
GINO SAVlOTTI:

SZENT ANTAL
,

HALALA

G/NO SA VIOTT/ az egyik legbecsültebb mai olasz író.
" M ez z o M a t t o" címü regénye a viareggioi, az ,,/ l
F r a t e II o" pedig a Fusinato irodalmi dfjat nyerte el.
Mint költö tűnt fel, majd éveken át heves irodalmi vitákba
keveredett és az általa alapított ,,/n d i c e" című folyó
iratban (Genova 1930.) küzdött a magasrendű stüusért.
Kritikai működésenagy hatással volt a legújabb olasz próza
kialakulására. A hanyatló naturalizmussal szemben hirdeti
a spirituális szemlélet eZsőbbségét, bátran, harcosan.

Antal fáradt. Úgy érzi magát, mintha egy folyó ragadná ma
gával valami fény felé. De akkor a barátokra gondol, akik
mellette állanak: egyszerű emberek, nagyon megijednének...
Ezt nem akarja.

Azt mondja Ruggeronak:
- Testvér, ha azt tanácsolod, visszatérnék Padovába a

Santa Maria Mater Domini kolostorba.
Ruggero és Lukács helyeselnek. A gróf előkészíttet egy

nagy szekeret, benne szalma és nagy zsákok ... Nem tudja
még, hogy Antal ...

Azt mondja neki:
- Még látjuk egymást l
De az öreg Tiso szomorú; sóhajtozik.
Igy hát végre útban vannak a szekéren, a két tanítvány

és Antal, aki csöndben imádkozik, néhányszor fölemelkedik,
de aztán visszahanyatlik, megremegve, sápadtan.

Hosszú, lassú az út, látszik már Padova és mégsem éri
el az ember. Az est azonban már ott van a nyakukon, aztán
az éj .. A beteg reszket, a láztól, most már nem tud fölemel
.kedni többet.

Végre az Arcella: a templom, a szép torony, a Klárlsz
szák zárdája, az imádkozó barátok csarnoka ...

Padova már közel van I Csakhogy a túlsó oldalán, túl a
házakon van a Santa Maria kolostor: még mennyi mérföld,
híd, utca, elágazás!

•
A sötétben egy zarándok áll, aki előre lép és üdvözli őket.

- Deo gratias, - mondja udvariasan.
- Vinoto, Vinoto testvérI
- Igen, testvéreim, én vagyok, a Camposampíeröba me-

gyek ... De ti, miért jöttetek vissza?
Aztán látja a kézilámpás fényénél Antal atya sápadt ar

cát és fölkiált az öreg barát:
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- Haldoklik!
Gyorsan az Arcellába, ide, közel. Egy kis ágyacskát, pihe

nőhelyet, egy kis tejet ... Ki tudja? És mind a ketten engedel
meskednek az okos tanácsnak.

Vinoto már szalad is előre, zörget, dörömböl erősen az
ajtón.

Fölébred a klastrom, amely csöndes álomban nyugodott.
Nagy susogás támad erre, a nővérek, elrémült arccal; s íme
látják a kocsit, rajta a szalmát és a szalmán ...

Uram, Uram, mentsd meg őt!

Ide, ide a legkényelmesebb cellába, melyet egy barát sem
akar, mert nagyon lakályos. Talán újraéled... Már jobban van.

És egy fiatal lány óvatosan vánkost tesz a feje alá, egy
anya lágy mozdulatával; és föléje hajol, elrémült arccal, égve,
eltelve szeretettel: Ilona nővér, az ő rajongója, a haldoklónál
is halottabb.

De az atyának már nincs több ereje; nem hall, szemét
lezárta, ajka sóhajt, halkan, alig hallhatóan.

