
AZ ÉG ÉS A FÖLD*
Irta Carlo Cöccioli

Don Ardito Piccardo né,gy levele mons. Antonio Zei
hez, San Sebastiano in Carnpo apát-plébánosához.

1928.

Mousigucre! Ha az elmult év során nem írtam Önnek, ez.
csak azért történt, mert nem mertem ahhoz fordulni, aki áldásá
val bocsátott el azután, hogy gőgömmel annviru megbántottam.
Ma azonban, miközben a plebániára érkezésem emlékmiséjét
mondtam, elképesztő hevességgel rohantak meg az emlékek. Önre
es hrvosereg ére gondoltam, akiknek körében két esztendőt töltöt
tem el. Igy, mint egy ajándék számomra, hogy szobám csendjében
most írok Önnek.

Egy év mult el s talán azzal kellene kezdenem, hogy magamat
megalázva bevalljam: vereséget szenvedtem. Emlékszem utolso
beszeígetésünkre: akkor telve voltam tűzzel, égtem a szenvedély
től. Vágyódásomnak, amely valami nagy, valami szerit felé haj
tott, negativ oldala sajnos megmaradt; de a keblemet feszítő nagy
ratörés kemény csapást szenvedett. Eszeveszett gőgömben azt hit
tem akkor, hogy ha akarom, elérhetern a szentséget; ma már lá
tom, nemcsak megközelíteni nem tudom az én erőmmel, hanem
az ilyenfajta törekvésben, minden látszat ellenére, van valami
sátáni is, amielijeszt. Másrészt mindennek tudatában, vajjon
megszűntem-e küzdeni l Nem: mert erre nem vagyok képes. Foly-
tatom a harcot.

Elkeseredett harc ez az utolsó csepp vérig. Mondom ÖI1lJek.
monsignore, nem fontos nekem, hogy tudjam: mennví a leheto
sége számomra a győzelemnek. Egy bizonvos ponton túl nem ér
dekel. nagyobb vagy kisebb-e a valószínűsége annak, hogy alul
maradok. Harcolni: ez a fontos számomra. Nem megadni magamat.
És amikor felvillan bennem, hogy az álomtól nem tudok szaba
dulni (ésa bűn, hogy a szentséget esetleg álmodni is lehet), még
nagyobb dühvel vetem magam a harcba, Azt mondom magam:
nak: de hiszen ez gőg és elnyel aéged! Mégis, folytatom a harcot.

Ah, tudom, hogy méltatlan vagyok rá. Az egy év óta gond
jaimra bízott nép lelki állapota világosan bizonvítja, nem érdem
rem meg, hogy vezessem. őket. Mert ez az én nyájam nemcsak
hogy nem lett "szentebb", mint érkezésemkor volt, de még inkáb bo
belevadult a szenvedélyek kavargásába, amelynek középpontja
és okozója is én vagyok. Én, a pásztor, meggyűlöltettemmagamat
a nyájammal. Nem maga a gyűlölet bánt, de az a gondolat,

• Részlet Carlo Cöccíolí "Az ég és a föld" clmű regényébliJ, melyet Szemlénl<
ben ismertetünk.
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hogy kitszeressen ez a nép, ha nem engem és velem együtt Azt•
.akit képviselek. Jégfal vesz körül; minden cselekedetemet megbi
Tálják és mérleg're teszik; mindig, mindenkinek adósa vagyok;
néha azt mondom magamnak: ha a püspök az ..ódium plebis"
iniatt elmozdítana állásomból. teljesen jogszerűen és a tényeknek
megfelelően járna el. Papi életem telve ván fájdalommal --- mert
ott van a kezdeti félreértés: nem vagyok méltó arra. hogy pap
legyek .

Ezt a kitörést is. mint érdemtelenül kapott adományt enged
icm meg magamnak. monsignore, mert általa az eldtt alázkodom
meg, aki dicsekvésben. látott; és ez az alázat már kárpótol engem.

1929.

Egy újabb év telt el és azokban a dolgokban, amelyekről Ír
tam, a helyzet változatlan. A nyáj g'yűli:ili a pásztort, ruert a
pásztor képtelen rá, hogy megszerettesse magát. Adni szeretnek
valamit és senki nem akarja elfogadni.

