így válaszolt: 
- O, nem, édesanyám, nekem inkább nem kell a 

fillér! - Es inkább, semhogy megalázza magát, vissza
utasította a jutalmat. 

Gondolhat játok, hogy hasonló, nem fegyelmezett ter
mészettel hány gyermek lesz gőgös vagy önző. De ő 

nem lett az, mert annyira igazságos volt sajátmagával 
szemben, hogy egy alkalommal így szólt: "Ez nem helyes; 
ez Istennek nem tetszik." 

Még az ördögök is féltek tőle, megalázott.an elszalad
tak, mert egy ilyen gyönge teremtés legyőzte őket. Teréz
kének elbben a korban álma is volt erről! az igazságról. 
Ime: 

Egy éjtszaka egyedül sétált a kertben, amikor hir
telen észrevette, amint egyik bokor mellett lábaikra erő
sített nehéz vaslánccal két csúf kis ördög táncol nagy 
vidáman egy fazék parázson. Először gúnyos pillantáso
kat vetettek fel,éje; amikor azonban közeledett hozzájuk, 
azonnal elszaladtak és eltűntek a mosókonyhában, amely 
a kert végében volt. 

Amikor Terézk:e látta, hogy ilyen gyávák, bár még 
mindíg első ijedelmének hatása alatt állt, odament p 

mosókonyhaablakhoz, mert tudni akarta, hová mentek ... 
Szegény ördögöcskék az asztal alá szaladtak és nem tud
ták, hová meneküljenek az ő tekintete elől. Kis idő 

mulva azonban nyugtalanul a kémény felé indultak; 
majd amikor észrevették, hogy ott is látja őket, kétségbe
esve ismét futásnak eredtek. 
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Gyerekek, ez az álom egy valóságnak a képe: a gyáva 
ördög a kegyelem országában lévő lélek ellen semmire 
sem képes, aminthogy nincs bátorsága elviselni egy négy
éves kislány tekintetét. De hogy ilyen ártatlanul tehes
sünk valamit, vigyázni kell, hogy olyan nagyon tiszta 
lelkünk legyen, mint Terézkének. 

Gondoljátok, hogy jámborsága akadálya volt Te
rézke jókedvének? Nem bizony! Minden énekelt a lelké
ben, mindíg napsugaras és vidám volt. Szerette a nagy 
fákat, a rétet, a madarakat és fészkeiket. Szeretett kitűnni 
a futásban és külön öröme telt abban, hogy minél maga
sabbra másszék, magát egyensúlyozva. bdesanyja sokszor 
megborzongott, amikor a kislány nagyokat sikoltott a 
magasból. 

Amikor édesapja hazatért, elébe szaladt és ráült az 
egyik cipÖljére. Mint egy amazon, úgy ment sétalovag
lásra, mert édesapja, hogy kedvében járjon, így vitte a 
kertbe. Ott felemelte őt, felültette a hátára és előlről 
megfogva a kezeit, sétált vele tovább. 
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NYOLCADIK FEJEZET 

édesanyja szomorú haláláról és édesapja 
odaadó szeretetéről. 

Alig négy éve volt Terézke a földön, megls tudta 
már, hogy ez az élet számkivetés, messze ·az igazi hazától. 
a mennyországtól. vagyis olyan hely, ahol szenvedni 
kell, ahol nincs meg mindaz, ami után vágyódunk, ahol 
távol vagyunk azoktól. akiket szeretünk. 

Már azt is fel tudta fogni, hogy mi az elválás, mert 
sokat sóhajtozott nővérének, Paulának távolléte miatt, 
aki bentlakó volt a mans-i vizitáció s nővéreknél. Gyak
ran lehetett látni a kislányt szobájának az erkélyén, 
amint az állomás felé tekintett. Egy ilyen alkalommal azt 
mondta neki Mária: 

- Mit csinálsz itt, Terézke? 
Es a gyermek sóhajtva válaszolt: 

- Azt nézem, hogya kis Paula nem jön-e vissza. 
Sajnos azonban ez az elválás csak halvány árnyéka 

volt annak, amelyet nemsokára el kellett szenvednie. 
Néhány hónap mulva az úr magához szólított.a áldott 
édesanyját, aki a jámborságnak és alázatosságnak gyö
nyörű példáját adta családjának. 

Martin néni betegsége alatt Terézke gyakran és 
hosszú ideig tartózkodott jóismerősöknél Céline-vel 
együtt .. Az élettel járó esemény nem választotta el egy
mástól a gyermekeket, de lelküket szomorúsággal töl-
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tötte meg. Mint vihar közeledésekor, szorosan egymás
mellé simult ak, érezvén, hogy valahonnan a mélyből 
valami nagy szomorúság közeledik feléjük ... 

Egy reggel, amikor ezekhez az ismerősökhöz men
tek, Céline-nek eszébe jutott, hogy indulás előtt nem vé
gezték el reggeli imájukat. Sóhajtva húgocskájához for
dult és halkan odasúgta: 

- Meg kell mondanunk, hogy nem végeztük el reg
geli imánkat? 

- Igen, igen! - válaszolta gondolkozás nélkül a 
kislány. 

Céline tehát közölte titkát azzal a hölggyel. aki őket 
fogadta. Az azonban egy nagy szobába vezette és ott 
magára hagyta akislányokat. Terézke most kezdte elő
ször észrevenni, hogy mit jelent az édesanya elvesztése 
és egészen megbotránkozva szólt: 

- Ahi ez nem olyan, mint édesanya! Ö mindíg ve
lünk imádkozott! 

1877 augusztus 28-a volt, amikor Martin néni el
hagyta a földet. 

Terézke jelen volt a szentkenet szentségének a 
kiszolgáltat.ásánál, hallotta édesapja zokogását, utoljára 
csókolta meg édesanyja sima homlokát, látta a folyosón 
a falhoz támasztott üres koporsót; emlékek, melyeket 
sohasem felejtett el. 

A beszentelés és a temetés után az öt árva vissza
térve a szomorú hátba, szótlanul tekintett egymásra, 
míg a nevelőnő, részvéttől indítva, felsóhajtott: 

- Szegény gyermekek, nincs többé édesanyátok! 
Céline ekkor Máriának, a legidősebbnek a karjaiba 

ve'ette magát és így kiáltott: 
- Majd te leszel az én édesanyám! 
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Terézke, aki egyébként is mindíg utánoztd nővérké
jét, szeretett volna ugyanúgy tenni, annál is inkább, mert 
Mária volt a keresztanyja. De jó szívével arra gondolt, 
hogy Paulának rosszul esnék, ha nem volna kislánya, 
neki mondotta tehát gyengéden: 

- Nekem pedig Paula lesz az édesanyám! 

Martin bácsi csodálatos megnyugvással viselte el a 
szomorú veszteséget. Elfelejtette a saját fájdalmát, hogy 
atyai kötelességét mindenben teljesítse. De hogyan te
gyen mindennek eleget? 

Ahogyan utánagondolt látta, hogy nagyon sok ne
hezedik reá. 

Egyesek azt tanácsolták neki, hogy maradjon 
Alenc;:on-ban, ahol gyakran látogathat ja meg a kedves 
sírt; mások arra akarták rávenni, hogy minden lányát 
adja nevelőintézetbe; ismét mások azt mondták, hogy 
lányait bízza édesanyjuk családjára. 

Fájdalmas volt elhagyni ezt az emlékekkel teli vidé
ket. Aztán itt volt elfoglaltsága, szerető barátainak köre, 
a városon kívül remetelaka, ahová annyi év óta szokott 
visszavonulni és ahonnan örömmel tért vissza gyerme
keihez. Nehezére esett mindezt elhagyni valami isme
retlenért. 

Martin bácsi nem sokáig habozott és új lakóhelyül 
Lisieuxl-t választotta, ,ahol sógora, Guérin~ bácsi lakott. 

J OJvcl~d: Liziö, 
"Olvasd: Gerén, 
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KILENCEDIK FEJEZET, 

amelyben a Martin-család Lisieux-be érkezik. 

Az 1877. év egyik őszi estjén az Alen<;onból érkező 
vonat megállt Lisieux állomásán. Nemsokára egy fiáker 
hajtott a városba, nehezen gőrdült a rosszul kővezett 
utcán, a festői, kőzépkori normann házak, az álomvilág
nak és a költészetnek e képviselői között a prózai fekete 
füst alatt, amely a gyárak nagy kéményeiből szállott 
fölfelé. 

A fogat a Szent Péter·téren állt meg a hasonló nevű 
székesegyház mellett. Néhány idegen fej jelent meg a 
fiáker ajtajában és a járókelők meglassítotlák léptei
ket, hogy az érkezőket szemügyre vegyék. 

Egy körülbelül ötven éves, magasterme~ű ember 
szállt le elsőnek. Nemsokára egy kis gyermek lépett a 
lépcsőre; a férfi szeretettel fogta meg a kezét. Nagy és 
barna fiatal leány következett, majd egy másik kicsike 
és végül még két sovány, kisebb leány szállt ki. 

Aki látta őlket, elragadónak találta. Minden kapuban 
kíváncsi an bámulták az újonnan érkezetteket. A járó
kelők megálltak: 

- Milyen szép család! - suttogták. 
es valóban nagyon kedves csoport voH az öt ked

ves fejecske, akik közül kiemelkedett az apának tekinté
lyes alakja. De ezeken a fiatal arcokon bánatos kifejezés 
volt és ruhájuk színe fekete. 

- Szegény gyermekek, bizonyára azért jöttek, mert 

42 



Milyen szép család! ... 

elvesztették édesanyjukat! - mondogatták egymásnak a 
bámészkodók. 

Annak a háznak a kapuja, amely előtt a család le
szállt a kocsiról, kinyílott, és rajta két kislány, mögöttük 
pedig szüleik léptek ki. 

Az utasokat átölelték és egyidei g csak a gyermekek 
hangját lehetett hallani, akik örültek, hogy egymást lát
ják és a felnőttek zokogását, akik először találkoztak a 
nagy gyászeset óta. 

Már bizonyára megismertétek, gyerekek, az érkező 
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családot, amelyről szó van. Tudjátok, hogy ez a fehér
hajú ember Martin bácsi, kedves kis Terézkénk édesapja. 
De valószínűleg szeretnétek tudni egyet-mást a kis Szent
nek a nővéreiről is. 

Mária, az elsőszülött, a legnagyobb; tizennyolc éves; 
aranyosszívű, vidám természetű, mindenre képes húgai
ért, eredeti szellemessége folytán nagyon kedves és sze
retetreméltó. Martin bácsi Gyémánljának hívja. 

Paula [tizenhat éves, a nevelőintézetből jött, kedves 
és félénk. Édesapja Igazgyöngynek nevezte el. De a ked
vessége és jósága mögött ritka erélyesség és kiváló ér
telem rejtőzik. Mária, bár ő volt a legidősebb és bár Isten 
neki is megadta az értelemnek és a szívnek minden jó
tulajdonságát, a háztartás vezetésében sokszor kikérte a 
tanácsát, mert Mária volt a háztartás vezetője az édes
anya halála óta. 

Paula után Léonie jön, aki jelenleg tizennégy éves; 
kedves és szerény; szeretetreméltó természetű, tud önfel
áldozó lenni és mindíg elnéző á mások hibáival szemben. 

Céline nyolcéves mult. Ö is félénk gyermek, de a 
mellett élénk tekintete van és életrevaló természetű. 

Végül Terézke következik a sorban, az aranyhajú 
kiskirálynő. Otődik évében van. Szemei tágranyíltak, 
csillogók és kissé kékek, kissé szürkék, mint szülőfőld
jének mennybolt ja. Kecses mozdulatai és égi mosolya 
van. 

A másik család, amely e pillanatban fogadja Martin 
bácsit és leányait, a Guérin-család: Guérin bácsi Martin 
néni bátyj.a; felesége és két leánya van. Jeannel idősebb, 
mint Céline, Mária pedig két évvel idősebb TerézkénéL 
Barna gyermek, huncut, koromfekete szemei vannak, 

1 Zsann. 
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kissé talán túlélénk. Jeanne-nak, a n'Övérének értelme 
meghaladja a karM. 

Ez a család is nagyon kedves Isten előtt, mert Öt 
hűségesen szolgálja és szereti, amint a következőkben 
meglátjuk. 
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TIZEDIK FEJEZET, 

amelyben a Bokrosházról lesz szó. 

Utasaink vacsoraidőben érkeztek meg. A gyermekek 
fáradtak voltak és vacsora közben elálmosotltak. Ezért 
amikor az étkezést befejezték, Mária és Paula elkísérték 
húgocskáikat, hogy lefektessék őket. 

Amikor Martin bácsi egyedül maradt a sógorával és 
sógornőjével, jelenlegi helyzetükről beszélgettek. Szeren
csére Alenc;onban saját tevékenységével és hűséges fele
ségének a munkájával olyan kis vagyont szerzett, hogy 
megengedhette magának, hogy abból éljen és kizárólag 
gyermekei nevelésével foglalkozzék. Guérin néni jósága 
és áldozatkészsége folytán számíthatott arra, hogy legidő
sebb leányait kismamai és háztartásvezetési munkájuk
ban ,támogatni fogja. 

Ezután Martin néniről beszélgettek csendesen; úgy 
beszélgettek róla, mint pótolhatatlan hitvesről és kiváló 
édesanyáról, mint szentről, akit Isten magához szólHott, 
mert kiérdemelte a koronáját . . . 

Másnap nagy nap volt, mert a kis család elfoglalta 
új otthonát a "Bokrosházban". 

Keskeny út vezetett az egyszerű, de tetszetős ház
hoz, amely ezentúl ezeknek a kis galamboknak a fészke 
lesz. Itt töltötte Terézke gyermekségének kedves éveit, 
édesapjának és nővéreinek szeretetével körülvéve. 

A nagyobbak kissé szomorú pillantást vetettek az 
épület felé, ahol drága édesany jukkal sohasem fognak 
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találkozni, aki azonban mindíg őrködik feleltük: a jövő 
próbára fog tenni bennünket ... 

Az új lakás legjobban Terézkének tetszett. 

A homlokzat barátságos és világos. Ablakaiból nagy
szerű kilátás nyílik a környező erdőkre. Nagyon csinos
nak találta tarka ablakait, ahonnan az erdőre, rétekre és 
a dombokra lehetett ellátni. 

Angolpark vette körül a házat, magas fáival és bok
raival, amelyből egy másik kertbe lehetett jutni. Milyen 
kedves lehetett egy ötéves leremtés számára! 

Ebben a szép lakásban elég hamar megindult a ren
des élet. 

Mária folyton azon törte a fejét, hogy milyen cse
kélységgel okozzon örömet édesapjának, míg Paula, 
minthogy Terézke választása ezt jóváhagyta, a kicsinyek 
gondozásával foglalatoskodott. Azért is tette ezt szíve
sen, mert úgyiátszott, hogy édesany juknak halálos ágyán 
az volt a kívánsága, hogy Paula legyen testvéreinek a 
lelki édesanyjai ugyanis halála előtt, amikor már nem 
tudott beszélni, megfogta Paula kezét és azt aláza,tosan, 
tisztelettel megcsókolta. Teljes figyelmet kellett Terézke 
nevelésére fordítani, mert ő még túl kicsiny volt ahhoz, 
hogy intézetbe adják és így egészen rá volt bízva. Okos 
irányítása mellett Terézke gyorsan megtanult írni és ol
vasni. Az első szó, amit olvasni tudott, ez volt: "Az ég." 

Tanulás után a kis királynő mindennap a kilátó
toronyba ment, édesapja kedvenc tartózkodási helyére, 
hogy ott az "Ő királyát" kedveskedésével vegye körűl. 
Vidáman ült édesapja térdeire, aki megmutogatta neki 
nagyszerű rajzait. 

Néhányszor azonban a kertben találta meg i ilyenkor 
hozzá szegődött és nem tágított mellőle. Ha egy pillanatra 
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elszaladt, azért tette, hogy a gyógyteához fakérgeket 
gyüjtsön. Amikor a főzelnek szép színe lett, csinos csé
szében, amely élénk ellentétben volt a tartalmával, vitte 
édesapjának. Édesapja úgy tett, mintha inna és nagyon 
kiválónak találná ezt a különös italt. 

A kert falának egy áttört ablakában mohából oltárt 
is emelt. Amikor minden készen volt, oda hívta szeretett 
édesapját, akinek nagyon-nagyon tetszett minden, hogy 
kedvében járjon kislányának. 

