
rültek elő az ablakközökben, és föltárta a templom fala azokat
a sebeket is, amelyeket a könnyebben bevakolhatóság míatt ej
tettek rajta: a templom hajójának hatalmas kőmezőibe ugyanis
állványkapoccsal és nehéz kalapácsütésekkel téglahézagokhoz ha
sonló vízszintes hornyokat véstek, s így ilyen durva inódon 8e
beeték meg ezt a nemes építményt.

A pesti Nagyboldogasszony-templom viharvert öreg falai átlva
maradtak a Dunába zuhanó híd mellett, Nem jelképszerű esemény
volt-e ed A hídból úgyis csak az egyik hídfő maradt meg s így
a híd aránylag csekély költségkülönbséggel, persze alsó-hídszerke
zettel. a nyugat felé meghosszabbítandó Sztálin-út és Molotov
tér tengelyében, a kiégett Vigadó helyén is fölépíthető lenne. a ré
gi hajóhíd természetes átkelőhelyén. Igy Budán sem szaladna neki
a Gellérthegy meredek falának, hanem a két hegy közötti völgy
nek vehetné irányát, Pest legrégibb épülete pedig kiszabadulhatna
a hídfeljáró odaerőltetett gödréből és megmenekülne a hídpillé
rek nvomasztó közelségéből.

Az örég templom, alázatot lehelő tornyainak malterköntösében,
türelmesen várja, hogy az ő külsedében és környezetében is ha
sonlóan művészi esemény történjék, mint aszembenlévő várépűlet
tel történik, amelynek középkori szépségeiből felszínrehozzá.k most
azt, ami belőle felszínre hozható: a lepergett századok építő és
romboló kedvének' minden kibányássható ernlékjelét.

A JÓISTEN HEGEDŰSE
I r t a G. K. C h e s t e r t o II

Amikor Ferenc és világias társai költői menetükben vég'ig
vonultak a városon, trubadúroknak nevezték magukat. Amikor
viszont Ferenc és lelki társai nekivágtak a világnak, hogy vég
hezvigyék benne a maguk lelki művét, vezetőjük ezt a nevet adta
nekik: a Jóisten zsonglör.iei.

Mindenki tudja, kik voltak a trubadúrok; mindenki tudja,
hogy a középkorban, a tizenkettedik században és a tizenharmadik
elején Franciaország déli részén új művelődés született s úgy
látszott, fölülmúlja vagy elhomályosítja Páris fiatal tekintélyét.
Fő teljesítménye egy új költői iskola létrehozása volt. Elvben
szerelrni költők voltak ezek, de a valóságban szatirikusok és kri
tikusok is akadtak köztük. Festői helyüket a történelemben nem
kis részben annak' köszönhetik, hogy maguk énekelték a költe
ményeiket s éneküket többnyire maguk kisérték is az akkori idők

könnyed zeneszerszámain; egyszerre. voltak lantosok és írók.
Szép érzelmességükben nyilvánvaló erkölcsi veszedelmek lap

pangtak. de tévedés volna azt képzelnünk; hogy az egyetlen vesze
delem az érzékiség csábítása volt. Ellenkezőleg: ez a délies ro
mantika voltaképpen a szellemiség túlsása felé hajlott, éppen
úgy, mint ,ahogy a belőle sarjadt eretnekség is elsősorban a spi-
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'ritualitás túlhajtásában vétkezett. Ez a szerelern korántsem volt
állandóan testies; olykor annyira anyagtalan volt, hogy már-már
allegórikussá enyészett. Az olvasó csöppet sem kételkedett ben
ne, hogy a versek hölgye a világon létezhető hölgyek legszebbike;
az iránt viszont, hogy ez a hőlg'y egyáltalán létezhetett-e valaha,
már gyakran kételyei támadtak. Dante is tartozott eggyel és más
sal II trubadúroknak. s az eszményi hölgye körül folyt kritikai
csatárczások kitűnő példát szolgáltatnak az imént említett kéte
h-ekről. Tudjuk ugyanis, hogy Beatrice nem volta felesége Dante
nak, de ugyanilyen biztosan tudjuk, hogy nem volt a kedvese
sem; egyes kutatók azt is megkockáztatták, hogy semmi egyéb
nem volt, mint a múzsája. Én a magam részéről úgy vélem, hogy
a. Beatricéra, mint allegórikus alakra vonatkozó elképzelés ha
mis, és velem együtt hamisnak fogja találni mindenki, aki 01
vasta és szerette a "Vita nuová"-t; de maga a tény, hogy ilyen
Iölfogúst egyáltalán megfogalmazhattak, jól rávilágít a közép
kori szenvedélyek bizonyos elvont és skclasztikus jellegére.

Am ha e szenvedélyek elvontak voltak is, azért még igen
szenvedélyes szenvedélyek voltak. Ezek az emberek allegóriáik és
elvontságaik iránt majdnem ugyanolyan érzelmeket tápláltak.
mint az igazi szerelrnesek igazi hölgyük iránt. J ó ezt figyelembe
vennünk, hogy megértsük: Szent Ferenc valódi trubadúr-nyelven
beszélt, amikor azt mondta, neki is megvan a maga dicsőséges

és szépséges úrnője, akit Szegénységnek hívnak.

