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Korareggel indultam el Perugiából fiatal olasz barátommal, Giuseppe
Capecchi-val, hogy gyalog menjek el Assisiba. Ha a katonaságnál annyi
szor meggyötörtek az edzés és a fegyelmezés ürügyén napi húsz-harminc
kilométeres gyaloglásokkal, hátamon minden elképzelhető hadiszerszám,
a fegyvernemek "királyának", a gyalogságnak minden fortélyos eszkőze,

a mult hagyatéka, a borjú, a jövendő győzelem biztos zálogával, a gya
10gsági ásóval és egy köteg kézigránáttal egyetemben, - akkor Szent
Ferenc hogyne érdemelte volna meg, hogy könnyű bakancsban. nagyszélű,

olasz szalmakalapban meg ne tegyem azt az utat, amelyet az egykori gaz
dag posztókereskedő könnyelmű, virtusos katonafia nem is egyszer járt
meg, amikor a félelmetes hadjárat Assisiból megindult a gőgős Perugia
ellen! Talán lehettek kétszázan (vagy ötszázan is) az assisi hadrakeltek,
akik közül elsőnek Francesco .Bernardone esett fogságba és került Perugia
börtönébe.

A nap mint valami óriás gyémántmadár tollászkodott a pattanásig feszült,
hártyavékony palakék égen és kiterjesztett szárnyaiból szállt a perzselő pihe
lüktető homlokunkra, alélt szemünkre és nehezen váltó térdeinkre. Mikorra ama
hegy termékeny lejtőjére értünk, amelyről Dante szól (Aquinói szent Tamással
mondatván el Ferenc életét), s ahol a szegénységgel jegyezte el magát az ifjú
egykor, a szegénységgel, mely "Krisztussal a keresztfára szállt fel és ezeregy
száz évig kellett várnia, hogy új vőlegénye legyen", - itt már úgy vonszoltam
lábamat a botlató kövekkel kirakott meredek úton, mintha minden léptemmel
századok nehezékét tépném fel a sűrű porból!

Nem hiszem, hogy fölös erőmből telt volna a pózra, ahogyafordulókon
meg kellett kapaszkodnom, hogy össze ne roskadjak a valaha is végigremegett
gyerekes képzelgések felzúdult emlékétől. de még inkább a lassan belém tóduló
valóság terhe alatt. De szivesen hagytam volna magam mögött a pörölő városi
népet, az utcán vágtató gyerekek éktelen zsivaj át, a jelen bizonyosságát, hogy
csak a régit lássam. Ezért még egyszer visszanéztem a nap fényében remegő

umbriai lapályra, amelyen végigjöttünk és amely hajdanán hátára vette ezt a
szíklás meredélyt: úgy kapaszkodnak rá a házak, mintha valami nagy történeti
áradásból menekültek volna ide, és egymásba csimpaszkodva évszázadok óta itt
állanak egymásnak símulva, lábujjhegyen, felszegett állal és megkopott hátuk
kal: széltől-esőtől vert gerincük messzi világít a táj ra.

Még megvannak a város falába metszett kapuk. Ha ezeknek valamelyikén
. áthalad az ember, soha nem érzett erővel kapja el a régiség hatalma, hiszen
e roskatag és omló, de mégis konok falakon túl nem jutott, s lassú pusztulá
sának minden elgurult kis köve, elszórtan, azéttörve is a régi egészet mondja
vallja: a falak közé szorított élet változatlanságát. Csak egy régi kútnak támasz
kodj, s egyszerre szamaras embert látsz a vergődő napfényen, amint ős gonddal
lehajol és szomjas állatának vizet merít. A sikátorok kifeszített kötelein száradó
fehérnemű ringatódzik az utcáközön szűkölve rohanó széláramban: a békének
e mindennapos fehér zászlai mióta lengenek itt, minden felforgató történeti
ármány ellen? ... Es hát ezek az izgatott olasz mozdulatok; a porban masza
tosodó gyerekek; a kétvedrü vízhordó leány, aki mezitláb megy el itt mellet
tem: nem az örök példaadó élet vérében muzsikáló ütemére ballag-e? .. Sztkfás
oldala gödreiben, kiemelkedő buckóiban, az egész Assisira és a Monte Subasióra
feszülő csendben minden rendezőnél hívebb mester: máris betelt vágyam indít



tovább utamon, amely a kopott és primitív szépség első és talán utolsó vallo
mása lesz életemben.