Abból a célból, hogy szívesen tanuljon, a Bokros
házban minden évben nagy ünnepély volt a díjkiosztás 
alkalmával. Bár Terézke volt az egyetlen "versenyző", 
a zsüri teljesen pártatlan volt és így csak teljesen meg
érdemelt jutalma t kapott. 

Ezen a napon a jóismerősök is meg voltak híva; a 
kocsiszín ez alkalommal drapériákkal volt feldíszítve; 

tíluc/tu /leki a !ioszorúl. 
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mindenki úgy jött, mintha egy nagy színházi előadásra 
jönne; kis ajándékokat is hoztak magukkal, hogy a végén 
a gyöztesnek átadják. 

Az előadás kezdete előtt, amelyben a kislányok sze
repeltek, a kis királynő lépett ,a színre, a főhelyen ülő 
édesapja pedig ünnepélyesen átadta neki a díjat és a 
koszorút. 

Ez volt számára a legfőbb igazságszolgáltatás képe, 
nagyon szigorú a bűnösök számára, de nagyon jó azok
hoz, akik egész életükben Isten akarata szerint dolgoz
nak. 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET, 

amelyben Terézke kérdezősködik. 

Terézke majdnem mindennap ebéd után sétálni ment 
édesapjával. Vonzó kép volt, amikor a fehérhajú édes
apa kézenfogva vezette a,ranyszőke kislányát. 

Egy napon a járókelők, séta közben, hangos meg
jegyzéseket tettek a kislány szépségér61, de Martin bácsi 
intett nekik, hogy ezt ne tegyék; nem tetszett neki, hogy 
kislánya meghallja ezeket a dícséreteket, félt, hogy el
kapat ják. 

Az ilyen séták alkalmával gyakran meglátogatták az 
Oltáriszentséget; hol az egyik, hol a másik templomba 
tértek be, de Lisieux lakói mindíg tudták, hogy melyik 
templomba mentek. 

Ti most nevettek, gyerekek, és próbálgat játok elta
lálni, hogy honnan tudták azok is, akik nem látták őket. 
Ez azonban nagyon egyszerű: 

A sétákat, amelyekről beszélek, nem kettesben, ha
nem hármasban végezték. - Hármasban? - Igen, a nagy
szerű fehér házőrző kutyának a társaságában, amely velük, 
mögöttük ment mindíg. Ezt a szép kutyát Tom-nak hív
ták: amennyire lehetséges, engedelmes volt, bátor, mint 
egy oroszlán és ügyes, mint egy jó inas. 

Az úr és a kisasszony beléptek a templomba, amely
nek ajtaja nyitva maradt, de ne gondoljátok, hogy Tom 
is helépett! Ö tudta, hogya templomot nem kutyák szá
mára építették és így engedelmesen a lépcsőn várakozott. 

Ha a látogatás hosszúnak tűnt, néhányat vakkantott, 
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a lépcsőn várakozott ... 



de nem távozott őrhelyéről. Amikor gazdái kijöttek, örö
mében bolondos ugrándozásha kezdett.· 

Most már értitek, ugy-e, hogy a városka lakói mi
lyen jeIből ,tudták megállapítani, hogy Martin bácsi és 
kiskirálynője melyik templomlban van: a Szent Jakab-, 
Szent Péter-templomban, a kármeliták kápolnájában 
vagy máshol? 

De mi mindent mondott a mi kedves Szentünk ezen 
látogatásai alatt a jó Istennek? 

Azt, ami természetes módon tört ki a szívéből: 
- Istenem, szeretlek, szeretni akarlak azok helyett 

is, ,akik nem szeretnek Téged. Én mindíg a Tied akarok 
maradni és vigasztalni akarlak, hogy megfelejtkezzél 
arról, hogy sok gyermek nem gondol Reád. 

Bizonyára azt szeretnétek tudni, honnan tanulta ezt 
Terézke. Állandóan figyelte édesapját és állandóan kér
dezgette, sohasem fogyott ki a "miért"-ekből. 

- Édesapám, mit mondasz te a jó Istennek, amikor 
meglátogatod? . " Kinek köszöntél mOIst? Én nem láttam 
senkit ... 

És édesapja elismételte neki azt, amit Jézusnak mon
dott az oltár előtt. Elmondotta neki, hogya szentségi 
Jézus iránti tiszteletből mindíg megemeli a kalapját, 
valahányszor egy templom előtt elhalad; ugyancsak ezt 
teszi, amikor útközben feszületet lát, megemlékezésül a 
mi Urunk szenvedéseiről; végül, ha pappal találkozik, 
mert azoknak természetfeletti méltóságot adott a jó Isten. 

Terézke csodálattal hallgatta édesapja oktatásait. 
Aztán folytatta a kérdéseket: 
- Mondd csak, édesapám, miért mondtad Máriának, 

hogy mindjárt fizesse ki a kereskedőt? 
- Azért, kis királynőm, mert nem szabad a mások 

költségére élni; ez igazságtalanság a felebarátunkkal 
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szemben: mindenkinek meg kell adni azt, amit megszol
gált. Hallgass meg egy szomorú, de igaz történetet: 

Egy szegény özvegy négy gyermekéről gondosko
doH, akik közül a legfiatalabh alig kétéves volt; éjjel
nappal dolgozott munkaadóinak, hogy családja számára 
a mindennapi kenyeret megkeresse. 

- De az elŐIkelő hölgyek rosszul fizettek, sőt volt 
közöttük, aki egyáltalán nem fizetett. Kétszer-háromszor 
megfordult ugyanabban a házban a jogos követeléséért. 
de mindíg elutasÍtották. 

- Minthogy megértő volt, de viszont a saját tarto
zás:'linak mindíg eleget tett, egy napon megtörtént, hogy 
nem volt a házban semmi ennivaló és a kicsinyeknek 
vacsora nélkül kellett lefeküdniök. Amikor ez többször 
is megtörtént, sötét nyomorúság lett az élete. Végül is 
a szerencsétlen asszony megbetegedett és meghalt hátra
hagyván a négy árvát. 

Míg Terézke ezt hallgatta, lehajtotta a fejét és sírt ... 
- Fdesapám, mondd, - kérdezte fojtott hangon -

mit kellene tenni, hogy ilyesmi sohase fordulhasson elő? 
- Meg kell tartani Tóbiás szavait, amit a fiainak 

mondott, gyerekkoromból emlékszem még rá: "Emlékez
zél meg róla, hogy a munkás méltó az ő bérére, ne múl
jék egy éjjel sem el a nélkül, hogy ne fizetnéd ki." 

Ekkor a szeretetreméltó gyermek csodálkozással te
kintett apjára: 

- O édesapám, ha az ország nagyjai ismernének 
téged, királlyá tennének és Franciaország mindíg boldog 
lenne! De én jobban szeretem, hogy nem ismernek, mert 
akkor boldogtalan volnál, mert ez a sorsa minden király
nak. 

Az elragadtatott kiáltás után csend let' majd Te
rézke tovább kérdezősködött: 
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- Edesapárn, miért szoktál télen is reggel hat óra
kor menni mindennap a misére? Hiszen később is me
hetnél! 

- Kétségtelenül, mehetnék később is, Terézkém, de 
beismerem, hogy ezt a misét jobban szeretem, mert itt 
a szegények társaságiIJban lehetek. 

- Miért nevezed ezt a misét élJ szegények miséjé
nek? 

- Mert ez az egyetlen, amelyen a cselédleányok és 
a munkások résztvehetneki késobibi órákban ők már nem 
szabadok. 

- Es még egy okom van rá, azt is elmondom neked, 
mint nagy leánynak: az elégtétel. Mert az elégtétel 
nemcsak a mi bűneinket törli el, hanem azokét is, akik
nek bűnös a lelkük, a helyettük hozott áldozat elősegíti 
a megtérésüket. 

Terézke elgondolkozva haHgatott . . . 
Azt jól megértette, hogy a gyakor[,atokka~ eleget te

het a saját hibáiért, ha felajánlja az áldozatokat a kis 
Jézusnak, de hogyan használhatnak ezek a: gyakorlatok 
a bűnösöknek úgy, hogy visszanyerjék lelkük ártatlan
ságát? 

Ebben a pillanatban a sétálók egy útkanyarulathoz 
értek, amely mögött egy szép kis tavacska VOlti a víz
ben vízi1iliomok nyíltak. Hirtelen egy vizikacsa is fel
bukkant. 

- Mi ez? - kérdezte a kislány. 
De ekkor hirtelen Tom fejét látta, amint beugrott a 

virágok közé. Martin bácsi füttyentett a kutyának s ez 
rögtön visszatért hozzájuk, víztól csepegve. 
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- Most már jól van, szegény Tom, - szólt Terézke 
ezentúl maradj nyugodtan és ne távozz mellólünk! 
Részvétlel fejezte be szavait, mert Tom meghemper-



gett az út porában. Egy szempillantás alatt felismerhetet
lenné vált és hasonló lett egy halom sárhoz. 

- Milyen csúf! - kiáltott Terézke. 
- Igen, saját hibájából, és Viktóriának lesz a dolga, 

hogy tiszt,ára mosdassa. Látod, kicsi királynőm, így kép
zeld el, hogy a bűnök sarában fetrengő lélek számára 
szükséges, hogy egy kedves kéz segítséget nyujtson. 

Ezalatt odaértek a Bokrosház kapujához. 
Terézke sokat járt és ... sokat beszélt, ezért fáradt 

volt: 
- O Paula, - szólt a nővéréhez, mielőtt a küszöb re 

lépelt volna - ha tudnád, milyen szomjas vagyok! 
Ez pedig, a nélkül, hogy arra gondolt volna, meg-

érti-e a kislány, így válaszolt: 
- Nem ajánlhatnád fel egy bűnösért? 
Itt volt a pillanat, hogy gyakorolja azt, amit tanult. 
- De igen, Paula, - válaszolta tehát gondolkozás 

nélkül és egy nagyot sóhajtott, amely áldozatának nagy
ságát mutatta. 

Rövid idő mulva Paula, aki többre értékelte a kis
lány áldozatát, mint önmaga, frissítő italt hozott neki. 
Terézke nem akarta elfogadni, mert attól félt, hogy ak
kor nem válthat meg egy bűnöst. De a kismama meg
nyugtatta, hogy az önmegtagadás áldozata után az enge
delmesség áldozatát is meg kell hoznia és hogy ez a két 
érdem kétségtelenül két bűnöst fog megmenteni, nem is 
egyet. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET, 

amelyben elmondjuk, hogyan szereHe Terézke 
a szegényeket. 

- Ma héttö van, de sokszor fog .szólni a csengő! 

Milyen nagyon szeretnék Viktória helyében lenni, hogy 
én nyithassak kaput! - Ezzel a kiáltással ébredt Terézke. 

Hétfőn reggel ugyanis nem volt vége-hossza a sze
gények sorának, akik heH alamizsnájukért betértek Mar
tinékhez. 

A kislánynak erre a kivánságára Paula egy kicsit 
elgondolkozott, majd kiment. Hamarosan megtalálta a 
kertben Máriát, aki éppen virágot szedett. 

- Mit gondolsz, - kérdezte - megengedhetjük, 
hogy Terézke nyisson kaput a szegényeknek és ossza ki 
az alamizsnát? Ez talán alkalmas volna arra, hogy adako
zásra neveljük. 

- Igazad van, én hasznosnak találom, ha a rész
vétet felkelt jük kicsi szivében, mert azok a gyermekek, 
akik semmiben sem szenvednek szükséget, nem nagyon 
~ondolnak a szegényekre. 

A beszélgetés után Paula vissza tért Terézkéhez, aki 
szorongva várta a tanácskozás eredményét. Milyen nagy 
volt az öröme, amikor hallotta. hogy ma ő lehet a sze
gények kis szolgálója! Egy királyságért nem adta volna 
a helyét és feszülten figyelte, amikor nővére kiadta a 
kiosztandó kenyeret és pénzt. 

A kislány minden csengetésre összerezzent és ked-
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vesen nyitott kaput. A kenyérdarabokat a szeretetnek és 
a tiszteletnek olyan mosolyával adta át, hogy aki látta, 
könnyezett. Egyszer aggódva jött vissza: 

- O Paula, egy szegény asszony van itt; nagyon 
sápadt és karján egy beteg kis'baha van! - És aggódó 
szemekkel keresett újabb alamizsnát. 

Paula adott neki és ő nagy örömmel vette kezébe! 
Hamarosan visszatért a nővéréhez: 

- Paula, - szólt izgatottan - a koldusasszony azt 
mondta nekem: "Áldjon meg a jó Isten, kis kisasszo
nyom!" 

Annyira megindította egy szegénynek ez a kíván
sága, hogy nem tudta visszatartani az örömkönnyeket. 

Sokkal későbben, tizenötéves korában, Terézke és 
nővére nemcsak jókívánsá~okat kaptak egy szegénytől, 

- Áldjon meg a jó ls/en, kis kisasszonyom ... 
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hanem egy szegény aggastyán, akit Martin bácsi ápolt 
és akit bőséges alamizsnáv.al .bocsátott útra, meg is ál
dotta őket: kezeit az ég felé tárva, Istennek minden áldá
sát kérte rájuk. Isten a tudój.a, de mi is, hogy az áldás 
nagy boldogságot hozott rájuk. 

De térjünk vissza a kisleányhoz, aki olyan nagy bol
dogsággal tett jót. 

A Martin-házban csak hétfőn osztottak alamizsnát; 
ugyanis minden ebéd után, a séták alkalmával bőségesen 
volt alkalom a szeretetet gyakorolni. A kisleány ilyenkor 
megindító részvéttel adta át az apró adományokat a rá
szorulóknak. 

Egyik napon egy szegény öregemberrel találkoztak, 
qki szánalmasan vonszolta magát mankóin; Terézke szo
kás szerint át akarta neki adni adományát. De az ho sz
szan és szomorúan nézve reá, visszautasította az ala
mizsnát. Kétségtelen volt, hogy nem tartotta magát elég 
szegénynek ahhoz, hogy elfogadja. 

Terézke zokogva ment vissza édesapjáJhoz. Segíteni 
szeretett volna az öreg emberen az alamizsnával és e he
lyett bizonyára megalázta! Erzékeny szíve ezt nem tudta 
elviselni. Mit tegyen? 

Előzőleg kapott egy kis ajándékot. 

- Ha ezt vinném oda a szegénynek? - kérdezte 
magától. - A pénzt visszautasította, de ezt talán elfo
gadná? 

Oda akart szaladni, hogy átadja, de az öreg már 
messze volt és Terézke sírni kezdett. Nemsokára azon
ban így gondolkozott: 

- Ha én nem is tudom jóvátenni ezt a kis dolgot, 
a jó Isten meg tudja tenni. Paula mondta nekem, hogya 
kis Jézus mindazt teljesíti, amit az ember tőle az első 
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áldozás napján kér; jól van tehát, ezen a napon az én 
szegényemért fogok imádkozni . . . 

Ez a gondolat megvigasztalta és négy évvel később 
megvalósította elhatározását. 

Erről a szegényről nem tudunk többet, de ismerünk 
egy történetet, sokkal későbbi idÖbrŐrl. Az Úr olyan jó
néven vette Terézkének ezt a tetté t, hogy egy nagy csoda 
kegyelmében részesítette. 

Hallgassátok csak meg: 
Amikor már elszállott angyalszárnyakkal az égbe, a 

Szegények Kis Nővéreinél Lisieux-ben volt egy szegény, 
aki nyelvrákban szenvedett. 

Amikor felolvasták neki Terézke életéből ezt a jele
netet, a Ibeteg arra gondolt, milyen jó ,volna, ha egy 
gyermek, aki ennyi részvéttel van a szegények iránt, kö
nyörögne érte. Ezért teljes szívből könyörgött hozzá. 
És íme, a nyelve, amely lelve volt sebekkel és a fele 
már hiányzott, nemcsak hirtelen meggyógyult minden 
emiberi orvosság nélkül, hanem egészen megújult, teljes 
és ép lett. 

Látjátok, gyerekek, a szeretetnek a szépségét és 
erejét? Ekkora hatalmat adott Isten az égben Terézké
nek, amiért a földön olyan jó volt. 

Sohase érnék a végére, ha mindazt el akarnám mon
dani, amit a szeretetnek ez az angyala a szegényekért 
tett vagy akart tenni. 

