
véleménye - a szakmai segítség mellett - a keresztény felebarátí szeretet számos e1emét ís magá
ban hordta. A részletek fontosságá ról szólva egy alkalommal így érvelt : a részletek gazdag volta
domb orí tja ki igazán a lényeget, mint ahogy az Istent dícsőítő nagy kórusban is fonto s, hogy rni
nél több hang énekeljen.

Katolikus író, tudós és újságíró létére társaságban talán kevésszer beszélt a vallásról és Isten
ről. Hitét a szívében hord ta és kimagasló szellemiségével híven szolgálta egész életén keresztül.

JACOPA SETIESOLl MÉZE
ír ta IJJAS ANTAL

Hanem lett volna tél közepe, azt lehetett volna hinni', hogy
mennydörgés. Pedig csak a hófelhők és az orkán ütődtek a Monte
Pracchia hegyfalainak a magasban -;S ilyenkor nemcsak a dörgés zuhan
alá a fűr é sz-él ű , roncsolt sziklaoldalakon, hanem mint valami láthatat
lan súly, maga a szél is. És mélyen a hegy bensejében olyan zaj támad,
aká r földrengéskor. Úgy tűnt, hogy a kolostor vén falai reszketnek és
ingadoznak.

Ha valaki a zöldtejű Ombrone nagy kanyarulatától nyugat felé vág
az Appeninek gerince felé, egyre keskenyedö szurdokba ér, végül két
hegyfal közé, amelyek alig vannak egymástól jó kiáltásnyira. Fossornbro
ne falucskától baloldalt a hegyfalba metsző meredek út vezet a San ta
Croce apáca kolostorhoz. A kis hegyi kő-fecskefészek századokon át volt
elhagyo tt bencés remeteség, aztán ferences apácák költö ztek bele. Ha
lettek volna ablakai kifelé, a kolostorból a vad, mély völgy túlsó hegy
falát lehetett volna látni , s alant a falu szorosan összebújó k őh á zait ,

a szétszórt majorokat , a kis plébániatemplomot és azt az ugyancsak
néhány évvel azelőtt alapított új mono stort, ahonnét a szerzetesek a
hegyi falvakba jártak prédikálni. A klastromnak azonban nem voltak
kifelé ablakai .. .

Amikor a dörgés egyre elnyúltabb és visszhangzóbb lett, a konyhatűz

mellett , a füstszagú, szuroktól fénylő boltozat alatt Monn a Agatha, aki
a tüzet rakta a tüskés hegyi bokrok vékony ágaival, felállt , keresztet ve
tett es azt mondta társának, Monna Vannának : - Lavina! - , mire az is

keresztet vetett és sápadtan hallgatták a továbbnyúló és közeledő dörgést. Együtt voltak vala
mennyien, hogy átvonuljanak vacsorázni a refektóriumba, sőt akire vártak, a főnöknő , Monna
Carharina is ugyanakkor lépett be s tájékozotta n, szinte parancsolóan tette hozzá : - Kőlavina !

A hosszú teleken a jégá r, a hótömeg és a meglazított sziklák kőomlása itt , a kolostor közelé
ben szokta a mélybe hányni terhét, alá a völgybe, a százöles sziklafal aljára. Most is hallatszott,
am int zuhog a kőgörgeteg. I

- Ma a vacsora és az imádság itt lesz a konyhán - szólt Monna Cath ar ina. Látta az apácák fe
lé irányuló, meghökke nt pillant ását s hozzátette, békítőn , magyarázón : - A refektór ium nagyon
hideg .. . ma este . . .
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Kivülről ismét hallatszott a kőlavinák dörgése, majd néhány pillanat múlva úgy érezték, mint
ha maga a hegyoldal szakadt volna le fölöttük ... a dörgés és az ingás hömpölyögve közeledik
lefelé, eléri őket ... a zárda sziklaalapzata és falai megrendülnek ... azután tovább folytatódik a
zuhogás alattuk: igen, a kolostor alatt mélybe hulló sziklafal rendül meg, s majd ők is utána fog
nak hullani!