Fontos-e, hogy előre tudjak míndent, amit itt most látni fogok? Nem,
éppen nem! Ezért mindent: művészetismeretet, különösebb kíváncsisággal firtató
tekintetet, indokolt mohóságot, a nagy összefüggések keresését megadón a
kapura függesztem, levetem magamról, mint az igaz hivő, hogy csak néhai való
tiszta vágyam és alázatom ragyogó meztelenségében haladjak be a zömök, zord
szemöldökű templomajtón.

Vigaszul és mindjárt bíztatóul is: alacsony boltozat szegi meg felsóhajtó
tekintetemet. Ridegen fénylő pápasírok. A vastag és szines üvegablakokon ezer
szer meggyöngült napfény permetezik szét, finom és szálkás, csak annyi éppen,
hogy ne legyen sötét. Nem a barokk-templomok mesterkélt homálya ez, hiszen
itt belülről fénylik minden, a Nap is talán csak a látthatón túl- való sugarait
bocsátja be ide.

A kóruson, kopott-könyöklőjű, füstös-fekete székek merev támlái között,
köröskörül legalább ötvenbarnacsuhás barát ül, a kolduló rend serege, s valami
csengőhangú zsoltáron dolgozik, mozdulatlan áhítatban. Mint egy láthatatlan
orgona sipjai: hol ez a rész, hol meg a másik, a mélyebb hangú, csap fel a
zsolozsma hullámain, amelyek végigtapadnak a régi falfestményeken, megremeg
tetik az ablakok sarkába bújt csendet, felkúsznak a csavaros oszlopokon, és egy
lépés közelségéből is: valami elérhetetlen magasság visszhangját zúgatják alá
a kerek boltozatról.

Hol van ebből az ősinél is ősibb gregorián-dallamból a pátosz? .. Kemé
nyen és elfogódottság nélkül szállnak fel a hangok, külön-külön, mint fészkük
ről ellibbent madarak, hogy néhány rövid szárnycsapás után visszahulljanak
az egyszerre nyíló ajkakra. Cimabue torzonborz és elkínzott arcú Ferencének
hangja ez: minden kétségtől megtísztult, a hajlott mennyezet zárt kalitját ércesen
kitöltő lelki szabadság hangja.

Nem is kell jobb útbaigazító: már értem mínden áhítatos vonását e
gyengédvonalú és mégis csupaerő freskóknak: látnivaló, hogy bennük egy ősibb

és ösztönösebb élet lehelletnyire vékonyodott vad indulata lüktet: szent örüle
tekben, bódult, öntudatlan rabságon és jókedvű aszkézisen meghiggadt életmámor.

Ilyen az egész kolostor is! Mint valami óriás fecskefészek, hosszú idők

szeszélyes és makacs munkája. Nehézkes, egymásra-javított, egy adott szűk kis
területen mindent egybezsúfoló: néhol, ahol a tér megengedte, kitörésszerűen
nagy. másutt: miniatűr fapadfaragásokban, bűnbánóan és eszelősen kicsiny.

Megyek fel a lépcsőn, a Felsőtemplomha, és ezt gondolom: lám, erre a
zárt területre nyűgözött eszme- és lélekindulat csak befelé és fölfelé tágitotta
magát; templomot, újat, csak a régi fölé emelt, új freskókat csak a régiek helyén
festett, újra és újra próbára téve az idegzet, az építő kisiparosság és a képzelet
erejét. Mint valami nemzedékről-nemzedékreöröklődő céhbeli mestermü, mindig
az eredetit, a régit tökéletesítették, alakítgatták. Es így rándult egyirányba a
nehezékeitől lassan megszabaduló ösztön és fegyelem: nem terült szét a földön,
nem terpeszkedett szét kényelmesen és pompázó imperiálizmussal, hanem mindig
csak a meglévőt formálta tovább, akárha csak egy fafaragás próbáj ában is örö
kítve meg az egymásra következő nemzedékek névtelenségét.