Édesapja és testvérei azonban mérsékelték ezirányú 
tevékenységét és később ő maga írta: 

- Ha szabadon rendelkezhettem volna azzal, ami az 
enyém volt, teljesen tönkretettem volna magam, mert 
nem láthattam semmiféle nyomorúságot a nélkül, hogy 
annyit nem adtam volna, amennyire éppen szükség volt. 

A nélkülözák iránti ezt a részvétet és a mindennapi 
jócselekedeteket Terézke úgy nevezte. hogy készíti a 
földön a maga mennyországát. 
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TIZENHARMADIK FEJEZET, 

amelyben Terézke szórakozásairól beszélgetünk. 

Bizonyára tudjátok, gyerekek, hogy ahhoz, hogy 
valaki szent legyen, a jó Isten nem kívánja azt, hogy 
folytonos önmegtagadásban éljen: hanem inkább azt 
akarja, hogy mindazt, amit teszünk, jól tegyük. Amikor 
alkalom van rá, például vakáciÓ/ban vagy játékidőben, 
el is szórakozhattok, csak azt nem sZ<lbad elfelejteni, 
hogy keresztény gyerekek vagytok, és természetesen é: 

jó Istenről sem szabad megfeledkezni. 
De többet is tehettek: ezeket a szórakozásokat is fel

használhat játok arra, hogy Istenhez emelkedjetek. Ezt 
talán nem értitek meg és nem tudjátok, hogyan kell meg
valósítani? Na jól van, akkor elmondom nektek a kis 
Szent egyik szünnapjának történetét. 

Nem hétfő, hanem csütörtök van. 0, milyen nagy 
ünnep Terézke számára! Ez szünnapl neki is, meg Céline
nek is, aki játszótársa, bizalmasa, akitől mindennap reg
gel olyan szomorúan búcsúzik és akinek minden este 
annyira örül! . 

Céline a bencés apácáknál volt bentlakó. Amikor 
este hazatért az atyai fedél alá, idejét alvással vagy 
tanulással töltötte. A két gyermek ezért örült annyira a 
csütörtöknek. 

Csütörtökön ugyanis egész nap iskolai szünet volt. 

1 A francia iskolákban abban az idöben csütörtökön nem volt 
tanítás. 
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Előző este úgy tervezték, hogy másnap horgászni men-
nek. 

Alig hat óra, és Paula már felkelt, hogy húgocskáit 
felébressze. A kislányok tágranyílt szemekkel ültek fel 
ágyaikban, szemükIből öröm sugárzott. 

Első gondolatuk mégis a kis Jézus volt; gyors öltöz
ködés, majd elvégezték imájukat is. 

Reggeli után a kosárkákat magukhoz vették a kis
lányok, vállukra tették a lepkehálókat. Elindultak. A nap 
gyönyörüen :sütött, enyhe idő volt. 

Egész úton virágot szedtek és gyakran fedeztek fel 
fészkeket is a bokrok között! Látni kellett volna Terézke 
elragadtatását, amikor megpillantotta a kis madarakat! 

Minthogy nagyon kicsi volt, Paula felemelte és ő 

vissza/ur/va a lélekze/él. 
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apró kezeivel félrehajtotta az ágakat, visszatartva a lélek
zetét, hogy meg ne ijessze a madárfiókákat. 

- Akarod őket magaddal vinni? - kérdezte édes
apja. - Ezek pintyőkék, beteheted a kalitkálba a többi 
macijHaidhoz. 

Terézke egy pillanatig gondolkozott. Istennek .min
den teremtményét szerettei voltak aranyhalai egy kis 
üvegedényben, galambokat, papagájokat, kanárikat, 
gerléket tartott kalitkában. Ezek a pintyőkék milyen 
szépek lennének velük. De nem! Anyjuktól kell meg
tanulniok repülni, és az angyali gyermek, aki minden 
gyengére és nagy veszélyben lévőre most is vigyáz, 
inkább lemondott a pintyőkékről. 

Tovább folytatták útjukat. 
Terézke megcsodálta a fákat, a mezőt, a zöld réte

ket. Mialatt szemei elragadtatv,a nézték a sok szépet, 
kis szíve nagy boldog'sággal 'telt meg, mert minden, ami 
ennyire szép, Istennek k'öszönhető, aki azt nekünk .azért 
adta, hogy örüljünk. 

- gs ha elgondolom, hogya jó Isten mindezt sem
miből teremtettel Mennyire mindenható! Azért, hogy ne
künk örömet okozzon! ... O, mennyire szeretem Istent! 

Végül egy szép rélre értek, egy széles folyó part
ján. Az ennivalót kicsomagolták, mert az étvágyuk a 
hosszú út alatt megJött és a halászás eliÖH fel kellett 
frissíteniök magukat. De Terézke most is gondolt Istenre 
és elmondta az étkezés előtti és utáni imákat. 

Ebéd után nagy ,vidámsággal, n-evetés és élénk ki
áltozás közben mindenki a saját szórakozása után né
zett: Terézke egyik nővérétől a másikhoz ment, gyógy
füveket, virágokat szedett, hor,gászott kis botjával édes
apja mellett és végül kiss~ távolabb leült a parton és 
csendben figyelte a környéket. 

Távollevő édesanyjáról álmodozott ... arra gondolt, 
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· .. csendben figyelte a környéket. 

hogya föld, bár nagyon szép, nem más, mint az utazás
nak egyik szakasza, ösvény, amely az égbe vezet, ahol 
minden még szebb, még kedvesebb és ahol a boldog na
poknak soha sincs vége ... 

De ezeket a szép perceket hirtelen megszakította a 
vihar: beborult, dörgött és villámlott. Martin bácsi gyor
san a karjaiba kapta Terézkét ésa fák alá vitte: máris 
zuhogott az eső és egészen közelről dörgött és a villám 
mellettük csapo'tt be egy .fába. De Terézke nem sírt, 
Isten ,kezében és édesapja karjaiban volt, tiszta· lelke 
ne.m félt a haláltól. 

A vihar elvonult; az egész mezőn csillogtak az eső
cseppek, mint a gyémánt a tagyogó napfényben. Mar
tinék tehát visszatértek a BokrosIházba, élvezték útköz
ben a finom levegőt és Iszívükben hálát adtak Istennek 
ezért a szép napért. 
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET, 

amelyben Terézke nremetéskedéséről" lesz sz6. 

Nem minden szünnapon volt horgászás és kirán
dulás. 

A jó Guérin néni, amikor öt unokahúga és két gyer
meke rá volt bízva, a saját kényeimét kereste. Ezért 
gyakran vitte őket sétálni a Csillagkertbe, amely egy 
hivalkodó park volt, ahol a város legjobb családja'i t.alál
koztak. Itt, a hataiméIIs gyepszőnyegen ,a gyerekek nem 
találtak semmi különös szórakozást, még az ártaHan 
táncban sem lelték örömüket. 

De Terétke ellenszenvet érzett szívében ezzel ar szó
rakozással szemben. 

A többi kislányok, megérlvén, hogy ez a játék őt 
nem érdekli, hagyták félrevonulni, igy hát elégedett volt. 

Ilyenkor a ligetben sétálgatott, virágot szedege
tett, értett ahhoz, hogyalegszebbeket szakítsa le, úgy
hogy amikor a nap végéhez ért, társai irigyelték tőle. 
De azoknak is megvolt munkájuk jutalma: táncoltak, 
mint a tücskök. Kezük tehát üres maradt, míg Terézké
nek, aki a méhecskét utánozta, karjai tele voltak virá
gokkal. 

Ez a jelképe annak, aki az utolsó napr,a gondol. ami
kor megjelenünk Isten előtt, hogy számotadjunk min
den cs'elekedetünkrő1. 

Nővére és két kis unokatestvére osztották ízlését és 
amikor magukbm voltak, ·a játék egészen más volt. Te-
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rézke és Guérin Mária kilaláltak egy egószen új es na
gyon eredeti játékot: a remetejátékot. 

Minthogy szüleiktől hallottak elbeszéléseket a pusz
tában élő szentekről, azokat akarták utánozni. Ezért 
visszahúzódtak ,a kert egy sarkába és mialalt a "remeték" 
egyike térdenállva imádkozott, a másik söpört, főzelék
félét vetett, öntözte élJ növényeket. 

Amikor elfáradt a munkában, társa pedig az imá
ban, szerepet cseréltek. 

De a kis remeték egyike mindíg meghosszabbította 
az imáját: ez Terézke volt. Nemcsak úgy tett, mintha 
imádkozna, hanem szíve mélyén valóban beszélgetett a 
kis Jézussal és Jézuska .válaszolt neki. 0, milyen szép 
perceket töltött így Terézke! 

Mint igazi remeték, éli két ,gyerek néma is maradt. 
Ha valami mondanivalójuk volt, jelt adtak, mély lélek
zetet vettek; lesütött szemekkel jártak és ha a játékot 
az utcán is folytatták, menetközben a rózsafüzért mon
dolták. 

Egy napon remete Terézke, bizonyára azért, hogy 
még jobba'n összeszedje magát, így szólt társához: 

- Lehúnyom a szemeimet, vezeS'sél! 
SzerencséUenségreazonban Mária utánozni akarta. 

Járdán voltak, így nem kellett félniök, hogy kocsi el gá
zolja őket. Mégis, egy hirtelen hatalmas robajréll Jeanne, 
aki Céline-nel elöl ment, megfordul t. 

Milyen n.agy volt a megle[Jetésük, amikor látták a 
két gyereket, akik egy üzlet ajtaja előtt a ládákba estek, 
mialatt a tulajdonos, a méltatlankodástól vörösen, kijött 
az üzletből, hogy kiszórt áruját összeszedje. 

Fölösleges mondani, hogy amikor felkeltek, szemük 
tágra nyíU és menekültek nemosak a kereskedő, hanem 
Jeanne szidalmai elől is, szégyenkezve a járókelők előtt. 

Kis remetéink oktalanok voltak, mert semmibe vették 
a földet, sőt azt is elfelej tették, hogy szemük azért van, 
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hogy őket okosan vezesse. És ez még nem bűn. Csak 
azok kővetnek el bűnt, akik <:sak a főldre tekintenek és 
az ellenkező mértéktelens'égbe esnek, akik tágra nyitják 
szemeiket a világ hiúsága és hamis örömei előtt! 

Terézkét nagyon meglepte a tenger megpillantásil 
Trouville'-ben, ahol unokatestvérénél nyaralt. 

A tenger látása, mérhetetlensége csodálkozásra 
késztette és elragadtatásba ejtette; teljesen el volt ra
gadtatva az Istentől, Aki mindezt a szépséget alkotta. Saj
nos, ezt a szemlélődést hamar elrontotta a járókelők 
ragyogó, különleges és hiú öltözéke, amelyet hi valkoclvd 
mtlto~attak. A kislány és ·a tenger közé tolakodtak. 

- O, menjünk innen - mondta Paulának. 
A kislány látta ennek a díszelgésnek a gye·rekessé

gét és azoknak a lelkeknek ,éli szegénységét. akik itt ke
resték boldogságukat. 

A kis társaság előszeretettel ment a fekete sziklák
hoz, melyeket azért neveztek így, mert sötétszínü mo
szattaI voltak fedve. Amíg testvérei kivetették horgai
kat, ő Paulával egy elhagyott sziklán üldögélt. 

Este volt, az az óra, amikor úgylátszott, mintha il 
nap megfürödne a hatalmas vízben, ezüst nyomot hagyvil 
magaJ után. 

Terézke sokáig szemlélte ezt az aranysávot, amely
ről nővére azt mondta neki, hogy ez itt lent a jelképe 
a megvilágosító kegyelemnek, amely a hivJ lelkek 
útja ... Úgy képzelte tehát, .hogy szíve, mint egy k\is 
bárka a fénysáv közepén van, kecses, fehér vitorlákkal 
és azért imádkozott, hogy sohase távolodjék el Jézustól. 
hogya béke felé evezhessen és gyorsan érjen partot az 
égben. 

l TllIvijj. 
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TIZENOTODIK FEJEZET. 

Terézke első gyónásáról és a vasárnapokr61. 

Most elbeszélem nektek, gyerekek, Terézkének m[ls 
jdtékait és örömét is, olyanokat, amelyek édesapjának 
és testvéreinek is tetszettek. 

Azt szeretném, ha meggyőződhetnétek annak az igaz
ságáról, amit már mondott.am nektek, hogya szentség 
nem szomorúságból dll, hanem az Isten szeretetétől tell 
szívvel végzetL jócselekedetekből, mindabból az a'pró
ságból, amelyekből napjaink összetevődnek. 

Nézzétek a Bokrosház egyetlen estéjét, amely egy-
szerűségében is oly szép. 

Éppen karácsony közeledett. 
- Edesapám, édesapám, a lámpa meg van gyujtva! 
Igy kiált Terézke, mire egy hang, telve szeretettel, 

így válaszol akiskilátóból: 
- Már jövök, kiskirálynőm! 
Valahol egy széket toltak arrébb, majd becsukódoll 

egy ajtó. Aztán lépések hallatszottak és Martin bácsi 
megjelent a lámpagyujtáshoz. 

Tél volt: a tűz paltogva égett a kandallóban. Te
rézke, a Benjamin, édesapja térdén helyezkedett el. 
Mária közel ült a kerek asztalhoz, egy könyvvel a kezé
ben, ,míg Palula hímzett; Léonie varrt és Céline a képe
ket nézegette egy nagy albumban. 

Mária fennhangon olvasta a ,hagyományos könyvel 
Guérangerl-tól, melynek címe: A liturgikus év és amely-

l Gérilll7sÍ'lÓI. 
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Terézke édesapja térdén helyezkedett el. 

ben napról-napra követhetjük szent vallásunk titkait; 
olyan olvasmány, amelynek tartalma kitörülhetetlenül 
belevésődött ezekbe a fiatal lelkekbe. 

Amikor néhány megjegyzést tettek az olvasott rész 
szépségéről, másik könyvet vettek elő, szórakoztatót és 
nevelőhatásút, amely általános érzelmekről, mint alá
zatosságról, hazaszeretetről vagy a rossz fölötti méltat
lankodásról szólt. Majd nagy élénkséggel kezdtek be
szélgetni. 

Terézke nem volt beképzelt, a legcsekélyebb dolgok 
is örömet okoztak neki. Milyen jól érezte magát ezen a 
téli estén is! Milyen lélekzetfojtva figyelte a lángok mel
lett, a hamuban sülö szép almákat és gesztenyéket! Mi
közben ezeket fogyasztották, ősi breton románcokat hall-
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gattak vagy karácsonyi regéket., amelyek arról szóltak, 
hogyan volt akkor, amikor a Messiás a földön járt. 

Es minden este új öröm volt, kis apróságok, de 
telve vonzó bájossággal, a csa.Jádi élet minden kedves
ségével. 

Miután kipihenték magukat, együttesen végezték az 
esti imát, a kis Terézke édesapja oldalán térdelve, úgy 
beszélgetett Jézussal, mint a szentek. Majd jó éjtsz,akát 
kívánva átölelték egymást. A kiskirálynő az utolsó csó
kott édes királyától kapta. 

Ezután Paula lefektette Terézkét, aki változa!lanul 
megkérdezte minden este: 

- Jó voltam ma? A kis Jézus meg van elégedve 
velem? A Szent Szűz meg van velem elégedve? Fognak 
reám vigyázni az angyalok? 

A válasz minden alka.Jommal igen volt, mert külön
ben egész éjjel sírt. 

Amint látjátok, kedves gyerekek, ez az áldott kis
láJny nagy örömét lelte a jámborságban, mert ez soha
sem hagyja üresen a szívet, hanem mindíg sok örömmel 
tölti meg. 

Közeledett az idő, amikor Terézke első gyónására 
készült. 

Paula megértette vele, hogya pap Isten helyettese 
és hogy előtte semmit sem szabad elhallgatni. Igy őszin
tén mondta el kis bűneit, amelyeket azonban ő nagyon 
súlyosaknak talál t. 

Amikor a gyóntatószékbe lépett, bátran tekintett a 
gyóntató ,arcába, úgyhogy az olvashatott 'a szemeiben 
és a szívéiben; minthogy nagyon kicsi volt, állva gyónt. 

A szent gyermek megkönnyebbülten, boldogan távo
zott, gondolva, ami igaz is volt, .hogy a lelke most tisz
tább lett a hónál. Nagyobb szeretetet hozott magával III 

Szeplőtelen Szűz, E~i Edesanyánk iránt, akinek tisztele-
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tét ajánlotta neki 'a 'Pap. Hogy él kis Jézus bocsánal~lt 
elnyerje, lélekben az Egi Any,a térdén helyezkedel t el. 

