
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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