Ez bizonyos: bizonyos, hogy ez az ugyanazt akaró, csak egyirányú sugárba
terelt lélekhullámzás sugallhatta Giotto ecsetébe azt a félelmetes erőt, amely
egy-egy vonásában, a durva és vaskos szimbolizmus egy-egy rejtett hajlatába
a régiség minden földöntúli báját rejtette el. Aligha lehet nagyobb és tanultságát
jobban elrejteni tudó müvészet, mint amely a holt Szent Ferenc kezére hajló
Santa Clara-rendi apáca szelíd és mégis önkívületig fokozódó vad mozdulatában
van! ... Es a pápa régi fogadóterme l Majdnem népi képzeletre vallóan primitív,
a padló, amelyen terebélyesen áll maga a trónszék, mint valami falusi bíróé,
tapinthatóan durva csempe, a házi égetőkemence kézjegye minden kockájánl ...
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Ez a terem nem rokona a világ egyetlen fogadótermének sem, vagy ha igen,
a legtávolabbi, a legszegényebb rokon. Olyan, mint valami tekintélyesebb mes
terember vendégfogadó szobája, amelyet ráérő gonddal a maga gyönyörűségére

épített meg ... Az egész duplatemplomos épületen is gondos és gyámolító kéz
munkája látszik, amely naponként igazít valamit rajta, nem hagyja nyugton
motozó és alakító kedvét a bevégzett mű, amely sose lehet egészen kész, amíg
lelki és szellemi világának pontos vetülete nem lesz, - de lehet-e, ha folyton
a jobbra, tökéletesebbre vágyik? Mindenesetre: babráló keze, harsány hangja
egyaránt kielégül, ha a szem, hosszas építkezés után, a mintákon és formákon
meg-megnyugsztk, és időnként úgy érzi, hogy most már jó, akár az örökké
valóság idejére is .•.

De ha ilyen a templom, amelyet Szent Ferenc emléke ihletett ilyenné
az utána következő névtelenek munkájában, milyen lesz a régi templom és a
kolostor, ahol a Poverello élt, ahol minden falbaépített kő őrzi még érdes zsák
ruhájának érintését (a többi anyagot, drága kelméket és posztókat szétosztogatta
a szegények közt, amikor az egyéves perugiai fogságból hazajött), ahol rozoga
padokban, foszlott karingekben, homorúvá kopott garádics-fokokban, nyikorgó
ajtóban, elmállott falakban, szuvas gerendákban, a templom mögött suhogó év
százados ciprusokban mindenütt az ő lelke sóhajtl ... 0, hogy szégyellem nehéz
kes, nagy testemet, ahogyelcsüggedten cipelem a kis padok között, a likas
imazsámolyok mentén, a hullámzó, göcsörtös téglapadlón, piciny ajtókon át,
köröskörül a kis templomon, amelyet mindenestül el tudna húzni egy pár bivaly,
- olyan kicsiny! ... Vándor, aki itt jársz, hozzá ne érj valamihez: a kalauzoló
barát mutat egy nyílást, ahová a kistermetű Ferenc bújt meg, amikor üldözték
(vagy ídeállították, amikor mértéket vettek róla a koporsójához): nekem a
mellem közepéig sem ér, s pirulva elfordulok.

A kolostor udvara négyszögű: benne kertecske és közepén kerekes kút.
Apró rózsabokrok nyujtogatják kontyukat a négyszögű, langyos égdarab felé ...
Oldalt van az étkező: a barátok éppen ebédelnek. A hosszú asztalon kerek,
könnyű bádogtányérokon lencsefőzelék, mellette hosszúkás, fonott kenyér és:
egy-egy félliteres palack minden barát előtt, csordultig töltve sötétvörös umbriai
borral: Semmi kétség: az összekarcolódott falú boltivek alatt igy ettek elődeik