Ime, egy alkalommal a templomból kijövet, látták 
amint az egyik utcai lámpa alatt vizsgáigatta rózsafüzé
rét, amelyet megáldatott. Ide-oda forgatta és minden sze
mét vizsgálgatta. 

- Mit csinálsz itt? - kéIdezte Palüa. 

- Azt nézem, hogy milyen egy megáldott rózsa-
füzér. 

Nem tudta még, hogy itt a földön, halandó szemek
kel, nem láthatjuk él kegyelem titokzatos befolyását. 

Első gyónásától kezdve a kislány minden nagyobb 
ünnepen meg akarta azt ismételni, hogy a lelke mindíg 
tisztább legyen. 

Mennyire szerel le Jaz ünnepeket! ... Mindannyi kö
zött mégis a legjobban szerette és leginkább készült az 
Úrnappa. 

Nem vehette magához, minl ti, boldog gyerekek, 
ilyen korán Jézus'l: azon időben ez nem volt megenged
ve ilyen kicsinyeknek. Ó! milyen csodálattal nézte a 
fehér Ostyát, Amit él pap a körmenetben vitt és Amelyet 
ic1őnkint az oltárokra tett, a csinos virágból, lombokból 
és gyertyákból álló oltárokra. 

Terézke fehér ruhában, rózsakoszorúv,al a fején, bol
dogan szórta kosarából él virágot. Egészen közel ment 
Jézushoz és a szirmokat jó magasra szórla és sohasem 
volt boldogabb, mint amikor látta, hogy azok az arany 
szentségtartóhoz érnek ... 

A nagy ünnepek ugyan ritkák voltak, de minden 
héten volt egy nap, amely kedves volt a szívének: a va
sárnap. Milyen sugárzó nap! Istennek ünnepe, a pihenés 
ünnepe. 

l'Iz c'lkezés r('nc!csen llagyoll egvszC'rü volt, nehogy 
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· .. boldogan szór la kosarából a virágol. 

ez akadályozza a szakácsnőt abban, hogy misét hallgat
hasson. 

Es ,milyen szórakozások voltak ebben a városban? 
Terézke sétált édesapjával és nővéreivel; de hiába ze
néltek a falovak, hiába kínálták a kereskedők l'abdái
kat, piros és fehér szőllőfürtjeiket: Martin bácsi vasár
nap semmit sem vásárolt és kedvtelésből nem is utazolt 
ezen a napon. 

Mégis, amint mondottam, a vasárnap szép és boldog 
volt Terézke számára és a többiek számára is. 

Délelőtt a nagyrnisén vettek részt és amikor a szent-
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beszéd ideje eljötL, az egész család előremenL a templom 
hajójába, közel a szószékhez. A nagy tömeg miatt gyak
ran nehéz volt helyet találni. de Terézke és édesapja 
kedvéért mindenki szívesen húzódo'tt kíssé összébb. 

Guérin bácsi, aki az elöljárók padjában ült, örült, 
amikor kettőjüket meglátta. Ö Terézkét kis Napsugauí
nak nevezte. 

A kislány nem fáradt el a figyelésben; minden li
gyeimét a papra irányította. Az első szenbbeszéd, ,amit 
megértett, a szenvedésről szólt és ez nagyon megha
totta. Akkor öL és féléves volt. Ettől kezdve minden ok
tatás értelmét felfogta. 

A vasárnap nagyon gyorsan telt és a kis Szentnek 
a boldogsága zavartalan volt egészen az esti ájtatossá
gig. De amikor este a templomból kijöttek, szomorú érzés 
kerítette hatalmába; arra gondolt, hogy ezután a hétköz
nap ,közeledik, megint el kell kezdeni IdZ életet, munkát. 
megtanulni a feladványokat és szívében úgy érezte, hogy 
a föld a számkivetés helye és az égi nyugalom után fo
hilszkodott, az igazi haz·a végnélküli vasdrnapja után. 

Ami aztán ezt a szomorúságo t még fokozta, az volt, 
hogy vasárnap este a család nem volt teljes, mert a nagy
lányok elmentek unokatestvéreik estélyére, szórakozni. 

Néha Terézke is meg volt híva, és hazamenet köz
ben kifejezhetetlen elragadtatással szemlélte ,a csillago
kat ... Külőnösen egy csillagkép tetszett neki nagyon, 
amelyet "T'·,alakúnak talált. Meg is momlta édesapjá
nak: 

- Edesapám, nézd csak, d nevem fel van irva dZ 

égen! 
Majd, nem ,a~arván semmit 'sem látni a,földön, kérte, 

hogy vezessék és a nélkü!. hogy figyelt volna arra, hogy 
hová lép, kis ,fejét az ég felé emelte és nem hagvta ahha 
a csillagos azúr szemléletet. 
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TIZENHA TODIK FEJEZET. 

Az akarat legyözéséröl. 

Terézke nyolc és féléves volt, közeledett az idő, 

amikor intézetbe kellett mennie. Léonie mellé került, 
aki tanulmányait a bencés apátságban folyt,atta. 

Minthogy korához képest már elég sokat tudott, 
olyan osztályba került, ahol csak nála időseblbek voltak. 

Ez bizonyos tekintélyt ·adott neki és néhányszor, 
szünetben, löbben körülvették és szívesen hallgatták 

... többen kÖlti/vették . 
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beszédét. E mellett, minthogy mindíg a legjobb volt a 
fogalmazáshan, eredményei hamarosan néhány társának 
az írígységét váltották 'ki, akik ezért ezer bosszantással 
fizettek. 

Terézke, aki a csaláeli élet melegségéhez volt szok
va, nem találta fel magát az intézetben és ezt el kell 
nektek mondanom, nem volt olyan természet, aki ki tudta 
használni tehetségét. 

Azt gondolhat játok gyerekek, hogy Terézke panasz
kodott Céline-nek, a "bátornak", ahogy édesapjuk 
nevezte. 

Valóban, ez esctbén meg lett volna védve, de ·a mi 
kis Szentünk nem panaszkodott, jobban szerette bánatát 
egyedül hordozni és akk or sírt, amikor senki sem látta: 
igyekezett szeretetreméltó lenni társaival szemben és 
kikerülni a veszekedésekel. 

Figyeljétek meg ezt a jóságot még azokkal szem
ben is, akik vele rosszat tettek. Minthogy nem volt szí
vérben semmi, ami Isten ellen irányult volna, a föld ösz
szes bünöseiért kJinyörgött és az Úr, ,aki sugalmazta 
neki a részvétet, megadta neki a hatalmat, hogy meg
térítse a bünösöket. 

Láttuk, hogy Terézke a családban csak szeretetet 
látott. Ez a szeretet a legőszintébb és a legigazibb volt, 
mert korántsem a kényeztetés volt az .alapj'a. Az apai 
tűzhelynél valóban férfias nevelést kapott. 

A gyermekek megszokták, hogy édesapjuk láttára 
elfelejtsenek minden bajt és ne féljenek semmitől. 

Ha a tűzoltó-trombiták éjjel tüzet jeleztek, Martin 
bácsi gyorsan felöltözött és a károsulthoz sietett. Ö volt 
az első a jobbmódúak között, .aki segítséget nyujtott: 
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sajátmaga is hozzálátotL a munkához élete veszélyezLe
lésével. 

Többször megtörtént, hogy :il fürdés közben fuldokló 
gyerekeket kihúzta a .vÍzből és egy napon majdnem el
ragadt,a ·az örvény, lamikor gondolkozás nélkül ugrott a 
vízbe, hogy egy szerencsétlenül járt csónakázót a halál 
torkálból kimentsen. Az idős életmentő, mag1a is közel az 
elmerüléshez, hittel ,teli fchászt küldött az ég felé és 
utolsó erejét összeszedve, kivonszolta a partra a szeren
csétlent. 

Több alkalommal részesíLelle az embereket első
segélyben, olyanokat, akik késsel megsebesítették ma
gukat. Végül mindenütt ott volt, ahol veszély volt, hogy 
segítsen és jót tegyen, mint igazi keresztény. 

Mint jó hazafi, az 1870. évi háború alkalmával kife
jezte s3jnálkozását, hogy nem tagja a hadseregnek. 
Mégis megsebesült egy ellenséges puskagolyótól, meri 
a nemzetőrökkel együtt őrködött, amikor az ellenség 
megközelítette Alenc;:ont. 

Ilyen iskolában Terézke nem lehetetl puhán nevelve, 

Paula arra szoklatta, hogy ne legyen félénk. Estén
kint kiküldte a kertbe vagy egy sötét szobába valamit 
megkeresni és nem tűrt ellenmondást. Mielőtt elaludt 
volna, magában hagyta a sötétben, bár ,a szobája nagy 
és félreeső vol t. 

Amikor kicsinyek voltak, reggelire csokoládét kap
tak; de amikor felnőttek, a reggeli csak leves volt és 
csokoládé csak vasárnap és ünnepnap járt. 

Az intézetben, a rend és takarékosság megszokása 
céljából, Mária egyszerre adta nekik ,a több napra szol
gáló édességet azzal, hogy ha előbb fogy is el, nem 
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kapnak töblbet. A többi kislányt a szülők ellátták borral. 
pástétommal és nyalánksággal, hogy minden reggelihez 
jusson. A két Martin-kislánynak egy darab száraz ke
nyérrel kellett megelégedni egész ebédidőig. 

De ez nem minden: azt hiszitek talán, hogy Teréz
kéta nővérei minden lehetséges dologban támogatták? 
Hát bizony nem. Igy például több alkalommal bosszan
totta őt CI. nevelőnője és Terézke joggal méltatlankodott. 

A hibás világosan Viktória voU és mégis Terézké
nek kellett bocsánatot kérnie, hogy a feljebbvalók iránt 
tiszteletet tanuljon. 

Ha a gyerekek kevéslbbé jó érdemjegyeL kaptak az 
intézetben vagy valamilyen büntetésben részesültek, ,a 
szülők sohasem okolták a nevelőket, hanem ellenkező
leg: a kistestvérkék soha senkitől sem kaptak támoga
tást a tekintély ellen. 

A kemény nevelés ellenére a kislányt egyszer el
fogta az a mindennapos vágy, hogy magára .vonja, mások 
különös figyeImét. 

Hallotta, hogy unokatestvére, Guérin Mária több
ször panaszkodott fejfájásról és ilyenkor látta, hogy 
édesanyja nagyon kényezteti. Ezért nagyon megírí
gyelte, mert ő mindíg csendben szenvedett ugyanazzal 
a hajjal mindennap. Szerette volna tehát, ha őt is ké
nyeztetnék, kedveskedésre és részvétre vágyott. 

A ,kísértés nagyon erős volt és íme egy alkalommal 
nagynénje nappaliszobájában a karosszékben ülve só
hajtozni kezdett és sírt: 

- Fáj a fejem! 
Mindenki körülálltaj ,de senki sem akar~a elhinni, 

hogy fejfájás miatt sír és kényeztelés és vigasztalás he-
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lyett őszinteség hiányával vádolták, .amiért nem mond}a 
meg könnyeinek igazi okát. Igy hát szegény Terézke 
saját tapasztalatából tanult.a ,meg, hogy nem szabad má
sokat majmoIni. 

Sokkal késclblben azt mondta. gyermekkorának erről 
az esetéről, hogy eszébe jutott a szamár és a kutya me
séje és hozzáfűzte, hogy ha őt nem is verték meg bot
tal, mint a szegény szamarat, nem kevesebb tapasztalat
ra tett szert és örökre elment a kedve attól, hogy feltűnni 
kívánjon. 
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TIZENHETEDIK FEJEZET, 

amelyben megtudjuk, hogy Paula belép a 
K6rmelbe és Terézke beteg lesz. 

Szegény kis Terézke! nem élvezhette sokáig kisany
jának szerető gondoskodását sem, nem örülhetett ked
veskedéseinek. 

Egy nap, amikor éppen fel'adatait készítette, Paula 
és Mária a közelben súgdolództak egymással; végül is 
Mária kissé felemelte a hangját és ekkor Terézke rémül
ten hallotta ezeket a szavakat: 

- Édes Paulám, mi nem válhatunk el! soha! Hogyan 
is tudnék nélküled élni, ha te belépsz a Kármelbe? 

- Miért mondasZl ilyet nekem? - válaszolta Pauia, 
- hiszen összetöröd a szívemet! Jól tudod, hogy egye-
dül Isten szeretetére törekszem és sohasem volnék elég 
erős ahhoz, hogy tőletek megváljak, hacsak a szerzetesi 
éLet kedvéért nem. Inkább a kicsikét vigasztald meg, -
tette hozzá halkan - ő olyan érzékeny és olyan ragasz
kodó természetű! 

Majd rövid szünet után így folytatta: 
- Most voltam éppen a Főnöknő anyánál; előrelát

hdtólag a jövő hónapban lépek be. 
Ezeknél a szavaknál Terézke leejtette a tollszárat és 

a reát kezeibe temetve zokogásba tört ki ... 

Megértvén, hogy mindent hallott, Paula melléje tér
delt és vigasztalta. Terézke ekkor átölelte nővére nya
kát és sírva tett neki szell1rehány~lst: 
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- Paula, te megigérted nekem, hogy megvársz és 
együtt megyünk a remeteségbe, ha nagyobb leszek! 

Terézke még csak hároméves volt, amikor minden
nap hallotta, hogy Paula apáca lesz; ilyenkor mindig azt 
mondogatta: "tn is, én is apáca leszek, én egyedül Isten
nek akarom magamat adni!" ts amikor ezt Paula hallotta, 
megígérte neki, hogy ha kishúga elég idős lesz, együtt 
mennek a zárdába. Most mégis nélküle megy és meG
előzi őt. 

Máriia szemét törülgetve, magukra hagyta öket. 
Amikor Paula Terézkével kettesben maradt, részle

lesen elmagyarázta neki, hogy milyen az élet a Kármel
ben. Megmagyarázta neki, hogy ma már nem szokás, 
mint régen, kimenni a pusztaságha és ott remetemócIoll 
élni. E hel vett mil szigorú szerzetesrenclek vannak (lZ 

Egyházban, amelyek ezt a remeteélelet él világ köze
pette valósítják meg. 

A kolostorok foglalták el tehát a pusztaság helyét. 
Aki nem tartozik a zárdába, az nem léphet be ocIa. Az 
apácák a külvilágtól vasráccsal vannak elzárva. Mind
egyiknek megvan a maga külön kis cellája, ahol rlol
gozhat, imádkozhat, gyakorolhatja az önmegt'agadást PS 
megszabadulhat n1inden fölösleges, földi gondtól. 

Ágyuk nincs az apácáknak, ezt egy priccs helyette
síti; szék és állvány helyetL két kis fapacI; egy korsó és 
egy mécses: körülbelül ez a cella minden berendezése. 

A táplálék csak a legszükségesebb. Húst soha nem 
esznek, állandóan csak főzeléket. 

Amikor Terézke ezeket hallotta, szemei elragadta
tástól csillogtak; úgy találta, hogy ennyi éppen elég ill 
él földön, és hogy minél kevesebbje van az embernek, 
,111 nál boldogabb. 

Milyen jó volna, ha él szegénysorsú ~yerekek is í~y 



tudnának gondolkozni, szívesen fogadnák sorsukat "h
ban a reményben, hogy a mennyországban minden gaz
dagságból bőven lesz részük! 

Terézke megértette: szívesen lenézte ennek a világ
nak az örömeit. Néhány nappall, ezen beszélgetés után, 
miután többször visszagondolt Paula szavaira, meggyőző
désévé vált, hogy 'a Kármel az a pusztaság, ahová őt 

Isten küldi. Ekkor határozta el, hogy kármem3 lesz. 
Közölte kívánságát PaulávaL aki azt javasolta, hogy 

látogassák meg együtt a, tisztelendő főnökasszony t, aki
nek elmondhatja titkát. Sajnos azonban a főnökasszony 
azt válaszolta, hogy kilencéves jelölteket nem vehet fel 
a kolostorba és Terézkének legalább hét évig kell vár
ni'a, amíg beléphet. 

Közben el'jött a válás napja. 1882 október 2-a volt, 
a könnyeknek és az áldásoknak a napja, amikor az újon
cok bevonultak a Kármelbe, amikor Jézus leszakította 
a legszebb virága it, köztük azt is, aki az elmúlt évek
ben húgocskáinak édesanyjuk helyett anyja volt. 