Alszik?
És itt, a klastromban, és odaát a templomban, a nővérek

és barátok imádkoznak. Mind térden, remegve imádkoznak:
könyörögnek az Istenhez. Legyen kegyes, ne vegye el még
Antalt, a földnek e szép virágát. Hagyja itt egy kissé a nyo
morultak támaszának, hogy segítsen, gyámoIítson minket; kell
ő a népnek, kell a Szent Atyának, mert sötét idők járnak és
kell, aki védjen bennünket, aki kérje az elnyomott szegénye
kért, annyi szomorú emberért a Te kegyességedet, Uram l

Aztán fölserked a hajnal és ő még mindig meghajlottan
áll az ágy mellett, holtra váltan, szeme duzzadtan a könnytől.

Már nem is hús és vér, tiszta szellem. Nem is imádkozik,
mert egész lénye egyetlen kiáltás.

•
De szép az ég és egy szent liheg az ég ajtajánál; az ő

hazája a Paradicsom.
Ime, az óra, melyben Antal, a Választott, az édes Atya,

fölsóhajt és elhanyatlik és örvendező lelke az ő birodalma felé
suhan; ekkor a lány gyötrődő arca egy pillanatra földerül>
Boldogsága mondhatatlan ...

Antal megszólalt (világosan beszélt, ajka mosolyra nyilt):
- Video Deum!
Látta az Istent, látta ott fönn az égben, trónján, amint

hívta és szólogatta. Jőjj!

A Paradicsom dicsőségében.

Most ott van a fekhelyén, ajka még mosolyog, Antal, ki
nyúlva békén, még egész közel ...

Pihen.
Egy kedves fiatal barát, akinek tiszta homloka a reggeli

fényben egyre ragyogóbb.
Antal él!
És Szent!
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Ezerkétszázharmincegy JUlllUS tizenhárom, péntek... 
mondta az ember súlyosan.

A siralom napja lesz neked e nap mindörökre, Pádo-
vánk!

- A dicsőségé, - mondta a katona.
- A szereteté, - mondta a fiatal lány.
Egymás mellett ültek a Santa Maria Mater Dominibeli

klastrom kis temploma előtt, ahová elhozták az Arcellábóla
szent testet, a klérus és a nép, a bírák és a tanítómesterek,
a diákok és a barátok.

A Püspök már főpapi misét mondott, requiemet, míköz
ben az összes tornyok harangjai szóltak. Széltak pedig lágy
ünnepélyességgel, mely nem a gyász okáért röppent föl: a
megdicsőülésre szóltak.

A nép aztán végül is hazatért; a térség majdnem elnép
telenedett, de itt-ott még csoportok maradoztak.

Szomorúan, de mégis vidáman hallgattak hosszú ideig.
Végre aztán valaki megnyitotta ajkát és utat engedett a szö
nak, mely szívéből szállt föl; és akkor a társai is követték őt.

És ez olyan volt, mintha egy dalt rögtönöztek volna, egy egy
szerű, tiszta dícsérő éneket, ott a békés júniusi éjszaka árnyé
kában.

•
- Jó volt! szerette, ki szenvedett, minket, nyomorultakat.
- Szent volt.
Megértő volt, kegyes és megbocsátó.
- Tudjátok, mi történt egyszer, Franciaországban, mí

dőn egy bűnbánó jött hozzá, egészen megzavarodottan, hogy
még beszélni sem tudott, annyira zavartan. Sírt és zokogott ...
És Antal akkor: "No, írd föl, amit vétkeztél." Fölírja; Antal
nézi, hát a papírlapról menten eltűnik az írás! A bűnök mind
eltűntek, a papírról és a szívből is.

- Az Úr megvilágosította őt. Jézus mellette állt és be
szélt hozzá, de mi nem láttuk. De ő, ő látta.

- Volt egyszer egy jegyző, nagy bűnös. És Antal, ha ta
lálkozott vele, mélyen meghajolt, hogy megtisztelje őt. És a
jegyző, egészen földühödten : "Gúnyolódni akarsz velem?" 
mondta neki. Erre Antal: "Gúnyolódni veled, testvér, ki egy
napon vértanú leszel? Igen, megvallod a Megváltót egy po
gány előtt, tudván, hogy mi vár rád... Akkor, a legvégső

pillanatban emlékezz rám, kérlek!" És így, így is történt;
mert elment ez a jegyző, szívében Istentől illetve, a Szent
földre, és amikor törvény elé hurcoltak, kihirdette a mi hi
tünket és a szultán megölette.