hétszáz évvel ezelőtt is ... Nem egyszerre étkezik minden bentlakó barát. Egy
részük kint bolyong a kertben. Nagyon élénk valamennyi, beszédük gyors
és fesztelen, az ismert zsírosszájú kenetességnek árnya sem szennyezi be
szavukat és mozdulataikat. Egyikkel szóba elegyedem: elmondja, hogy nem
rég jött vissza térítőútj áról az arabok közül (már ősük, Szent Ferenc is
megjárta Egyiptomot és Sziriát) i majdnem megölték, öt nyelven beszél tökéle
tesen, köztük három arab nyelvjárást. Míkor idáig érünk a beszélgetésben, egy
szerre fölkapja csuhája szárnyát és elcsattog kopogó fapapucsán: egyik társa
hívja élénk jelekkel: vajjon mi lehet olyan sürgős ebben az időtelen időben?1

Kár volt még ennyi pironkodó alázattal fizetni meg e drága és kedves
hajlék látványát, a nagyranőtt barbár embernek alig járható épületecske aján
dékát, mert most a kalauzoló barát apró lépcsőkön le-felszállva Szent Klára
kis virágos kertjébe vezet.

Lehajolva, a szűk ajtón úgy bukom be a félig leomlott fal ú kis helyi
ségbe, amely elől és felül szabadon lehelI a tájra és az égre kicsiny virágai
val és puszpángbokraival, - úgy esem be, mint aki végre odajut, amit valójá
ban keres, s ami eddigi csodálkozásai alján hiányzott. Ilyen helyre életében
csak egyszer juthat el az ember, mint amesehősök kiengeszteltetésük helyére.
Megkérem a barátot: hagyjon magamra, hadd pihenjek meg itt egy kicsit. A barát
mosolyog és elmegy.

Leülök a vékony deszkapadra és mereven nézek előre. A párhuzamos
két fal között, ahogy a tekintetet előrefele tereli, napsütötte tájra látok. Vég
telen lapály ez, az umbriai sikság, amelyet a nehéz, dús pikkelyekben hulló
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fény önt végig: csillogó szőnyegnek rémlik, amelynek vége az égbe görbül fel.
Az alacsony szőlőbokrok vastag levelein olajosan ring a fény, a táj fölé vékony
s gőzölgő páraréteg húzódik, mintha a szikrázó világosságra előcsalt növény
lelkek, az animális lét örömének sűrű felhője ringana állandó rajzásban az ég
felé, magával emelve a földet. Két karcsú nyárfa nyúlik fel a keskeny sávba,
olyan mozdulatlan egyenességben, mintha megrezdülésüktől az ég boltja inogna
meg. A két nyárfa fémcsillanású levelein is végigcsurog a fény és körülöttük
lassan forog-hullámzik a környék.

Nem is kellene oldalt pillantanom az omladék-falra, amelyen egy tábla
hirdeti, hogy itt írta, vagy mondta tollba Szent Ferenc élete tanitásának sum
máját, költői végrendeletet: A Teremtmények Étiekét. Csakis itt mondhatta el,
ezen a helyen, ég és föld között, ezen a virágos kis erkélyen, mely az umbriai
ős-tájakra hajol ki, s amelyet naponként végigcsókol a Nap, a Hold, a Csillagok
fénye, szeliden öblöget a szél és hajnalonta friss harmat öntöz meg.

Mindenható, felséges Atyánk, hozzád száll a
dícséret, magasztalás, tisztelet és hála.

Minden a le tulajdonod. s nincs ember, aki
méltó lenne nagy neved kimondani.

Aldolt vagy, Uram, s kezed minden műve áldott,
legfőképen öreg bátyánk, a Nap:
az égből néz ő le és tőle világos a nappal,
és ékes, szépséqes ő, tündökletes,
ó, felséges Atyánk, mint te magad.

Dlcsérjen téged nénénk, a Hold, meg a Csillagok,
te formáltad őket s mind oly gyönyörűen ragyog.

Uram, dícsérjen téged bátyánk, a Szél,
a levegő, meg a felhő, a derűs ég s a vihar,
te táplálod teremtményeid ezek áldásivaI.

Dícsérjen téged kedves húgunk, a Víz,
aki hasznos, alázatos és tiszta is.

Uram, dícsérjen téged öcsénk, a Tűz,

vele gyujtasz fényt napszállat után,
szép és félelmetes ő, erős és vidám.