Néhány hónappal ezelőtt a püspök magához hívatott és arra
intett, hogy nagyobb türelemmel végezzelll plébánosi tevékenysé
gemet. Elfogadtam szernrehánvásait és igéretet tettem. Most látom.
m ilycn nehéz az, igéretet megfartan i, l\1ert noha a világon ruiu
dennél jobban vágyódom arra. hogy szeresscnek, belül tiltakozik
valami bennem az eHen, hogy olvasmiórt szerettessern meg maga-
mat, ami nincs. Az igazság elárulúsa lenne ez, .

Igazsá-r. Mult vasárnap e/!;y rógehbi coneeptust ismételve, ar
ról beszéltem, m ilveu nehéz számunkra aziidvözülés. Mi kor a m i
sének vége lett, az volt. az érzésem. hogy uom én beszéltem, ha
nem va.l.iki más énbennem. AztáJl úgy tüut, hogy ez gög, és meg
alázkod tarn és azt mond taiu m agum nuk, hogv a sátán suuallhatta
ezt. -Azt jelenti ez. hogy a saját hauaorua t sem ismerem már
rneg? Ah, úgy érzem, szalmaszál vavyok, amelyet sebes hátán to
'vuravad a folyam. Megállauítottam, hogy mindannyiuukban két
'ember lakozik, akik állandó púrbeszédet folytatnak.

Aztán megtiltom magamnak, hogy macumrn gondoljak, igyek
szem elfelejteni ma-rarnat. Csak harcolok.

1930.

Fagyos egyhangúság' lepte el lelki életemet. Néha már imád
koznom sem sikerül. Magamat a földre vetve szakadatlanul ko
pogtatok egy knpun. Nem nyílik ki. És én, aki egyedül Annak
szolaálatába szegödtem. Aki a kapu másik oldalán' áll, úgy ér
zom. meghalok. .

De folytatom a harcot.
Imádkozzék értem monsiguore l Mi lyeu nagy szükségem van

rá! Ezen az új nyáron, a negyediken itt Chiarottorréban nUg}

hideg közeledését érzem.
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Igyekszem megsokszorozni buzgalmamat, de fáradozásaimnak
semmi gyümölcsét nem tapasztalom. Nem a földtől· függ az.
amelybe a magot vetik, hanem annak alkahnatlanságától, aki vet.

1931.

A kísértések szaporodnak ebben a harcban. A mult hónapban
a hegyek közé hívtak, az egyik házba, ahol egy özvegynek egyet
len lánya feküdt, haldokolva. Az anya olyan volt, mint az őrült

és azt akarta, hogy tegyem kezemet a gyermekre, mondván: ez
meggyógyítaná,

Miért kérte ezt tőlem~ Kétségektől gyötörve egyetlen itteni
barátomhoz, 'a chiarottorre-i tanítóhoz fordultam. Nem akart vá
laszolni és mosolvogni kezdett. Különös mcsoly.

Később a gyermek meggyógyult.

....
Antonino Belli ch.iaroitorre-i laníf0 »isseaemlekeze
seiből:

Az a bizonyos különös mosolvl Igen, mondom: ő elefántcsont
toronyban 'élt és képtelen volt tisztán látni, mit gondolnak róla
az emberek. Elmerült a harcába. Hogyan tudhatná az, aki úgy
harcol: mint ő, hogy a szegénysor népe hisz bennej Ö csak a
küzdelemre szorítkozik. .

Azt kérik tőlem, beszéljek még egyszer azokról az időkről.

Hogy amikor feltette nekem a kérdést, amelyről a mons. Zei-hez
intézett levelében beszél, miért mosolyogtam anélkül, hógy vála
szoltam volna. Kérdezem, hogyan is válaszolhattam volna'l 'I'a
lán így: "az emberek azt hiszik, hogy maga szent'rl De hiszen
ez csak úiabb sebet szakított volna fél benne. Botrányt kiabált
volna es fájdalmában 'széttépte volna önmagát. A nép azonban
igenis szentnek tartotta. Már tudniillik a hegyek népe, a sze
gények, a nyomorultak és kiéhezettek akik az erdőborította SZ~I

kadékok között élnek. Apásztol'ok, a Ieg.-züg'ényebb feles bérlők,

a favágók. A szénégetők serege, akik olyan végetnemt"l'ií csendben
töltik a napokat. Ezek .számára ő a .ani papunk" volt.