- A szabályok könyve szerint a főnöknő, amikor övéi lelki vagy testi javára jónak látja, köny
nyítéseket adhat ... mint ahogyan most én adok nektek - mondta Monna Catharina. - S hogy
mind együtt vagyunk, itt a konyhatűz fényében és melegében, együtt is maradunk, és ma estére
feloldok mindent, ami külső előírás. Persze azért minden imádságunkat még éjfél előtt el fogjuk
végezni. Legfőbb parancsom azonban az, hogy most, mialatt vacsorázunk, vendégünk, Donna
Jacopa Settesoli mesélje el nekünk, valamennyiünknek, nekem is, aki nem vagyok rá méltó, de
alig tudok betelni édességével, a történetet Atyánk haláláról, az utolsó napokról és arról, ami ak
kor, az utolsó órái után történt. .. amiről csak nagyon kevesen tudnak, mert a titok pecsétje fe
eli.De nekem hatalmam van feltörni ezt a pecsétet, hogy feltörjem szívetek balgaságát. Nos kér
lek, úgyis tudod miről, mert hisz te bölcsebb vagy mint mindnyájan együttvéve, beszélj nekünk,
Jacopa Settesoli!

... Mert végül, s ezt rögtön illett volna elárulnunk, ott volt a zárdában Jacopa Settesoli.
Az Alpoktól Rómáig nincsen rendház Itáliában, ahol ne surranna öröm minden arcra a neve

említésére, hátha' váratlanul megérkezik Ő, a felülmúlhatatlanul kedves és felülmúlhatatlanul ki
csiny Jacopa Settesoli, aki egész életében olyan parányi volt, mint egy gyermeklányka még serdü
lés előtt, s most öregasszonyként olyan kicsinyke, akár egy tücsök! Jacopa ő, az a római Domi
na, aki - de hiszen mindenki tudja! -- azzal szentelte meg római palotáját, hogy vendégül látta
benne Szent Ferenc atyánkat. Olyan okos, akár egy bíboros, és olyan vakmerő, akár egy római
báró, s íme aki okosságával és bátorságával férfiakat megszégyenitve harcolt Ferenc testvér olda
lán mind a pápa, mind a kardinálisok előtt, mind a Kúriában. Jacopa Settesoli ő, akit Ferenc
testvér éppen férfias harcaiért tiszteletbeli férfinak nevezett ki, sőt tréfás komolysággal "Frate Ja
copa"-nak, Jacopa fivérünknek hívta. Jacopa Settesoli, miután elintézte minden dolgát a világ
ban s két hatalmas fiát odaadta a rendnek: hol egyik, hol másik apácakolostor vendége volt, a
rend ruháját hordta, s csak azért nem lépett be, hogy minél többet adjon minél több kolostornak.
A parányi, mosolygós öregasszony a nyár vége óta a Santa Croce kolostorban vendégeskedett.

Felmerül arca a tűzfényben, s miközben vacsoráznak, maga is lenyel egy-egy kanálleveskét
- mert ő ama öregek közé tartozik, akik alig esznek: mintha a már fiatalabb korában magához
vett étel tartaná benne a lelket. Nos, Jacopa elbeszéli a történetet, aminek elejéből a nővérek

mind ismernek egyet-mást, tudják, hogy Szent Ferenc már az assisi püspöki palotában feküdt
halálos ágyán, amikor magához kívánta hívatni Jacopát, de egyszerre azt mondta, nem kell
- megérezte, hogy Jacopa magától is elindult Rómából őfelé.