Uram, dícsérjen téged jóságos Földanyánk,
ki hátán hordoz minket s áldásait árasztja ránk:
mienk pompás virága a réten s gyümölcse a fán.

Boldogok, Uram, akík szerelmedért másoknak megbocsátanak,
akik betegséget szenvednek el és keserű kínokat,
boldogok, kik békén tűrik a föld nyomorát,
mert elnyerik ők, felséges Atyánk, fényes koronád.

Dicsérjen téged testvérünk, a testi halál,
akitől emberfia nem menekülhet, -
jaj annak, kit a végső perc halálos bűnben talál!
Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak:
a második halált nem kell elszenvedni azoknak.

Dícsérjétek Urunkat, ég s föld seregei,
áldjátok őt és nagy alázattal szolgáljatok nek ill

1 Képes Géza fordítása.
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Véletlen-e, hogy ezzel a költeménnyel kezdődik az öl asz költészet, és hogy
éppen ennek az umbriai tájnak az ölén kelt szárnyra, amelyben az ős-latinság

bölcsője is ringott? Aligha. Vannak vidékei a világnak, ahol az élet születík,
vagy újjászületik. A háborúdúlta Itália földjén ez a hang az első, amely keresz
tény misztikát a koraközépkor barbár hadainak nyomán rombadőlt és eltemető
dött latin világ pogány panteizmusával elvegyitve: a nép egyszerű, világos és
tiszta képletű nyelvére fordítja ...

Sokáig elüldögéltem a kis kertben, a sandamianói kolostor kertjében,
s elmélkedésemben akkor sejditettem meg először - tizenöt éve már ennek -,
hogy minden forradalom kezdete - mert Szent Ferenc forradalmár volt, aki
szembeszegült a korával a maga módján -: az egyéni megigazulás.

Estefelé fölkerekedtem és megkerestem fiatal olasz barátomat. Egy
kiskocsmában leltem rá. Ott aludt, üres pohara mellett, az asztalra borul
tan: nagy haja, mint virágjával lefelé fordított napraforgó, széttetúlt álomba
pihent keskeny arca körül. A söntés mögött, a sarokban, a korcsmáros
aludt, nagy hasa, mint valami behemót fújtató, vastag ajkára csordult
nyálból fútt ökörnyál-szálakat. A söntésen csak a fekete kandúr ébredt
fel, amikor a gyöngyökből szőtt függönyajtón beléptem, hosszú farkavége
begörbült, amint felpúpozott háttal kinyujtózkodott, olyan volt, mint egy
antik ősállat, akit az umbriai pogány istenek felejtettek itt. És mégsem
volt félelmetes, hiszen Szent Ferenc, aki amellett, hogy az Egyház szentie,
ennek a vidéknek Géniusza is: minden állatot megszeliditett errefelé,
intő például az embereknek, akiket sokkal nehezebb volt. Erről a csodá
ról már jókor figyelmeztette a magyarokat az a névtelen magyar barát,
aki a legrégibb nyelvemlékeink egyikében többek között reánk hagyta
"Az fordolt farkasról" szóló históriát, vagyis a gubbiói vad farkas meq
térítésének torténetét. Ez a farkas, Szent Ferenc jóvoltából, elkerülte a
népitéletet, amelyet a középkorban a veszedelmes állatokkal szemben is
alkalmaztak, és mint civilizált, gubbiói polgár halt meg. A Főldgömb-utcá

ban nemrég kerültek elő tiszteletreméltó csontjai.

T AVASZl HALÁL

Tavasz csicsereg kinn... A messzi égen
illanó felhőnyájak siklanak,
napfény remeg... Megejtő pillanat:
amint szellő indul a messzeségben.

Amíg merengve, eltünődve nézem,
hajamra lágyan .sugaraz a nap,
s a vérpezsdítő sugarak alatt
nekilódulva kacag szívverésem.

Ez az tán, az utolsó pillanat,
a várt tavasz halálos érkezése,
amikor meghalnak a sugarak,

s bennem is meghal itt a fák alatt
valami, tán szívem legszebb meséje,
s letört utamra szirmok hullanak.

Agoston Julián
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