Most hát elmesélem, hogyan játszódott le ez a kézrátétel KÓ
rési epizód, amelynek kapcsán don Ardito Ill.egpillantotta arcomon
a "különös mosolyt,"

Néhanapján' (nem túl gyaknuJ) meglátogattam őt és ilyen
kor is leginkább hallgattunk. Valami fátyol feszült kőzöttűnk,

amelyen a szavak nem tudtak áthatolni; mi legalább is nem
akartuk. Mindent a csenddel mondtunk el egymásnak. Mennyire
tuuott hallgatni! Ez járt mindig az eszemben, valahányszor 01
néztem őt szobájában, az asztal tulsó felén mozdulatlanul ülve,
annyira jellemző, összeszedett és ámuló tekintetével. (Valami cso
dálkozás ült mindig a szemében, talán ezért látszott gyermek-
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nek. Olyan ember benyomását keltette, aki állandóan felfedez
valamit). Én pedig, az én helyemen, az asztal innenső felén, az
asztalra kőnyökölve, arcom a két tenverem között, Hallgattam a
múló csendet. Vagy hallgatag sétáink, amikor előbb csak úgy
kavarogtak lelkemben az egymásra zsufulódó kérdések, hogy az
után lassan- lassan kialudjanak. mint a mécsvilág, amelyből ki
fogyott az olaj. És kimondhatatlan nyugalom és' békesség töltött el.

Hát egy napvéppen nála voltam, amikor egy ember állított
be a plébániára és így szólt: "Don Ardito, jőjjön fel a F'ragaio
lóra, szükség van magára." Az a lerongyolódott, sziute eltompult
fajta volt, és don Ardito megkérdezte tőle: "Beteg valakij" "A
Giovanna lánya" - válaszolta az embes; majd magyarázólag
hozzátette: "az a Giovanna, aki a vendéglőt tartja". Don Ardito
felállt és azt mondta: "Megyek". Délfelé járt az idő. "Mehetek
én is~'" - kértem. "Jó,': - mondta,

Azt hiszem, a haldoklók útravalóját is magával vitte. Egész
úton gondolataiba mélyedve ment az ember mögött, aki puposan
meghajolva baktatott előtte. A F'ragaiolo amolyan néhány házból
állo tanya-féle a gesztenyeerdővel borított hegyoldalban. Elmult
dél, mikor megérkeztünk; Giovanna a ház kapujában várt bennün
ket, Megkövülten. A dermedt tehetetlenségnek soha még ilyen ki
fejezését nem láttam. Tudtam, hogy rossz sora V1Ul; özvegyen ma
radt egyetlen kislányával, bort árult valami vendéglő féléhen és
így vonszolta tovább az életét. Megindult a pap felé és így szólt:
.,Gyógyítsa Illeg nekem!" Don Ardito meglepő mozdulatot tett: Ki
nyujtotta egyik kezét, megsimogatta az arcát, "Vezess a gyer
mekhez" - mondta, Igy, tegezve. Az asszony nem mozdult; ke
zét felemel ve, újjait begörbítve görcsösen belckapaszkodott a pap
ruhájába: "Gyógyítsa meg nekem!" _. ismételte könyörgő han
gon. Más asszonyok is álltak a közelben, de nem szóltak közbe.
..Imádkozni fogok érte" -- niondta a pap, majdnem hidegen, sze
mét lehunyva. "Nem, - rnoudta az anya -'.- meg kell gyógyítania
őt." Kétségbeesett, egyhangú esdeklés volt, a pap kissé félretolta
és belépett a házba.

A szebúban olyan sötét volt, hogy eleinte semmit sem lát
tunk; aztán Telderengett. az ágy és az ágy körül kettős sorban
asszonyok. csendesen, mozdulutlau ul. Elképesztően sovány ar
cok, mélyenülő, szomorú szemek. Ugy látszik, így várukoztak.
Az úgyon törékeny, fehérarcú gyermek. Don Ardito közelebb lé
pett. "Tudjútok, Illi baja V8111" - kérdezte. "Nem" felelte az
egyik asszony csendesen. "Tudj uk, hogy meg fog halni." Mint
valami kénlés felelet ~átékbaJl, don A rdi to most ezt kérdezte: "És
az orvos'l Miér-t nem men tetek el Vi llalbába az orvosér t'i'' Senki
nem felelt. Majd egy másik asszony, közömbös hangsúllyal : "Gal
lino látta; azt mondta, meg fog halni." Gallino erdész volt, aki
mellesleg kuruzslássul' és múgiával is foglalkozott.