- Közületek azoknak, akik nem láthattátok őt, elmondom, milyen volt, amikor a földi élet fá-
ján nemegyszer láttam őt, az emberi nem mennynek szánt gyümölcsét. Magaviseletében kedves,
természete szelíd, beszéde nyájas, intése gyengéd. A reá bízottakban kitartó, a tanácsadásban
előretekintő, minden munkában szorgos. Társai közt mindenkor vidám kedélyű, szelíd, de éber
lelkületű; az elmélkedésben magával ragadó, a kegyelem művében állhatatos, mindenben okos;
természete az irgalomra gyorsan kész, a haragra való felgerjedésnek ellentmondó; lelke minden
erejének felhasználásában ügyes, emlékezőtehetségében éles, mások vizsgálatában kíméletes, a
választásban előrelátó s minden dolgában igaz szivű. Önmaga iránt szigorú, mások iránt annál
szeretetteIjesebb. Szerény és hallgatag, de ha szól, mindenki között a legékesebben szóló. Vidám
sága és szigora egyaránt mentes a tettetéstől.

Alkata olyan, amit kicsiny termetűnek szoktunk mondani. Koponyája gömbölyded, arca vi
szont keskeny, amit sovány vonásai és állán viselt hegyes szakállkája még inkább hosszúkássá
tettek. Homloka nem volt magas, hanem mint a sarló, meglepően késkeny, alacsony és lapos.
Szemei sem nagyok, sem kicsinyek. Feketék, fáradtak és szelíd pillantásúak. Beszéde halk és nem
gyors, de heves, tüzével mindenkit átható. Minthogy a vállai előregörbültek kissé, de bordáinak
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kosara gyenge, meglepően csengő hang tört fel belőle. Külön kellene szólnom arca mosolyáról.
Mi, asszonyok, akik a világban éltünk, ismertük és ismerjük az embereket, nem szeretjük azokat
a férfiakat, akik sokat vagy éppen mindig mosolyognak - mert tetteté~ből vagy belső félelemből
teszik ezt. Az ő mosolya azonban nem ilyen volt, hanem nyílt és őszinte, a belül nagyon erős,

mindenkinél erősebb emberé. S ez a mosoly fehér, apró, sűrűn nőtt fogakat tárt fel finom és kes
keny ajkai között. Barnás bőre mindig nagyon tiszta volt, s alatta nagyon kevés hús. Mindig,
amióta csak ismertem őt, de ugyanezt hallottam olyanoktól is, akik emlékeztek rá ifjúkora óta,
ekkor meg - nagybetegen - éppen ösztövér volt szegénykém. Néhány fontnyi csont és hús feküdt
az ágyban.

Nem nyújtotta kezeit' - ezek be voltak pólyálva, s én, aki nem láttam azóta, hogy megkapta
Krisztus sebeit, csak annyit vettem észre, hogy a tiszta gyolcskötésen át is vér szivárog. Testi sze
meivel alig látott már, annyira rosszak voltak, nemcsak a szembaj miatt, amit Keleten kapott,
hanem még inkább a gyógymód miatt, amit az orvosok nem sokkal a végső betegsége előtt ki
próbáltak rajta San Fabianóban. A salernói orvosok - én is rendeltem magamhoz közülük ket
tőt Rómában, mert szerettem volna, há meggyógyítják - mind azon a véleményen vannak, l10gy
a szemnek ez a gennyezése a mi látásunk számára észrevehetetlenül kicsiny állatkáktól szárma
zik, s elpusztításukra egyetlen mód van, a tűz heve. így abban a hitben, hogy tűzzel égethetik ki a
gennyezés forrását, fehérre izzított vaslapokat mozgattak szeme; előtt. Ami azonban kipörkölte,
vörös heggé változtatta szemöldökének helyét, duzzadt és vörös égési sebbé tette orra, arccsontja
és szemének eresze közt a szemgödör bőrét, és persze leperzselte a szempilláját is. S mert nyitva
kellett tartania közben a szemét a fehér ércizzás kiégette a látását, úgyhogy alig lehettem számára
más, mint formátlan árnyék. És mégis megismert, amikor beléptem hozzá; fájdalmai közt is mo
solygott és így szólt:

- Ah, Monna Jacopa és Donna Jacopa és Frate Jacopa, hát mégis eljöttél hozzám a haszonta
lanhoz, aki még értesíteni sem tudtalak arról, hogy szeretnék elbúcsúzni tőled is, és látni téged,
mint egy asszonyi nemen lévő férfitestvérünket rendünkből. így hát újólag Isten hozott, Frate
Jacopa!