Paula később valóban a zárda főnöknője lett, nove
rei közül hármat, Máriát, Céline-t ésa kis Terézkét is 
apácái közé sorolhatta, sőt unokatestvérét, Guérin Má
riát is. 

Most azonban Paul'a még csak egy fiatal leány, aki 
a Kármel életére vágyik. Martin bácsi sógorával és Má
riával ment, hogy feláldozza első gyermekét Jézus je
gyeseként, Terézkét pedig, többi nővéreivel és unoka
testvéreivel Guérin néni vezette a misére. 

Amikor beléptek a kápdInába, a nézők megindultan 
figyelték öket, de ez nem akadályozta meg Terézkét a 
könnyhullatásban. Olyan nagy volt a fá.jdalma, hogy azt 
kérdezte, hogyan süthet továbbra is a nap és hogyan 
tudnak a madarak még mindíg csicsereg ni. 
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Ebéd után a ráoson keresztül láthatta kisanyjál , 
most már Jézusról nevezett Ágnes nŐlVért, és ekkor fáj
dalma újult erővel tört ki. 

Engedélyt nyert, hogy hossZlabb időt töltsön kettes
ben Plaulávall'. Ekkor megnyitotta előtte a szívét, beszélt 
neki Isten iránti szeretetéről, beszélt az ő kis erénygya
korlatairól. De a zárdai beszélőszobában hamarosan meg
értette, hogy Paulának nincs többé ideje arra, hogy az ö 

Megnyitotta előtte a szívét ... 

gyermekes, bizalmas közléseit végighallgathassa, vége 
a szép időknek. 

Ezt a nagy fájdalmat is úgy viselte el Terézke, mint 
édesanyja halálát. Többször és folytató~ag felajánlotta 
bánatát és mindenkivel szemben kedves, szeretetreméltó 
és jó igyekezett lenni. 

De a nagy lelki megrendülés vissze.hatással volt 
egészségére. Előbb állandó fejfájás gyötörte, amely hó
napokig tartott, a nélkül, hogy panaszkodott volna. 
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Egy alkalommal, édesapja, Mária, és Léonie távollé
tében, a fejfájás különös erővel jelentkezett. Nagyhátyja 
és nagynénje megijedtek és táviratot küldtek Martin bá
csinak, aki a legnagyobb sietséggel érkezett haza. Kis
királynőjét ,súlyos betegen találta. Azt hitte, hogy szeme
láttára fog meghalni. 

Gondos óvatossággal vitték ,át a Bokrosházba, ahol 
- szívettépő jelenet! - az orvos kijelentette, hogy nem 
gyógyulhat meg. 

Közeledett az idő, amikor .JézusrÓI nevezett Ágnes 
nővér, miután jelöltideje lete]t, magára ölti a Kánnel 
ruháját. Ovéi azonban óvakodtak erről a szertartásról 
említést tenni a kis beteg előtt, nehogy fájdalmat okoz
zanak neki. Úgy gondolták, hogy úgysem vehet részt 
azon. De ő számon tartotta ezt a napot és szíve mélyéből, 
é111hatatos hittel könyörgött Istenhez, azt a kegyelmet 
kérte, hogy ezen a napon viszontláthassa kedves Pau
láját. 

S tényleg jobban lett; átölelhette kisanyját, ülhetett 
a térdén, fátyla alá bújhatott és élvezhette szeretetét. 
Megnézhette, megcsodálhatta menyasszonyi díszét. 

De másnapra Terézke még betegebb lett. Az orvosok 
beismerték, hogy az orvostudományban még nem fordult 
elő ilyen eset. Többen az ördög beavatkozását látták; Ie
hetett 'is ebben valami, mert ez a család, különösen a kis 
Szent közbenjárására, nagyon sok kárt tett neki a jövő
ben. Nem tudta lelkét tönkretenni, tehát a testet támadta 
meg, hogy megölje és alkalmatlanná tegye Isten céljai
nak betöltésére. 

Minden emberi eszköz elégtelen volt ilyen heves tá
madással szemben. 

Mária nagy gonddal ápolta kistestvérét. Léonie és 
Céline hosszú órákat töltöttek vele, hogy szórakoztassák; 
oe semmi sem tudott életerőt önteni beléje. 

l:" ekkor csoda történt. 
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TIZENNYOLCADIK FEJEZET, 

amelyben a SzCízanya közbelép. 

A Martin-családnak hosszú ideje volt egy Szűz 

Mária-szobra, amit nagyra becsültek. Az eredetét 
egyáltalán nem ismerték; csak annyit tudtak róla, hogy 
Terézke édesapja kapta fiatal koráhan Alen<;onban egy 
idős hölgy től, aki szentség hírében halt meg. 

Martin néni nagyon szerette a Szeplötelennek ezt a 
szobrát. 

Nem olyan volt, mint egy közönséges gipszszobor, 
nem volt nagyon nagy, de nehéz volt annyira, hogy egy 
ember alig tudta vinni. Ezen szobor előtt szokták általá
ban az imádságokat végezni és mindenki tisztelettel vette 
körül. Kezét gyakran megcsókolták s így történt, hogy 
néhány ujja letörött. Többször helyreállították ezeket az 
{Ildott kezeket, amelyekből szüntelen áradt a kegyelem. 

A Szent Szűz hónapjában, májusban, még nagyobb 
tisztelettel övezték. Martin néni virágot szedett a réten s 
galagonyaágakkal diszítette az oltárt és ezzel szép zöld 
héitleret adott a Szűz szobrának. Terézke bámulatba esett, 
a kezeivel tapsolt és örömében ugrándozott. 

De miért szerette a jámbor anya annyira ezt a szob
rot, melyet halálos ágyán idJősebb lányai ra bizott? 

Az ártatlan és kedves kis angyalka, Mária Hona ha
lála után, aki csak ötéves volt, néha nyugtalanságot érzett, 
mert emlékezett, hogy egyszer kisebb hazugságon fogta. 
A jámbor anya könnyek között imádkozott, nehogy a 
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kislánynak ezen hibájáért a tisztítótűzben kelljen veze
kelnie; nagyon fájlalla, hogy fiatal kora miatt nem hí
vott gyóntatót a betegsége alatt. 

Amikor egy napon buzgón imádkozott a Madonna 
előtt és sehogy :sem tudott megnyugodni, mert arra a 
szenvedésre gondolt, amit a kis Ilonkának kell kiállnia, 
titokzatos hangot hallott. amely végtelen kedvesen így 
szólt hozzá: 

- O itt van melJettem! 

Egyszerre megszűnt a nyugtalansága, hogy helyet 
udjon a kimondhatatlan örömnek. 

De nem ez volt az egyetlen kegye~~m, amit az ál
dott Szűz útján nyertek, hiszen megígérte, hogy senki 
sem csalódik, aki benne bízik. 

Amikor Martin néni haláLa után Lisieuxbe költöz
tek, természetesen magukkal vitték a drága kincset. Ab
ban a szobában helyezték el, ahol a család mindennap 
összegyülekezett az imádságra, abban, amelyben Te
rézke egész betegsége alatt lakott és amel1yet manap
ság sok-sok zarándok keres fel. 

Félbeszakítv:a elbeszélésűnket, visszatérünk 1883 
májusára. Terézke sápadtan és erőtlenül aludt a fehér 
függönyök mögött. Mellette, a fiókosszekrényen, amely 
hímzett terítővel volt takarva, helyezték el a szobrot. 

Amikor nem szenvedett túlságosan, Terézke száz
szorszépekből és nefelejcsekből koszorúkat font a drága 
Szűz homlokának díszítésére. Gyakran függött rajta a sze
me és arra kérte, hogy gyógyítsa meg őt. 

Egy napon édesapját látt>a nagyon szomorú arccal 
belépni a szobába, Máriának néhány aranypénzt ,adott és 
kérte, hogy írjon Párizsba, kérjen kilenc szentmisét éi 

Győze1'lT1es Miasszonyunk templomában, hogy szegény 
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kis királynője meggyógyuljon. Egy reggel ezen kilenc 
nap közül, 1883 május 13-án, Terézke annyira rosszul 
volt, hogy testvéreit sem ismerte meg. Mária azt hitte, 
hogy ,azonnal meghal. 

Sírva térdelt a Szeplőtelen lábához és olyan buzgón 
imádkozott, ahogyan anya könyörög gyermeke életéért. 
Léonie és Céline has~JDlóképen tettek. A kis beteg össze
kulcsolt kezekkel szintén a Szűz felé fordult, könyörög
vén, hogy mentse meg a szenvedésektől. 

Egyszerre csak, ó, csoc\cílatos! úgy tíínt Terézke szá
már'a, mintha a szobor élne ... a kislány látta a Szent 

... úgy tűnt, mintha élne ... 
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Szűzet feléje közeledni és rámosolyogni. Arca oly szép, 
hogy leírhatatlan; kimondhatatlan gyöngédséget és ked
vességet sugárzó. De az, ami elragadtatta, az az égi Anya 
elragadó mosolya volt ... 

Oh, Máriának ez a mosolya olyan, mint vihar után 
d meleg napsugár! Amint rál1agyogott, a boldog kivállt
ságos teljesen gyógyultnak érezte magát, minden fáj
dalma, minden szenvedése meg szűnt és a boldogságn~k 
és békének két könnycseppje jelent meg a szemében ... 

A Győzelmes Miasszonyunk jött, hogyelzavarja a 
Gonoszt és csodálatosan meggyógyítsa szeretetének Kis
virágát, amelynek szára majdnem eltörött. 
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TIZENKILENCEDIK FEJEZET, 

amelyben arról lesz szó, hogy milyen imákkal és 
önmegtagadásokkal készült T erézke az első 

szentáldozásra. 

Nemsokára a rendkívüli gyógyulás után az egésl, 
család Alen<;:onba utazott, ahol barátaik 'őkel már llil

gyon várták. Terézkét itt kényeztették, dédelgették, min
denki versenyzett ,abban, hogy új és új szórakozások'Jt 
találjon ki a számára. 

Tízéves korában a szív könnyen esik rabságba, de 
Terézkét éretté tették a fájdalmak. Már annyira érelt 
volt, hogy sokat gondolkozott, megértvén mindennek 
hiúságát, 'amivel foglalkozik; vágyakozott vissza il 

lisieux-i Bokrosházba, hogy előkészüljön első szentálclo
zására. 

Oh, milyen nagyon vágyakozott a szent Eucharisz
tia után! Ha ő is olyan szerencsés lett volna, mint ti, 
boldog gyerekek, hogy sokkal haialabb korban áldozha
tott volna. azt hiszem, hogy örömében meg szakadt volna 
CI szíve. 

Amikor még egészen kicsiny volt és látta nővéreit 
'Jz éjféli misére menni, könyörgött, vigyék magukkal. 
hogy ő is befogadhassa szívébe a gyermek Jézust. bS ki 
tudná leírni lelkesedését, amikor Céline először járult 
a szentáldozáshoz? 

Elég annyi. hogy a drága kislány nővére, Paula ok
tatásait nagy figyelemmel hallgatta. 
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Vágya, hogy Jézust magába fogadja, olY'an erős ~ett, 
hogy egyszer, amikor az utcán találkozott a bayeux-i 
püspökkel, legyőzte félénkségét és azt kérte, hogy koráb
ban járulhasson a szentáldozáshoz, mint ahogy abban az 
időben szokás volt. 

Mária meg akarta értetni a kislánnyal, hogy ne vá
gyódjék kivételes kedvezményekre, hanem tegye meg 
alá2'Jatosan, amit mindenki tesz. Ez a magyaráz,art vissza
tartotta és még hosszú hónapokon keresztül várta 
Jézus első látogatását! Arra törekedett, hogy minél szeb
bé tegye a lelkét, suk apró áldozatot hozott ebből a cél
ból, amelyeket mint szép virágokat képzelt el, azokból 
képzeletben illatos bölcső t készített, hogy abban a kis 
Jézus gyönyörűséggel tartózkodhassék. 

Néhány hónappal első szentáldozása előtt szorgalma
san számolta és jegyezte erénygyakorlatait egy bájos 
kis könyvbe, amit a Kármel~ből,az ő kedves Paulájától 
kapott. 

Az áldozatok között egyet, elég keményet, Terézke 
mindennap megismételt. Nagyon szeretett volna olvasni, 
szívesen ült volna a könyv mellett egész nap: de napjai 
úgy voltak beosztva, hogy csak félófla jutott erre a ked
ves időtöltésre. Amikor ez az idő letelt, a kislány be
csukta a könyvet, sokszor a legérdekesebb részlet kel
lő,s közepén. 

Terézke sok minden mást is tett Jézus tetszésére. 
Az intézetben gy'akran a legkedvesebb játékairól 

mondott le, azon volt, hogy a mások által kedvelt játé
kot játsszák. 

Az asztalnál szó nélkül evett akkor is, ha olyan éte
lek voltak, amiket nem szeretett. 

Nem panaszkodott, ha kívánságát nem telJ.'jesítették. 
Igy egy napon, amikor édesapj'a Céline-nek meg

engedte, hogy rajzórákra járjon, így szólt Terézke felé 
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fordulva, aki égett a türelmetlenségtöl, hogy ö is tanul
hassan rajzolni: 

- :Els te, kiskirálynőm, - mondta - neked is örö
met okozna ez? 

Nem volt ideje, hogy örömteljes igennel feleljen, 
mert Mária élénken közbeszólt: 

- Ez ellveszett idő lenne, neki nincs olyan tehetsége, 
mint Céline-nek. 

E pillan:atban a kedves kicsikének csak egy szót 
kellett volna szólnia, hogy vágya teljesüljön; de hősies 
áldozatot hozott Jézusnak, hallgatott ... 

Paula távozása után Mária lett Terézke új kisma
mája és egyszerűségükben is oly mély, okos tanácsai, buz
dításai sokban növelték az erények utáni buzgósá
gát. Mindennap a térdeire ültette a kislányt, heszélt neki 
a közeli szentáldozásról és azt mondta, hogy ettől a 
nagy eseménytől függ létének minden boldogsága. 

Egy nap a szenvedésről beszélt; Terézke rögtön benső 
vágyat érzett, hogy sokat szenvedjen a földön azért, hogy 
minden oldalról megmutath:assa szívének nagy S7.erete
tét Jézus iránt. 

Időközben gyakran engedte át magát az elmélke
désnek és szobájának egyik sarkába rejtőzve, amelyet 
ágyának függönyeivel tudott elválasztani, az élet gyors 
elmúlás án és az örökkévalóságon elmélkedett. Ö ezt gon
dolkozásnak nevezte. 

"Alig tizenegy éves voltam és már rég elvesztettem 
anyámat; Paula elhagyott bennünket; többi nővéreim 

sem késlekedtek, hogy ugyanazt tegyék: az élet tulajdon
képen álom, valami váróterem-féle, ahol mi ,arra 
készülünk, hogy a jó Isten előtt fogunk megjelenni. :Eln 
nem akarom elvesztegetni időmet jelentéktelen dolgokna, 
azt akarom, hogy lelkem nagyon szép legyen, ha üt az 
órám." 
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Ezek az érzelmek, az isteni igilzság visszhangjai 
nem vettek el semmit gyenneki vidámságábóli édesanyja 
halála óta nem lett félénkebb, érzékenysége halá
los csapást kapott ezen szomorú eseménnyel és annyira 
fokozódott, hogy gyakran a legcsekélyebb ok miatt is 
sírvafakadt. 

Siratla ezL él gyengeségét, erősen küzdött ellene és 
szilárd akaré\tlé\l le is győzte. 
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HUSZADIK FEJEZET. 

Az els6 szentáldozásról és a megpróbáltatásról. 

Ragyogó napfényes idő volt, örült az ég és a föld 
egyaránt Terézke első szentáldozásának napján: 1884 
május 8-a volt. Az áldott ünnepen hajnalban éb
redt. Szíve boldog izgalomban dobogott, 'amikor ágyán 
ülve ismételten így szólt: 

- Végre megjött a várva-várt nagy nap! 

Nemsokára elérkezeLt a felkelés ideje. Az öltözőszo
bába ment, hogy felöltse a hófehér fátylat, éppúgy, mint 
a többi kislány. Az apácák és az idősebb növendékek a 
kis fehér csapatot lekísérték a kápolnába. 

Terézke sohasem felejtette el azt a hála teli benyo
mást, amit a szentáldozás alatti énekhangok tettek rá! 