- 0, és mikor a tanyákon prédikált, egy asszony akarta
meghallgatni őt és otthon hagyta kisfiát és hazatérve holtan
találta bölcsejében a gyermeket.

Egyedül maradva a takaró megfojtotta . .. Az anyja sírt,
a Szenthez ment és kiáltozva kérte segítségét nagy anyai fáj
dalmában. És akkor Antal mondotta neki: "Menj haza, mert
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Isten megsegít téged." Hazamegy, élve találja a kisdedet, kit
már halálra siratott.

- Kedves volt! Hozzánk, asszonyokhoz, mindig udvarias,
mert szánt minket, nyomorultakat, nektek, dühös és erőszakos

férjeink, megannyi áldozatát. Egyszer egy asszony, aki gyak
ran ment a klastromba és vitt sok elemözsíát, és mindig föl
kereste Antalt, a férje gyanujába esett, hajánál fogva ragadta
meg őt: nem akarta, hogy az asszony eljárjon a prédíkáciökra.
És kitépi haját: levágja ollóval. Az asszony látja haját a föl
dön, a szépet, a hosszú szálút és gyötrődik miatta. De Antal
a házba siet, megfeddi a férj et, aztán így szól az asszonyhoz:
"Vedd föl hajadat." Le is hajlik, összeszedi, fejére illeszti. 1l:s
valóban, abban a szempillantásban mind visszaillett. a fejére!

- És az a másik, aki meghallotta a beszédjét, házában,
messze mérföldekről... Férje bezárta; ő fölmegy a háztetőre

és bánatában le akarja magát dobni onnan. De abban a pilla
natban, ahogy ott áll egyenesen, hogy levesse magát, mit
hall? Egy hangot, egy tiszta hangot... Az :ő hangja ez, An"
talé l Fut a férjéhez és mondja neki: "Jőjj és hallgasd." És
akkor az ember elcsodálkozva igen bánja bűnét és kéri az
asszonyt, bocsásson meg neki... .

- Ilyenek a férfiak!
- De csodásabb az a másik igazi csoda azzal a kis-

gyerekkel, aki megszélalt.
- Nem, azé az asszonyé, aki a sárba esett, mikor a pré

dikációjára ment és semmit sem lett sáros a ruhája, mely új
volt!

- Én meg elmondom, hogy nagyobb csoda az, ami ná
lunk esett, Ferrarában: Egy párnapos gyermek, aki megszó
lalt és így mentette meg anyját egy szörnyű rágalomtól.

-r-r- Meséld el!
- Tudnotok kell, hogy Ferrarában volt egy bizonyos lo-

vag, (én magam is láttam, Obizzi gróf, nagy kőpalotája van)
aki· nemrégen házasodott és féltékeny vadul. Szolgái között
volt egy Levantéból elkerült mór is. Már most az történt, hogy
az asszony várandós lett és az apa már előre örült... De
aztán megszületik a gyerek s a húsa sötét; és a gróf megőrül.

Azt hiszi, hiszen gondoljátok, hogy az a mór szolga ... És er
re nagy patáliát csap, ordítozik; mindenki megtudja és egy
zsivaj lesz Ferrara. De ott volt Antal a városban és prédikált.
És azon a napon, hogy a csecsemőt vitték keresztelőre és ott
volt a gróf, az egész házanépe, asszonyok meg barátai. Hát
Antal meglátja a menetet. Tudta a dolgot. A kisgyerek mellé
megy, karjára veszi és kéri, beszéljen, mint egy ember: "No,
fogadj szót nekem Jézus Krisztus nevében és mondd, ki a te
apád?" És a gyermek, a kisded gyermek, körülnéz, kezecské
jét kinyujtja, a grófra mutat. Aztán azt mondja csengő, tiszta
hangon: "Ez az én apám."

Ésa gróf?
- Ö! nagyon bánta bűnét! Füsi József fordítása.
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