Ezt mondta, és én a magam gyarlóságában, ha minden mást, amit életemben mondtak nekem,
el is felejtenék valamikor, ezt sohasem felejteném el. Mint márványlapba a felirat betűi kalapács
csal, úgy vannak ezek. a szavak a szívembe vésve két vésővel és két kalapáccsal is: az örömével,
hogy újra láthatom, s a fájdaloméval, hogy nyilván utoljára, és így találkozom vele. Emiatt a szi
vem majd megszakadt. Most már tudtam, miért kellett a világrajönnöm, éspedig olyannak, ami
Iyenné lettem, ha kell érdesnek és erőszakosnak is: hogy most kemény tudjak lenni és ne sírjak.
~ Ferenc testvér - mondottam neki -, tudtam, hogy hívtál, és azért jöttem, mert hívtál. Mit te

hetek, atyám, azon kívül, hogy látlak és imádkozom érted?
Erős hangon felelte:
- Az édesanyám, akinek sok bánatot szereztem, míg fiatal és könnyelmű voltam, sőt azután is,

hogy enyéimtől elszakadtam : meghalt. Akarsz-e anyja lenni egy haldoklónak? Ami felé megyek,
attól mégiscsak félek, azt akarom, hogy a haldoklásomnállegyen egy asszony, árnyéka édes
anyámnak.
Lekűzdöttema könnyeimet.
- Jóságod folytán atyám vagy, lelkemé és üdvösségemé. Most parancsodra: fiam. Gyerme

kem, nem kell attól tartanod, ami miatt mi félünk a haláltól. Akár most halsz meg, akár máskor,
nincs okod a halál félelmére, hisz Isten szeretetével fogsz találkozni, nem pedig haragjával.

Elfulladva mondta:
- Megpróbáltam. " Isten erős kegyelme s a magam gyönge képességei szerint megpróbál

tam ... életem megfordítása óta megtenni mindent, hogy valóban Isten szeretetével találj am ma
gamat szemben, meghalok ... ne a haragjával. De tudd meg, hogy a halál félelmének mindnyá
jan ki vagyunk szolgáltatva. Tudodjól, mennyire nem akartam és nem kívántam, hogy a mieink
között ... hisz a legkisebbeknek kell maradnunk .. , tudós teológusok legyenek. A tudomány
előbb-utóbbmégis a gőg kísértésébe visz. De örülnöm kellett annak, hogy ezekről a dolgokról
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olyan nagy tudóssal beszélgethettem, mint amilyen a mi Portugáliai Antal testvérünk. Ő mondta
nekem, hogy a halálfélelemnek mennyire alá van vetve az emberi természet, s ő mondta, hogya
teológia tudománya még azon is tűhődik, hogy nem volt-e alávetve maga Krisztus csodálatos
anyja is a halálfélelemnek, annak ellenére, hogy sem előtte, sem utána senki nem sóvároghat
annyira látni Krisztust, mint ő. De mint valóságos ember, talán még a Megváltó is alávetette ma
gát ennek a félelemnek, miközben utolsó éjszakáján vérrel verejtékezett. Nem hárítom el magá
tól a félelmet, Donna Jacopa ... Anyám!

- Fiam, itt vagyok, hogy szolgálatodra legyek mindennel, amivel egy anya önnön szíve véré
nek ontásáig segíthet beteg gyermekén.

Ezt mondtam s ez volt az IIpillanat, amikor én, a szegény méltatlan - úgy vélem - beléptem az
ő csodálatos életébe, mert ettől kezdve értettem őt szavak nélkül is, mint aki beléje lát, és ő is ér
tett engem. Nem én dicsekszem, ez az ő dícsősége : halálának első csodája volt. Mert íme, látta
bennem a gondolatot, hogy fel akarom ültetni, mire én azonnal láttam benne a gondolatot, hogy
ezt elhárítja ugyanúgy, ahogyan Krisztus elhárította húsvét hajnalán, még kertész alakjában is,
hogy Mária Magdolna a lábához boruljon s azt átölelje: "Ne érints!" Nem tehettem ezt, sze
meim már valóban csak a könnyeken át kérdezték, hogy mégis mit tehetnék. S ekkor következett
be az, amit oly sokan beszélnek, és oly kevesen értenek, s ami miatt ezt most nektek elbeszélem.