,,0, szent oltár, melyet az angyalok vesznek körül ... " 
MHlyen édes volt Terézke ezen első találkozása 'az 

Ostyában rejtőző Jézussal! Milyen csordultig telt szívvel 
mondta Istennek: Szeretlek, neked adom magam teljesen! 

Nagyon megszépítette lelkét isteni Vendége befoga
dására, és Jézus ezt a la~ást olyan kellemesnek találta, 
hogy elhatározta, többé nem hagyja el és kegye1trnével 
gazdaggá teszi. Tetszett neki, hogy Terézke nekiadta 
egész szívé l, ezért cserébe az Ovét adta viszonzásul és 
ettől kezdve Jézus Szíve és Terézke szíve egy volt ... 

Terézke meg~rezte ezt a túlár·adó kegyelmet és örö
me oly nagy lett, oly túláradó, hogy szemeiből csend-
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Neked adom magam teljesen ... 

ben patakzottak a könnyek társainak megdöbbenésére, 
akik sokkal később 'azt mondták egymásnak: 

- Dehát miért is sírt? Csak nem volt valami ag
gálya? Nem, bizonyára azért sírt, mert nem látta maga 
mellett édesanyját és nagyon szeretett kármelita nővérét! 

:ss senki sem értette, hogy ha a szív az ég minden 
örömével telik meg, a szív, mely a földön elhagyott és 
száműzött, ezt nem bírja hatalmas megr.ázkódtatás nélkül 
elviselni, hanem könnyekben tör ki. 

Hogyan viselte el, hogy édesanyja nem volt jelen 
az első szentáldozásnál? Minthogy a szíve a mennyor-
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szággal volt teli, amikor Jézus látogatását fog,adta, ezzel 
egy kissé édes!alllyja jelenlétét is érezte. 

Nem sírt azonban Paula távolléte miatt sem többé i 
jobban egy volt a nővérével, mint valaha, mert első szent
áldozásának órájában Paula a Kármelben letette szerze
tesi fogadalmát, vagyis magát örökre, teljesen Jézusnak 
adta. 

Tehát egyedül az öröm, a mélységes, utolérhetetlen 
öröm volt, 'amely szívét eltöltötte. A földi dolgok nem 
laláltak itt helyet és a szép ajándékok, amiket kapott. 
nem tudták elterelni bensőséges, mennyei boldogságától. 

Ennek a napnak természetfeletti örömei között elő

kelő helyet foglalt el 'a felajánlási ima. 
Ö volt az, aki a felajánlási könyörgést végezte tár

sai nevében is. Az apácák nem kivételeztek, amikor Te
rézkét váo]lasztották, mert árva volt. Ez alkalommal mi
lyen tűzzel könyörgött az Istenanyához, hogy védje meg 
őket minden rossztól! 

Ezen szép nap estéjén Martin bácsi kézenfogta 
kiskirálynőjét, aki fehér ékességében szebb volt, mint 
valaha, és a Kármelbe vezette. 

Ott megláthatta Pau~lát, aki Jézus jegyese lett. Orö
mébe nem vegyült üröm, mert remélte, hogy hamaro
san ö is beléphet és mellette várhatja a mennyei élet 
boldogságát. 

Ezen felejthetetlen ünnep után Terézkének csak egy 
vágya volt: hogy a forrón szeretett Jézust ismét magá
hoz vehesse és nagy bensőséggel készült mindenegyes 
szentáldozására. 

Ugyanez év június 14-én felvette a bérmál'ás szent
ségét is, amely éppen olyan felejthetetlen emléket ha
gyott benne. 

Egy nap, a készületi visszavonulása alatt, Céline fel
világosítást kért tőle. A kislány tüzesen magyarázta, 
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hogy mit gondol 'a szeretetnek ezen szentségéről, arról 
az ajándékróll" amit lelkünk a Szentlélektől kap. Tekin
tetében olyan láng égett, hogy nővére nem tudta magát 
visszatartani és megcsókolta a szemeit. 

Ki kell térnünk most az öröm ezen napjla~ mellett 
Terézke egy nagy fájdalmáJ1a is. Vágyott a szenvedésre, 
Jézus meghallgatta. 

Lelkét hirtelen sötét árnyak vették körül, tudniillik 
aggályai támadtak, amelyek nem hagyták sem nyugodni, 
sem hálliálkodni. Legegyszerűbb gondolatai és cselekede
tei hibáknaik tűntek előtte és később, ennek következté
ben nyugtalan és vigasztalan lett. 

Az ördög kétségtelenül engedélyt nyert az Úrtól, 
hügy siírű hálóval eltakarja életének kék egét. 

Bár jelleme hittel és szeretettel volt te~'ve és később 
Isten egész lelkét magához vonta, mégsem tudott volna 
e két érzelemmel a tökéletesülés útján tovább haladni, 
ha nem tarlotta volna V'alaki a kezét, mint az egész ki
csiny gyermekét, aki attól fél, hogy lezuhan. 

Ez a kéz Mária nővérének keze volt. 
Az aggályoskodónak vakon kell engedelmeskednie 

a vezetőnekj amikor és ahogyan előírja, gyónni kell, 
illdozni, amikor odairányít bennünket, a nélkül, hogy az 
ördög bármilyen szép játékkal is vissza tudjon tartani 
a keresztény életnek ettől a fe1ttétlenül szükséges esz
közétől. Terézke nem is késlekedett és pontról-pontra 
követte nővérének, látható angyalának tanácsait. 

Sajnos, azonban hamarosan végeszakadt ennek a 
támoga/tásnak. 

1886 október IS-én Mária követte Paul át a Kármel
be. Terézke akkor tizenhárom és fél éves volt. 

Ez alkalommal könnyárat hul'liatottj azt hitték, hogy 
sohasem fog megvigasztalódni. Ki fogja őt most vezetni? 
Ki veszi le lelkéről a lerhf't ehben a fáradságos világ
hnn, ahol most él? 
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Látván, hogy mindenki hiányzik neki a földön, Te
rézke az ég felé fordult. A szép kis angyaQlok, bátyjai és 
nővérei felé, akik 'odafent laktak, gondolván, hogy ezek 
az ár~atlan lelkek, akik sohasem ismerték a borút és a 
félelmet, majd könyörögnek szegény kis húgocskájukért, 
ak i idelen t sóhaj tozik. 

A válasz nem sokáig késett. A háló hamarosan fel
szakadt, szemei tisztán láttak, mint azell:őtt és a béke el
árasztotta a lelkét; ez volt Istenben való hitének és en
gedelmességének a jutalma. 
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HUSZONEGYEDIK FEJEZET, 

amelyben a karácsonyi kegyelemről lesI 516. 

Terézke a karácsonyi ünnepekre nagy kegyelmet 
kapott a kis Jézustól. 

Amint liáthattátok, édesanyja halála ó~a rendkivül 
érzékeny volt, de nem azért, mert hozzátartozói Ikényez
tették. 

Az intézetben kevesebb jó jegyet kapott? Vigasztal
hatatlan volt, mert édesapját megindultan látta távozni. 
Habár akaratlanul is, valami fátjdalmat okozott valaki
nek, forró könnyeket sírt. Amikor végre sikerült megvi
gasztalni, akkor meg azért sírt, mert előzőleg sírt. A sze
gény kislány sokat bánkódott eme gyengesége miatt, 
mert hátha e miatt sohase 'l'éphet be a Kármelbe? 

Igen, oda akart belépni, éspedig nemsokára. Mint
hogy Isten mindig segít azoknak, akik hűek hozzá, meg
kapta a kegyelmet, hogy nagy erőfeszítéssel legyőzze 

magát és azt is megengedte neki Isten, hogy győzelmé
nek gyümölcsét élvezze. 

1886. karácsony éjtszakája volt. 

Terézke, mint azelőtt is mindíg, cipőit a kandallóI"a 
tette (oda szokta a kis Jézus elhelyezni Franciaország
ban az ajándékokat). Ám amikor visszajöttek az éjféli 
miséről, édesapja, aki mindíg nagyon gyengéd volt 
hozzá, így szólt, és ezek a szavak Terézke szívét fúr
ták át: 
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- Olyan nagy lánynak, mint Terézke, ez valóban 
gyermekes meglepetés; remélem, hogy ebben az évben 
lesz az utolsó. 

Terézke fájó szívvel ment fel szobájába Céline-nel, 
mert véletlenül meghallotta édesapja szaVlait. Mikor le
tette a kabátját, nővére igy szólit hozzá: 

- Várj egy kicsit, csak később gyere le: nagyon 
sírnál édesapa előtt, amikor az ajándékokat meglátod. 

Terézke összeszorított fogakkal tartotta vissza a 
könnyeit és nem is hallotta nővérének utolsó szavait. 

Ez utóbbinak megrökönyödésére azonnal elindult, 
leszaladt ,a il1épcsőkön és örömmel, jókedvűen vette elő 
cipőcskéit, mosolyogva fogadta a meglepetéseket, egyi
ket a másik után, felvidámítva édesapját is, és az aján-

MOliulyogva iU9(Jdta a meglepetéseket. 
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dékokkal vidáman feldíszítette lIliélgát, mint egy kis 
királynő. Az apai homlokon nyoma sem volt 'aJZ ellen
kezésnek, mialatt Céline úgy érezte, mintha álmodnék. 

De nem, ez nem volt állrom. 

Bátran, hősi erőfeszítéssel szabadult m~ Terézke a 
hibájától. Ez nem volt többé kétséges. 
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HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

A lelkek céljár610 

Igy Terézke megszahadult alaptialan aggodaJllrnaitól, 
megszabadult túlságos érzékenységétől; most már szaba
don fejlődhetett. Rendkívül erős vágyat érzett magában, 
hogy tanuljon. 

De a jó Isten megértette vele, hogya túlságos 
tudásvágy gytaikran csak hiúságból iiakad. Ezért mérsé
kelte vágy át és egész lelkével Ahhoz fordult, Aki az Út, 
élZ Igazság és az Élet. Mindíg jobban akarta szeretni 
Jézust és minden tettével szeretni akarta. 

Szívében lángralobbant a szeretet, szükségét érezle', 
hogy magáról m1indíg megfeledkezzék. Ettől kezdve tö
kéletesen boldog volt. 

Tudjátok, gyermekek, hogy mikor tökélletes a sze
retetünk? Ha meg akarjuk. téríteni felebarátainkat, vagyis 
ki akarjuk. őket békíteni Istennel, ha helyet~ük akarunk 
fizetni ,azokért a tartozársokért, amelyekkel ők Igazságos
ságának tartoznak. De nem magyarázom tovább, hanem 
inkább elmondok egy-két esetet arról, hogyan szeretett 
Terézke. 

Mint a szikra, amely szalmáI'a esik, Terézke is 
lángralobbantotta egész környezetét. Minden legkisebb 
ft,lkalmat felhasznált, hogy Jézusáról' beszéljen azoknak, 
akik nem szerették, abból a célból, hogy Öt velük meg
ismertesse. 

Néha megjelent a Bokrosházban egy zöldséget áruló 
asszony, hitetlen, aki semmit sem törődött Istennel. Te-
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rézk.e próbálta megtéríteni, de amikor látta, hogy fára
dozása hiábavaló, levett ,a nyakáról egy Szűz Mária-ér
mecskét, odaadta neki és megígértette vele, hogy azt ba
láláig hordani fogja. 

Kis apostolunk két koldusgyerekkel is foglalkozott. 
Ezek a gyerekek senunit sem tudtak a jó Istenről; Te
rézke 'élJzonban olyan jól oktatta őket, hogy rövid idő 
mulva lelkük. egészen átlalakul]Jt. 

Nem ígért nekik földi boldogságo t, hanem arról a 
jutalomról beszélt, amit Jézus tartogat azok' számára a 
gyönyörűséges mennyországban, ,akiknek szíve erények
kel teljes. ~s örömmel láthatta, hogy a két kislány meg
értette őt és kis' áldozatokkal akar kedveskedni Jézusnak. 

De ez nem volt elég szeretetének; a Szent Szűz ér
mecskéjét a munkások ruhájára varrta; a haldoklók 
mellett is ott akart lenni, hogy kibékítse őket Istennel. 
Sohéllsem végeznék, ha mindent el akJarnék nektek mon
dani. Hallgassatok meg még egy esetet: egy gyilkosnak 
a megtérését, mert az nagyon tanulságos. 

A gyilkos neve Pranzini volt. 
Alexandriában, Egyiptomban született; jámbor .anyja 

a keresztény hitben neveIte. Iskoláit szép eredménnyel 
végezte. Jól beszélt nyolc nyelven és a hajókon mint 
tolmács szerepelt. 

SzerencsétllJenségére hamarosan letért a tisztességes 
élet útjáról, változatos élete alatt könnyelmű lett. 
Egyszer Franciaországban szállt partra éppen; akkor, ami
kor a zsebe üres volt és Párizsba ment. Mindíg jobban 
és jobban nélkülözte a pénzt és így odajutott, hogy egy 
napon három embert, köztük. egy tizenegyéves gyerme
ket is meggyilkolt és kirabolt. 

A gyilkosság szörnyű volt, egész Fflanciaországban 
nagy felháborodást keltett. Végül is a gyilkos Marseille-
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ben, abban a piHanatban, amikor Alexandria felé hajóra 
akart számIni, kézrekerült. Elfogták és Párizsha vitték. 

A börtönben az volt a kedvenc foglalkozása, hogy 
rossz könyveket fordított különböző nyelvekre. Sohase 
ismerte be a gyilkosságot, és nem állt szóba a lelkész
szel, ki őt meg akarta vigasztalni. 

Kmönös, de valamikor tisztelte a Szent Szűzet. Nagy
boldogasszony napján mindíg hallgatott szentmisét, és 
ugyancsak a gyilkosság előtti időben, rendszeresen be
tért a templomokba, hogya Szűzanyát meglllátogassa, és 
Alexandriában több alkalommal ő vitte a Szűz szob
rát a körmenetben. Ez volt az egész hitélete. Kivégzésé
nek reggelén is visszautasította a lelkészt, gyalázta azo
kat, akik őt elítélték és esküdözött, hogy ártJaJt!llan. 

A gonosz Pranzini hetykesége mindenütt ismeretes 
volt. Azt kérte, hogy halál,a, után készítJsenek bőréből 
pénztárcát. Mindenki azt 'várta, hogy bűnbánat nélkül 
fog meghalni, amikor Terézke tudomást szerzett erről a 
borzalmas esetről és elhatározta a gyilkos megmentését. 

De mit tegyen ez a félénk, fiatal lány? Menjen Pá
rizsba, hogy a szerencsétlent ,a !börtönében buzdítsa a meg
térésre? 

Sokkal egyszerűbb és sokkal hatékonyabb eszközhöz 
folyamodott: megsokszorozta áldozatait, nem gondol' 
másra, csak arra, hogy a bűnös lelket a pokoltól meg
mentse. :es látván, hogy ez Wil kevés egy ilyen nagy 
kibéküléshez, a szentmisét is felajánlotta erre a célra. 

E21alatt mindíg újabb és rosszabb hírek érkeztek, de 
Terézke rendületlen bizalommal, bensőségesen imádko
zott: 

- Biztosan tudom, Istenem, hogy megbocsátasz a 
szerencsétlen Pranzininek, mert én ezt ol}'léilll. nagy hittel 
kértem Tőled. Akkor is biztos volnék ebben, ha semmi
féle külső jell1e nem volna a megtérésének, mielőtt a vér-
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padra Lépi de alázatosan kérlek, hogy vigasztalásomra 
adj nekem valami külső jelet. 

Izgatottan váfiaikozott. 
1887 augusztus 31-re, h1ajnalra volt kitIŰzve a kivég

ZéSi több mint hannincezer ember várta türelmetlenül 
az igazságszolgáltatás beteljesedését. 

Ott állt Pranzini összekötözött kezekkel és láhak
kal a vérpad mellett, a nélkül, hogy feloldozás t kapott 
volna. A hóhér segédei éppen megragadni készültek őt, 
amikor egy hirtelen sugallattólJ.I indítva megfordult és 
így szólt: 

- Tisztelendő úr, gyorsan 'adja ide a feszületet! 
Es áhítattal megcsókolva az Udvözítő szent lábait, 

csak ennyit mondott: 
- Vétkeztem. 
Es a pap az Úr nevében válaszolt: 
- Feloldozlak. 
Néhány másodperc mulva a készülJlék müködésbe 

lépett és feje az odakészített kosárba hullott: ilyen volt 
Pranzini vége, de olyan volt ez a vég, mint a j~bb la
toré a keresztfa mellett. 