Don Ardito a fekvőhelyhez lépett és rászólt az asszonyokra.
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"Menjetek ki!" Erötel ies hangon, majdnem gorombán beszélt;
mélv benyomást tett rám. Az asszonyok azonban nem mozdul
tak. "Miért, - kérdezte szelíden az, aki az előbb GaJlinoról ue
szélt - hát nem gyóg~'ítja meg, maga, aki a mi papunk?"
"Egyetlen lánya neki" - mondta egy másik asszony. Kitérő és
szenvtelen könyörgések, mégis tele heves fájdalommal, amelj
valamennyiük fájdalma volt, hiszen anyák voltak valamenuvi
en. "Én~" szólt, mintegv kérdve a pap. ".Maga" --- morid ta az
első az asszonyok között. "Tegye rt kezét a fejére és a gyermek
meggyógyul." A kislány közben mozdulatlanul feküdt, tágranyílt
szemmel, vékony karjai teste mellett kinvujtva, mintha monda
ná; itt vagyok; nagy, Jázban . égő szemével hol a pa po t, hol az
anyját, hol az asszonyokat nézte. "f:1I1" -- ismételte don Ardito
(hangján érzett a megdöbbenés). "Igen" - - moudta az asszony,
és mindjárt utána kórusban II többiek "G~ógyítsa meg, tegye ke
zét a fejére." "Ki innen" üvöltötte a pap. "Metdo1ek ki, mit akar
tok tőlem, mit csináltam nektekl" Amazok el-!Y duralrig Hem moz
dúltak, aztán az egyik, aki az ajtó kiizeJélH>!l volt, megfordult
és kiment. A többiek, egyik II másik után Ie.lsorakoztak mögötte,
legvégül az anya. Ekkor én is ~imentellt.

Több, mint egy órát várakoztum.
Késő délután, szótlanul indultunk utnak visszaf'eló. E~y POJl

ton, amint éppen megelőz.tem, szokatlaunl runaus {.,., f'ájdulo mto l
meggyötört hang-on megszólalt: "De III iért, III il·rt. 111i t kellett vol
na tennem, miért könyörögtek?" Hallgattam, 'I'ovább iuentünk.
Aztán megint az íj hangja: "A.zt 11 karták. hogy «sodút teg-yek;
nem ezt akarták I" Ekkor szúletett nlr.~ az ('Il k iil óu iis nioso
lyorn. "Igazán nem súlyos eset! . - mOI1\1ta kétségheel'etten tlan
Ardito - azt hiszem, meg fog gyógyulni."

Ennyi az egész. A KiHlúlJY meggyógyult. az bizOIlYOH. D"
megmondhattam-e uek i akkor. hogy 11 hegyek lakói ldizött szerit
ként tisztelték f Nem: él' különben is. ha megl<{'l'tll'~te vol na : U8
miért~ uern tudtarn volna vúlaszolni. A h ire r'-'l.On!lan nőttön 'nőtt,
szétterjedt a házak között,túlesnpott il plébúnia blltúrain is. Chia
rottorré-ban, a faluban g-yúliiltélc a h()g~Vl·khe(]sZelltk('nt ('IJl1cr.;'et
ték.. Ugy hívták: "A m i uapunk", és ez' annak a jele volt, 'lOgy
valami gyökeres változás történt az életii~d)('Jl.Merl abban az
időben kevés ember és kevés dolog' volt. anrire azok az embe
rek azt mondhatták: a .anienk". Amire a sz ivük mély{~n monrlhat
ták azt. Ma bizonnyal megvál toz tak 11 dolvok : II nemzedékek
felnőttek; a háború elmult. A s~ivek meg'llyiJtak. De akko]', ki
nek hihettek vnlna, ha norn II szon teknek {~fi a esotlitknak? A;,. t
mondják, a szeutekuek kü lönleges illntuk van él' O!·y évszúza:l
alatt akadt olyan is. aki ezt rnezóreztc.

Don Ardito Piocardo. akiből áradt II Hzents'!'i i llatu. m in t
mondom, minderről nem ve í t tudomást.
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