Olyan pontosan láttam a bensejét, ahogy magunkét látjuk akkor, amikor a leggondosabban
alászállunk lelkünk mélyeire. Láttam, hogy most a halál előtt, most még egyszer és utoljára ön-
maga végső megalázására készül. . . .

Itt néhány pillanatra megállt a? elbeszélő, hogy megpihenjen. Nemcsak benne .emelkedett
olyan magasra a felindulás, hogy rekedtté és gyöngévé tette, végül elállította a hangját, hanem
szinte mindenki reszketett, aki hallgatta. Úgy tűnt, hogy egyedül a főnöknő nem, egyedül az ő

széles, vaskos, majdnem fekete arca volt kemény, erős és mozdulatlan.
- Ekkor történt az, hogy megpillantottuk atyánk utolsó mosolyát. - Donna Jacopa, Anyám

- mondotta -, és ti többiek, el kell néznetek ezt a gyarlóságot, amit az utolsó napokban vagy
órákban művelek ezzel a szegény testemmel, amit ifjúkorom óta annyira megkínoztam. Donna
Jacopa, a halálban, amely nem más, mint bennünket Isten számára, az örökkévalóság számára
megszülő anya: nem akarok más lenni, mint gyermek. Úgy akarok tenni, mint a gyermekek, s
minthogy nekik jólesik az édesség, és talán szükségük is van rá, mert megerősíti őket, kérlek,
Donna Jacopa, hogy egy kis édességet készítsél nekem. Hiszen egyszer még Rómában beszéltem
neked arról, mennyire szerettem gyermekkoromban azt az anyám készítette, tejfellel és liszttel
összekevert mézet!

Pontosan ezt mondotta. Azok, akik ott voltak és általuk életének krónikái feljegyezték vagy
fel fogják jegyezni ezt a híres kérését, s valameddig csak emlegetni fogják nevét a világon, emle
getik majd vele az enyémet is, a szegényt és kicsinyt, a méltatlant, minthogy e szavait hozzám in
tézte. Én azonban jobban megértettem, mint a/többiek, akik ezt csak kívülről látták, mert én azt
is láttam, ami a bensejében zajlik. Amikor beléptem hozzá, annyira uralkodott fölöttem az ő régi
képének emléke, hogy önkéntelenül is olyannak láttam, amilyennek számotokra először leírtam,
s nem vettemészre rajta más pusztulást, csak amit az izzó vasak rongáltak szemén és szeme kör
nyékén. Most azonban megláttam a teljes és rettenetes fájdalmat, amellyel a még élő test a beteg
ségnek és a kínnak rettenetes présében vergődött.

Amit tett, nem volt más, mint az alázat. Mosolyogva könyörült meg szegény összekínzott tes
tén és fel akarta üdíteni azzal, amit mindenki szeret, a mézzel, s talán az egyetlennel, amit a sok
sok böjttől alighanem ökölnyivé zsugorodott gyomra még megbírt. Azonkívül én sejtek valami
mást is. Hiszen asszony voltam és anya, beteg gyermekeket ápoltam, hozzátartozóim haltak meg
karjaimban, és orvosokkal kellett 'beszelnem. Tőlük tudtam és magam is láttam, hogy igazuk
van: a méz jót tesz a szívnek - megerősíti. Életének utolsó heteiben a férjemet, akit egy hatalmas
és indulatos szív szenvedélyei ráztak életében és szenvedései ráztak haldoklásában : mézzel tar
tottaméletben. S most jelentkezett és kopogtatott Ferenc testvérünk szíve is, rnézet kivánva,
mint a gyermek.
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