Erre a hírre Terézke mélységes megindulást érzelt; 
úgy érezte, hogy azonnal futásnak ke~q erednie, hogy 
eltitkolja kitörő örömét. Mennyire túláradt a szíve a há
láy(a.} Isten iránt, Aki ilyen bizonyságot tett imája hat
hatós volta mellett! Ettől kezdve nyugodtan haladhatott 
a titkos apostdl:ságnak ezen az útján, 'amelyet Isten eny
nyire eredményesnek muha:tott. 

Es most, gyerekek, jegyezzetek meg két dolgot, az 
egyik az, hogy az ember nem kárhozhatik el, ha szívé
ben igazán tiszteli ra Szent Szűzet; és a második: milyen 
jó és könyörületes az Úr, aki olyan könnyűvé tette szá
munkra a lelkek megmentését, hogy ilyen nagy értéket 
tu1:ajdonított Terézke kis áldozatainJaik. 
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Ime, így mentette meg Szűz Mária Pranzinit, aki őt 
va~amikor tisztelte: 

Egy ismeretlen kis lellf.et 'aHa ösztönzött, hogy kö
nyörögjön, imádkozzék és a tartozását egyenlítse ki. 
Egy végső, gazdag kegyelemmel, amit ez a lélek érde
melt ki, megindította a bűnös kemény szívét és arm 
bírta, hogy egy bűnbánó kiáltást haUélJSson, ami számára 
a mennyországot megnyitotta. 

Legyen nagy bizaqlm.atok, gyerekek, :a, mi égi 
Anyánk iránt, imádkozzatok hozzá mindennap és nem 
fogtok elrveszni. De utánozzátok a nagylelkű Terézkét is, 
hozzatok kis áldozatok'alt, hogy a SZient Szűz titeket is 
eszközül használhla,sson fel bűnösök üdvözítésére. 
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HUSZONHARMADIK FEJEZET, 

amelyben megtudjuk, hogyan kapott Terézke 
hivat6st és hogy milyen bens6séges viszonyban 

volt Céline-nel. 

Terézke ezen első eredményétől annyira el volt ra· 
gadtatVIa', hogy ettől kezdve mindíg több és több lelket 
szeretett volna megmenteni. Az volt a vág)'la, hogy misz
sziós lehessen. Itt bőséges aratást sejtett és arra: gondolt, 
hogy ez nagyszerű alkalom volna vágya telljesedésére. 

Később azonban, visszagondolv.a Pranzini megtéré
sér·e, lamiért Ő távolról, titokban dolgozott, megértette, 
hogy a missziók mellett az ima és az önmegtagadás az 
eszközei a lelkek üdvének és hogy a Kármel bizonyára 
az a heLy, taJhol életét el kell töltenie. 

Egy másik meggondolás is erre vezette: a Kármel
ben szoktak különöskép a papokért imádkozni és ez a 
cél az ő számára a legértékesebbnek. és a legeredménye
sebbnek tűnt. Isteni megvil]ágosítás folytán megértette, 
hogy milyen nagy szükség van Isten szolgáinak erre az 
együttműködésre. 

- Milyen alázatosak! - szokta mondani. - Imára 
és önmegtagadásra vannak felszentel ve és ezzel a ke
mény hivatással élnek a világban, hogy itt a szentségek 
és a prédikációk útján adják Jézust a lelkeknek. A ko
lostorban bizonyára nagyobb a biztonsági de ők nem él
helnek itt és milaUunk kénytelenek a csábítások között 
maradni. . 

Az ő életük valóban komollly, a családi tűzhely 
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orom e nélkül. Esténkint nem veszik körül őket ugrán
dozó, szép kisgyermekek, egyedül vannak. Tehát szük
ségük van rá, hogy imádkozzunk érettük, hogy megtart
hassák szükséges bátorságU!kat kötelességeik fáradságos 
teljesitésére. Azért is szükségük van az imára, hogy 
apostolkodásuk. a közömböseknél és rosszaknál ilS hatha
tós legyen. A kegyelem indítja meg ,a szíveket, és a ke
gyelem ima útján nyerhető el. 

Terézke megértette, hogy a papok jámborsága min
díg a hivők jámborságától függ. Ezért nem habozott és 
egész étetét értük áldozta. 

Még alig volt tizennégy éves és szerette volna már 
munkáját megkezdeni: elhatározta, hogy az év végén, 
karácsony éjtszakáján, nagy győzelmének évfordulóján, 
belép a Kánneliták. zárdájába. 

De mit szólt hozzá családj'a, hogy ilyen korán el 
akarta hagyni? 

A Kármel részéről nem keliLett semmitől sem félnie. 
A tisztelendő főnöknő sZÍvesen vette jelentkezését, Jé
zusról nevezett Agnes nővér örült a tervnek; de Terézke 
félt ezt Céline-nek, bensőséges bizalmasának, "lelke édes 
visszhangjának" elmondani. Nagy gondot okozott neki 
az a félelem, hogy ezzel fájdalmat okoz Céline-nek. 

A két testvér valóban a legszorosabb viszonyban 
volt egymással, egyik a másiknak volt 'él bizalmasa. 
Céline-t megfosztani egy ilyen titoktólll, amely sorsával 
ilyen szorosan függ össze, lehetetlennek tűnt fel Terézke 
előtt. 

A jó Isten jött a nemeslelkű kislány segítségére. 
Céline hamarosan megtudta elhatározását és távol 

attól, hogy akadályozza, nem habozott, hogy teljes tehet~ 
ségével ne támogassa nővérkéjének tervét. Ez a valódi 
szeretet jele volt olyan valaki részéről, aki megfeledke
zik magáról azért, akit szeret. 

ErrőlélJz ~dalról tehát Terézkének már nem volt mi-
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től tartania, de hátra volt még édesapja. Hogyan be
széljen vele kiskiráJynőjének elvesztésérlőol? Neki, aki 
már három gyenneket adott Istennek, mert Leonie is az 
Úrnak szentelte magát a vizitációs nővérek zárdájában. 

Mielőtt titkát felfedte volna, 'a kis Szent sokat imád
kozott és pünkősd napját várta, a Szentlelke t kérte, 
hogy sugalmazza és jöjjön a segítségére. 

A délutáni litánia után, estefelé, édes!arpja a kertbe 
ment, hogy pihenjen és ott összekulcsolt kezekkel elmél
kedett 'a természet csodáin. A lenyugvó nap utolsó su
garait vetette a nagy fák csúcsára és a kismadarak esti 
imájukat csicseregték. Martin bácsi szép arcának telje
sen égi kifejezése volt. 

Terézke úgy látta, hogy béke és nyugalom honol a 
szívében. 

Szó nélkül melléje Ülli szemei már tele voltak köny
nyekkel. Kimondhatatllan szeretettel nézett rá és azt 
mondta,: 

- Mi van veled, kiskirálynőm? Avass bele a tit
kodba! 

És szívére szorítva legkisebb gyermekének bájos 
fejecskéjét, feliállt, hogy megindultságát elrejtse. 

Amikor könnyeit elnyomta, beszélt a Kármelről, és 
a vágyáról, hogy nemsokára beléphessen. Mindketten 
sírtak ... 

Édesapja egy szóval sem akarba eltéríteni hivatásá
tól, csupán !annyit mondott, hogy nagyon fiatal ilyen ko
moly elhatározásra. És amikor Terézke kérlelni és 
elhatározását védeni kezdte, Martin bácsi nemes és 
jó természetével hagyta magát meggyőzni és úgy válla
szolt, amint azt egy szent tette volna. 

Minthogy azt akarta, hogy kissé eltérjenek a beszéd 
tárgyától, a kolostortól, ramely ilyen fájdalmas elválás
nak az oka volt, egy fehér virágot s7Jakított le, Terézké-
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nek adta és elmagyarázta, hogy az Úr milyen gonddal 
neve~te, fakasztotta virágba, elmondta a ha~matcseppek 
célját és Iili jótékony napsugarak .hatását. E:s a kislány 
szívesen hallgatta a történetet ... 

Mennyire szeretheUe Jézust, hogy ezért kész volt 
elhagyni egy ilyen jó és tökéletes édesapát! Amikor 
egész kicsiny volt, nem tudt,a, el~épzelni, hogy egykor 
édesapja is meghal, most pedig arra kérte, hogy válja
nak el! 

De édesapja nem az egyetlen vallt, akinek tervéről 
döntenie kellett. 

Am.ikor Guérin bácsival tárgyalt, ez élénken elle
nezte távozását. Végül azonban mégis engedett; de ami
kor ezt az ellenállást legyőzte, egy újtabb támadt: a Kár
mel egyházi el'öljárója megtiltotta, hogy Terézke huszon
egy éves kora előtt bel-épjen. Ez az elöljáró, igaz, csak 
a püspök megbízottja volt: azt mondta, ő maga is bele
egyezik, ha erre neki a megbízója felhata~mazást ad. 

Hafia,lmas zápor zuhogott, amikor a fiatal lány na
gyon szomorúan távozott az elöljáró házából. Mindíg 
megfigyelhette: amikor sírt, az ég is veIJ.e sírt; amikor 
örült, az ég azúrját egyetlen felhő sem takarta el. 

E:deSlapja nem tudta, hogyan vigasztalja meg. Azt 
mondta tehát, elkíséri a Bayeux-P püspökhöz. Ezt hálá
san vette tudomásul. 

Hogy idősebb benyomását kellJtse, ártatlan eszközhöz 
folyamodott: kontybatűzte a haját, amely egyélbként für
tökben omlott a vállára. 

E:s most itt volt a Bayeux-i püspök előtt édesapjá
val, ő maga mondta el látogatásának célját, ő, aki a be
szédet mindíg átengedte nővéreinek! 

A püspök megjegyezte, hogy úgy gondolja, egy da
rabig még maradhatna édesapj,a meHett a világban. De 

1 bajöi. 

107 



Martin bácsi segítségére sietett kiskirálynőjéneki el
mondta, hogy nemsokára zarándoklat megy Rómába és 
ha a püspök eluta,sítja a kérelmet, a kislány a pápától 
fog engedélyt kérni. 

A püspök mélyen megindult laZ édesapa nagylelkű
ségén és a fiatal lány kivánság án, mégis minden hatá
rozott válasz nélkü!lJ bocsátotta el őket. 

Úgy tűnt föl most szegény Terézkének, hogy jövő
jének örökre vége! Mégis mindíg bízott! Istenben, nem 
engedte, hogy szívéből a nagy béke távozzék, mert csak 
az Úr akaratát kereste. 
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HUSZONNEGYEDIK FEJEZET, 

amelyben Terézke édesapjával és Céline-nel 
R6mába utazik. 

A !lüspöknél tett látogatásuk után három Il!appal, 
1887 november 4-<én Martin bácsi és két legkisebb kis
lánya késő este ellIhagyták Lisieux-t. 

Néhány órával később Párizshan voltak. 
A főváros osodái nem. káprázljatták el Terézkét. 

Semmi sem tetszett neki, csak, a diadJailmas Miasszonyunk 
szentélye, és ezen az áldott helyen könyörgött bensősé
gesen az égi Anyához, aki mosdlJyogva fogad~a; könyör
gését. 

Rendkívül nagy kegyelmeket kapoM itbi és mint
hogy Máriát nem lehet szeretni szűzi jegyese iránti sze
retet nélkül, rnayát Szent József oltalma alá helyezte, a 
szűzek atyjának és pártfogó jának oltalrnaa.lá, aki o'lyan 
tökéletesen viselte gondját a kis Jézusnak és Szűz Any
jának, míg idelent tartózkodbak. Igy pártfogolva, miután 
ártatlanságának liliomát a Madonnának fölaJánlotta, min
den félelem nélkül folytatta Illagy útját. 

Svájcon keresztül utaztak, ezen a gyönyörű orszá
gon, a hatalmas hav.asok, fényes tavak, zúgó vízesések 
csodálatos országán keresztűl. A pazar természet el
ragadta Terézke lelkét és az elismerés és szeretet el
ragad1latásában a Teremtőhöz emeQlte, aki jóságában a 
földi száműzetés helyét ilyen széppé tette és ezzel arra 
is figyelmeztet minket, hogy az Orökkévalóságban mi
lyen csodákat ~artogat számunkra. 

109 



Miután át jutottak az Alpokon a csodás Szent Gott
hard-alagúton, Olaszországba értek. 

Terézke és Céline Milánóban a híres katedrális leg
magasabb tornyába mentek fel~, a nélkül, hogy a szédü
léstől féltek volna. 

Mélljd Velencében, a különös városban töltöttek rö
vid időt, ahol az utcák csatornák és az emberek csóna
kokon (gondolákon) közlekednek. 

Velencéből zarándokaink Lorettóba értek, ahol tis:
telettel tekintették meg a Szent Család házát. 

Következő napon uta'saink az éjtszaka beál'ltával 
elalud~a:k, de csakhamar felverte őket a vasutasok kiál
tása: 

- Róma! Róma! 
Ez nem káprázat volt, valóban Rómában voltak! 
AZt Orök Város emlékeinek a megtekintése a két nő

vér számára varázsliatos álomnak tünt. Szerfölött el vol
tak ragadtatva a katakombáktól és a KolosszeumtóL 

A katakombák a fölld alatt vannak, ahol az első ke
resztények az üldözés ideje alatt elrejtőztek és ahová 
halottaiklat is eltemették. Semmi sem olyan érdekfeszítő 
és benyomást:k~ltő, mint ezeknek a végnélküli folyosók
nak a látogatása, amelyekben annyi emlék rejtőzik. 

A KoloSlSzeum egy hatalmas cirkusz, óriási terméskő
darabokból építvej itt tartották régen az el,öadásokat. 
A római,ak ide az arénába jöttek megnézni a vadállatok 
elé dobott keresztényeket és a még borzalmasabb halálra 
ítéltek et, akik nem aJkarták meg tagadni hitüket. 

Terézke annyira csodálta a mártírokat és annyira 
szerette őket, hogy le akart szállni a cirkuszba, ahová 
nem volt szabad lemenni, mert a szakértők megál~apí

tása szerint ez veszélyes volt. De Terézke Céline társa
ságában előre ment, bátran átléptek a korlátokon, le
másztaik. a lábaik alatt guruló köveken keresztül és le
értek, minden baj nélkü!, az annyir,a áhított helyre. 
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A két nővér tiszteletJtel megcsókolta ezt a szent föl
det és lelkük ugyanabban az imában egyesült. Terézke 
azt kérte, hogy Jézus szeretetének tanúja lehessen ... 
Majd vissz'afelé is megtették veszélyes útjukat és nem
sokára épen és egészségesen édesapjuk előtt álltak, aki 
látván őrömüket, nem akarta azt elrontJani azzal, hogy 
megfeddi őket, hanem ő maga is csodálkozott bátorsá
gukon. 

Hat nap telt el Róma csodáinak megtekintésével. 
A hebedik napoIV Terézkét az a nagy öröm érte, hogy 

XIII. Leót megláthatta. Nagyon vártla: már ezt a napot 
és ennek ellenére is félt tőle, félt azon lépés miatt, amat 
tenni akiart. 

Terézke estélyi ruhában, fején fátyoUal, édesapja és 
Céline társaságában megjelent a Vatikánban. 

A pápai mise után kezdődött a kihallgatás. A zarán
dokok hosszú sorban vonu~ltak a kihallgatási terembe. 

Egy nagy szalonban, amely piros !színnel volt: bo
rítva, ült a hordszéken XIII. Leó, prelátusaitól körülvéve. 

Kis hősnőnk szíve erősen dobogott, de izgatottság:a 
még fokozódott, amikor ill zarándoklat vezetője jelekkel 
határozottan megtiltotta, hogyapápát megszóJlít:sa. Ag
godalomanal telve Céline felé fordult tehát és csak sze
mével kérdezte, hogy mit tegyen. 

- Beszélj! - mondta az. 
Egy másodperccel később Terézke a Szentatya előlt 

térdelt. Megcsókolta a lábát, majd a kezét és így szólt: 
- Szentséges Atyám, nagy kegyet keiN tőled kérnem. 
XIII. Leó lehajolt; átható, fekete szemei Terézke 

lelke mélyébe fúródtak: 
. - Szentséges Atyám, - szólalt meg ez ,ismét - en

gedd meg, hogy tizenöt éves koromban a Kármelbe 
lépjek. , 

A Bayeux-i püspök megbízottja meglepetve és elé
gedetlenül gyorsan közbeszólt : 
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· .. nagy kegyet kell tőJed kérnem ... 



- Szentséges Atyám, ez egy gyermek, a'ú a Kár
melbe szeretne belépni, de az elÖilljárók most .iöntenek 
ügyében, 

- Akkor jól van, gyennekem, - mondtJa Öszent
sége - tedd azt, amit az elöljárók határoznak, 

Osszekulcsolt kezével a pápa térdére támaszkodva, 
Terézke még egy utolsó kísérletet tett: 

- Szentséges Atyám, ha te igent mondasz, senki 
sem fogja ellenezni. 

XIII. Leó figyelmesen ránézett és jelentőségteljesen 
mondotta, minden hangot megnyomva: 

- Jól van, jól van, be fogsz lépni, ha Isten is úgy 
akarja. 

~éIik akkor tért magához, amikor két nemes testőr 
intett, hogy keljen fel. Mikor azonban látták, hogy nem 
mozdul, megfogták a karját és a Bayeux-i püspök meg
bízottja segített őt felemelni. 

Abban a pillanatban, amikor felkelt, a pápa csókra 
nyujtotta a kezét; majd megáldotta és sokáig követte a 
tekintetével. 

Terézke könnyezve jött ki a kihallgatásról, és ezen 
a napon Olaszország szép kék ege is felhős volt és vele 
együtt sírt. Utolsó reménye szertefoszlott. Minthogy 
azonban mindent megtett, hogy Isten hívását kövesse, a 
lelki béke nem hagyta el. 

Már hosszú ideje, hogy felajánlotta magát a kis Jé
zusnak, amint mondta, hogy az "Ö kis játéka legyen". 
Sőt miután észrevette, hogya gyermekek tartózkodnak 
a drága játékok elrontásától, úgy adta magát oda, mint 
valami értéktelen játékszert, mint egy labdát, amelyet 
az isteni Gyermek a földre dobhat, lábával rúghat, össze
törhet. 

Rómában a kis Jézus eldobta ezt a labdát, mintha 
nem tudta volna, mi a tartalma ... Később látta, hogy ez 
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a kis lélek nagyon-nagyon szereti Üt, ezért méginkább 
ki a~arta próbálni és az Ö "labdáját" egy /Sarokba gurí
totta . . . 

Teréue négy hosszú hónapig maradt itt, akkor az 
istooi Gyermek ismét fölemelte és a Kármelbe vitte. 

Amikor vilsszatért Franciaországba, megismételte a 
Bayeux-'i püspök e~örtt a~t a kérését, hogy akármeliták 
kolostorába léphessen. Mindennap regg.el édesapjával 
együtt ment a levéLhordó elé, hogy hamarabb megtudja, 
jött-e levele a püspöktől. 

A levél végre decemlber 28-án, .aprószentek napján 
megérkezett. De a levél a Főnökasszonynak volt címezve 
és ez úgy határozott, hogy - bár a püspöki engedély 
az azonnali belépésre szólt - csak a következő év hús
vét után veszi fel Terézkét. 

Ez az újabb várakozás különösen szomorúvá. tette 
Terézkét. Olyan sok hatalmas akadály után most a szent
bárka tagadja meg kapui megnyitását a szegény kis 
számüzött galamb előtt. 

Eg}'1ideig kísértése volt, hogy eIDből a néhány hónap
ból hasznot húzzon és arra gondolt, hogy kevésbbé szi
gorú szerzetbe megy. De Isten megértette vele az idJö 
értékét; elhatározta, hogy nem veszít el egy percet sem 
és mindjobban megtagadja magát. 

Ezek az önmegtagadások egyszerüen abból állottak, 
hogy visszatartotta magát attól, hogy vála:szoljon vala
mire, hogy -alávetette akaratát másokénak, hogy egyene
sen ült, a nélkül, hogya szék hátához támaszkodott 
volna stb., egyszóval apróságokból, amelyekre minden
nap alkalom kínálkozott. 

Ha a mindennapi éle~ben apró szomorúságok érték, 
például, ha elveszett egy szép kis madár a kalitkájából, 
mindjárt felemelte :szívét a jó Istenhez, aki szeretetból 
csak a mennyországban tartogat számunkra csalódás
nélküli örömöket. 
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Egy napon édesapjától egy tiszta fehér, göndörszörü 
bárányt kapott. Egyideig ott élt a Bokrosházban, Terézke 
gondozása alatt, aki kényeztette kis kedvencét. Ennek 
ellenére egyszercsak kimúlt. Kis kertjében a hó alá föl
delte el és azt mondta, hogya bárány elmúlása sok goo
dolatot adott neki az ártatlan örömök elmúlás áról. 

Ez alkalommal írta ezt a verset egy szép kép hátára, 
amit Paulátó1 kapott: 

SO 

Egy kis pásztor álmodott 
Arról a oo.rányról, mit szeretett. 
Feláldozták a bárányt ... 
A kis pá.sztor sírt, 
Nyájában nem talált Hy kedvest. 
Ekkor Jézus szólt hozzá: 
"Gyermek, ébredj, a bárány, 
Kiről álmodsz, En vagyok!" 
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HUSZONOTODIK FEJEZET. 

A Kármelről és Terézke szent halálár61. 

1888 április 9-én, hért:főn volt az a nap, amikor Te
rézke belépett a szent Kármelbe. 

Előző es,[e őssz~öttek a rokonok a családi aszta'l
nál, ahol most UJtoljára foglalt helyet. 

Csupa győngéd szó hagyta el az ajkakat, hOlgy az el
válás áldozata könnyebb legyen. 

Miután reggel egy utolsó pillantást vetett a Bokros
házra, gyermekéveinek erre a kedves fészkére, Terézke 
elindult a Kármelbe. 

A :z;árda kápolnájában rész1tvettaJ szentmisén, körül
véve övéitől. A szentáldozás pillanatában, amikor Jézus 
szállt a szívekbe, csak zokogást lehetett hallani. Egyedül 
Terézke nem hullaItta a könnyeit; de amikor a kolostor 
kapujához ment, szíve olyan hevesen dobogott, hogy azt 
~érdezte magától, talán csak nem meghalni megy? .. 

Utolsó istenhozzádot mondott Céline-nek, majd édes
apja elé térdelt, hogy áldását fogadJa. Martin bácsi is 
letérdelt és sírva áldotta meg. Az angyalok csodálattal 
né:zrt.ék ezt az aggaJStyánt, aki már élete tavaszán az Úr
nak adja gyermekét. 

bS a Kármel kapuja becsukódott Terézke mögött ... 
Az apácák megpillantása felejthetetlen benyomást 

tett rá. Azoknak pedig úgy tÜlllt, hogy egy angyal jelent 
meg előttük, mennyei levegőt árasztva maga körül. 

Magas volt, egyszerű és tartózkodó; erre a napra ké
szült halványkék ruha volt rajta; kalapja ugyanilyen 
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színű, fehér galambbal díszítt,ve. Mindezt nemsokára eI
takarta az újoncok fekete tüHből készült fátyla. De sem
mi sem tudta bájáIt elrontani. 

A kolostorban mindent elragadónak talált, különö
sen szegényes kis celláját, fehér, kopár falaival és otrom
ba bútor,aival. Olyan boldognak érezte malgát a szegény
ségben, hogy ez a boldogság fölé'ft a fölel minden gazdag
ságával és úgy gondolta, hogy mOist már kárpótlást ka
pott a várakozás összes megpróbáltatásaiért. 

Újoncideje ala'tt vett részt kereszttanyjának, Máriá
nak fogadalomtételén, aki a Szent Szívről nevezett Mária 
nővér nevet nyerte. 

Minthogy Terézke voH a legfiatalabb, ő koronázta 
meg fehér rózsa:kolszmúval Jézus legújabb jegyesének 
homlokát. A család benjáminjának jutott az a feladat, 
hogy ezt a szolgálatot nővére körül elvégezze, aki őt 

olyan kifogástalanul nevelte Paulával együtt. 

Kevés idővel később újalbb szertartáson vett részt: 
most lett a fiatal jelöltből újonc. 

1889 január IO-én kapta meg a Kármel szent ruhá
ját. Ezen a napon fehér bársonyruhába öltözött, amely 
gazdagon volt díszítve hattyútollaléls alenl;oni csipkével, 
hosszú, szőke haja liliommal volt ékesítve és gazdag 
hulLámokban omlott vállaira. Igy öltözve lépett ki a ko
lostorból. 

~desapja künn várta. 
- Végre itt az én kiskirálynóm! - kiáltotta és 

feléje sietett. 
Szemei tele voltak könnyel, amikor szívére ölelte. 

Majd karonfogta és ünnepélyesen bevonultak a kápol
náiba. 

A külső szertartás után Teré7lke visszatért a zárdába. 
A klauzúr,a ajtajánál édesapja mégegyszer megölelte 
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és utolsó áldást adott reá. De nem volt egyedül... A 
mennyországból édesanyja is megáldotta, mial'att kis 
fivérei és nővérei bátorították, hogy kezdJjJe meg páIya
futását. 

Amikor belépeltt, szokás szerint a főnöknő fogta ké
zen a fiatal menyaJSS'7Jonyt és így követték atL apácák 
hosszú sorát, akik fehér köpenyt és fekete fátylat visel
tek. Amikor a zárda folyosójárCIJ értek, a gyertyával és 

. A főnöknő fogla kézen. 
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vir,ággal díszHeU kis Jézus-szobor ellőtt észr,evette, hogy 
az udvart hó fedi ... 

Jezus teljesítette Terézke vágyát, aki azt kívánta, 
hogy éli természet is öltözzék fehérbe a beöltözés napján. 

V,a:Uon ld az a vőlegény, aki menyasszom.yán,ak ké
résére csak egy hópelyhet is le tud hullatni élJZ égből? ... 
Erre gondolt a kis Szent és megindult sZlÍvvel ment fel 
a ,k,ápolnába. 

A püspök és segédJl:ete, aldk a sz,entélyben várakoz
tak, végre a rácsoskapu mögött látták a kiskirálynöt 
megjelenni. S:z;ép hajoa az olló vágására lehullott: szegé
nyes és durva gyapjúruhába öltöztették és vászonfáty
lat borítottak a fejére, de dísztel,en ruhájáJban is bájos 
maradt. 

Terézke, vagyis ettól kezdve a kisded Jézusról neve
zett Teréz nóvér végre kármelita volt. 

Tizennyol:c hónappal később, 1890 szeptember 8-án 
letette éli hármas szerzetesi fogadalmat és ezzel minden
ról lemondott Jézusért. De ezen a napon nem voH jelen 
édesapja, hogy megáldja őt. Ez nagyon fájt szívének. 

Be:egen, bénán, szellemi és testi tehetetlenségIben 
vitte kemény keresztjét a tiszteletreméltó aggastyán, Mar
tin báasi, hat esztendeig, ami!kor végre a halál megválI
totta szenvedéseitől. Mint szent halt meg Céline ka1rjai 
között, aki a szemét lezárta. 

Küldetését betöltve, most már Céline is kármelita 
lett és angyali nővére kClJpott megbízást, hogy az új élet
be bevezesse. 

Egy évvel később Guérin Mária, a kis "remetetáf1S" 
is megéTkezett a számkivetésblóUI és ő is Terézke veze-
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tése alá kerüH. Igy végre valóság lett egykori játékuk
ból. 

ts most, mit mondjak még el nektek, gyerekek? 

Nem beszélek a kis Szent Iszerzetesi életé'ről. Majd 
ha nagyobbak lesztek, elolvashatjátok életének történe
tét. Mindenesetre csak az égben fogjátok megtudni en
nek a,z életnek a titk'át, amely ollyan nagyon kedves volt 
az Úr előtt. 

Annyit elárulhatok nektek,· hogy a kis Jézusról ne
vezett Teréz nővér sokat szenvedett ... A jó Isten meg
adta neki a keresztet a földön és mégis ő volt a leg
boldogabb a teremtmények között, mert mindíg mos'Oly
gott, amikor szenvedett. 

Gyermekkora óta megszokta, hiszen ezt tudjátok, 
hogy sohase a saját akaratát teljesítse, hanem mindíg 
Istenét. Meg tudjátok tehát ítélni, hogy milyen lehetett 
a zárdában. 

- O Jézus, én Szerelmem, - így kiált föl - nem 
tudom másként megmutatni Irántad való \Szeretetemet, 
mint hogy virágok,at hullatok Eléd, vagylis nem mulasztok 
el egyetlen kis önmegtagadást sem, egyetlen tekintetet, 
egyetlen szót, nem mulasztom el a legkisebb alkalmat 
sem, hogy valamit szeretetb öl megtegyek. Igy szórom én 
a virágokat. Egy ilyen virág meilett sem megyek el a 
nélkül, hogy le ne szakítanám Részedre és közben éne
kelni fogok, mindíg énekelni fogok, akkor is, ha a rózsá
kat a tövisek közül kell kiemelnem és az én énekem 
annál szebb lesz, minél hosszabbak és szúrósabbak lesz
nek a tövisek. 

Ime, ilyen volt az, aki annyira tet\Szett a jó Istennek. 

Láttátok, hogy Terézke mennyire szerette édesapját: 
mégjobban szerette azonban a mennyei Atyát, sohasem 
mondott neki ellen, figyelmes volt, hogy mindenben tet-
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szesere tegyen. Egy édesapa szívének a legjobban híze
leg gyermeke rész-éről a bizalom és az odaadás, ezért 
egész életében gyakorolta az igazi szeretetnek ezt a 
győngédségét a jó IstenneL szemlben. Közölte vele meg
próbáltatásait éppen úgy, mint örömeit, mert meg volt 
győződve arról, hogy mindaz, amit mond, hasznára fog 
válni. 

De még többet tett: 

Arra gondolva, hogy a bűnösök messze estek bten 
szeretetétől, fölajánlotta szívét, hogy ezt a kevésre be
csült szeretetet viszonozza. 

- Az emberek nem szeretnek Téged, - mondta -
ezért én annyira szeretlek, amennyire én magam és 'ő1k 
együtt kellene hogy szeressünk. ~s Te, Uram, add nekem 
azt a szeretetet, amit ők visszautasítanak és így Te is 
meg leszel vigas'ztalva hMátlanságukért. 

Ez volt az, ami arra bírta a jó Istent, hogy kis teremt
ményét felmagasztalja, és olyan dicsőséget adjon neki, 
amilyen szeret,etet adott ő I!stennek. 

A jutalom órája közeledett. 

Jézus jött, hogy leszakítsa ezt a gyönyörű rózsát. 

A nyolchónapos fájdalmas betegség vége felé köze
ledett. A hosszú szenvedést hősies türelemmel vüseIte. 

Nagy boldogság volt, amikor érezte, hogy földi élete 
a vége felé közeledik, mert a halál megnyitja számára az 
örök élet kapuját és lehetővé teszi, hogy úgy, ahogyan 
azt kívánta, hamarosan visszatérjen ide, hogy jobban 
megismertesse és megszerettesse Istent egészen a világ 
végezetéig. 

Körülvéve az apácáktól, csodálatos áhitattal fogadta 
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d szent Útravdlót. Angyal volt életében, angyal volt, ami
kor halála pillanatában így kiáltott: 

ISTENEM ... SZERETLEK! 

Ezek voltak utol1Só szavai, egész életének vissz
hangja. Amikor kimondta ezeket a szavakat, szemeit fel
emelte és csillogó örömmel tekintett a Szent Szűz csoda
t,evő 6zobrára, amely ágya végénél állott. 
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Szűz Mária ismét rámosolygott. 

"Te, aki életem reggelén rám mosolyogtál, 
Moso>}ryoigj rám újra életem alkonyán!" 

Islenem . . . szeretlek . . . 



A kis Jézus feléje tárta karjait. 

Végül az angyalok jöttek, hogya győzelmes kis
királynőt felvigyék az égbe és dicsfénnyel koronázzá!k. 

1897 szeptember 30-a volt. Huszonnégy éves volt. 

NemsOlk.ára osodál,atos jelenségek fordultak elő. 

Egy beteg apáca meggyógyult, amikor megcsókolta 
az angyal~ szűz lábát; két másik IlIÓVér az égboHozaton 
különös jelenséget, világHó koronát vett észre; mennyei 
illatot lehetett érezni. 

Mosolygó arccal feküdt a kis Szent a ravatalon, 
mintha látná a mennyei rózsákat, ,amelyek ma1jd köz:ben
járására a földre hullanak, és látná aZOlkat a kis llelkeket, 
akik őt a mennyországba követik. 
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