'Hanem 'az a sajátos mozzanat, amelyre rá akarok mntatni,
nem annyira a trubadúr, mint inkább a zsonglőr szóhoz kapcsoló
dik, illetve pontosan az egyikből a másikba való átmenetre; ezért
meg kell ismerkednünk az Eszményi Szerelern költészetének egy
másik érdekességével. A zsonglőr korántsem volt ugyanaz, mint
a trubadúr, noha lehetett valaki egyszerre zsonglőr is, trubadúr
is. De a legtöbb esetben, úgy hiszem, épp úgy különböző szemé
lyek voltak, mint ahogy különbözőtt a mesterségük is. Sokszor,
mint aféle fegyver-, vagy inkább művész.társak, két ember járta
egyiitt' II világot. A zsonglőr lényegében holmi tréfamester lehe
tett; majdnem bohóc, és olykor pontosan az, amit ma kóklernek
nevezünk. Sőt olykor egyenesen akrobata; mint a "Miasszop.yunk
bohóca" szép legendájában, amelyben bukfenceket vetett s II

feje tetején állt a Boldogságos Szűz szobra előtt, amiért aztán
nagyszerű köszönetet és bőséges vigasztalást kapott a Szűzanyától

l'S II mennyei karoktól. A szokás, úgy vélem, az volt, hogy a
trubadúr ünnepélyes, izzó szerelmi énekekkel lelkesítette föl hall
gatóit, s utána következett a zsonglőr a komikum feszültséget
föloldó vidámságával. Ki fogja megírni egyszer két ilyen világ
járe) énekestárs kalandjainak hőskölteményét'í Mindenesetre, ha a
Franciskánusok történetén kívül valahol megtalálható a valódi
ferences szellem, hát ebben a Miasszonvunk bohócáról szóló le
gendában meg'talál.iuk. S arnikor Szent Ferenc "a Jóisten zsong-
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lőrjeinek" nevezte tanítványait, körülbelül azt gondolta: a Jóisten
akrobatái,

Mint egy parabolában, itt rejlik valahol Szent Ferenc igaz
sága: ebben a lemondásban a trubadúri becsvágyról, a zsonglőr

fintorai javára. Kettejük, az énekes és a mulattató közül az utóbbi
nyilván aféle szolga volt, s föltétlenül a másodrendű személy.
Szent Ferenc valóban komolvan gondolta, amit mond, amikor
azt mondta: megtalálta az élet titkát abban, hogy szolga legyen
és másodrendű személy. Végtére is ebben a szolgálatban nagy,
szinte már a frivolitúsig menő szabadságot talált. S mert majd
nem a frivolitásig ment, ez a szelg-álat -nagyon is hasonlított a
zsonglőréhez. A bohóc bízvást szabad lehetett, míg a lovag" pórá
zon nyögött; S olyan szolgálatban, amely maga a tökéletes szabad-
ság, bízvást bohóekodhatik a. szolga, .

És tovább is alkalmazhatjuk a Miasszonvunk bohócának pa
raboláiát Szent Ferenc esetére; sok mindent megvilágít. Tény,
hogy bármiféle látvány, egy táj például, tisztábbá és élénkebbé
válik olykor, ha az ember fordítva, fejjel lefelé nézi. Voltak táj
festők, akik a legelképesztőbb tornamutatvánvokat végezték, hogy
ha csak egy percig is, de, ilyen helyzetből szemlélhessék 'a vidé
küket, Nos, ez a megszokottnál sokkal csi.llogóbb, furcsább, meg
ragadóbb fordított látomás erősen ernlékeztet arra a világra, ame
lyet egy Szent Ferenc-féle miszfikus napról napra lát. S most
következik a parabola lényege. Míasszonvunk bohóca nem azért
állt a feje tetejére, hogy világosabb és különösebb látomást nyer
jen a virágokról és a fákról; nem ezért tette, amit tett, és soha
eszébe nem jutott volna, hogy ezért tegye. A bohóc azért állt a
fejére, hogy tessék a Boldogságos Szűznek. S ha Ferenc ugyan
így járt volna el - és kétségtelen, hogy képes lett volna rá 
lényegében ugyanazért tette volna: tisztán természetfölötti indo
kokból, És csak ez után támadt volna föl a lelkesedése és vonta
volna körül valaminő holdudvaros dicsfénnyel a földi dolgok
körvonalait. Ezért nem helyes, ha úgy képzeljük el Szent Feren
cet, mint a reneszánsz valamiféle költői előfutárát, mint valakit,
laki visszatér a természet örömeihez, pusztán csak a természet
örömei iránt való azéretetből.

Az ő esetében a dolog magyarázata nem más, mint az, hogy
fölfedezte: annak, hogy a természet örömeit újra megtaláliuk,
egyetlen titka van. A természetfölötti öröm világánál kell szem
lélnünk őket.

•••
Ha valaha végleg kimenne a divatból az a finom lényegű 1'0

mantikus szerelem, 'amely a trubadúrok ihlető valósága volt, s
mindenestűl a fikciók lomtárába kerülne: a világ épp oly értetlenül
állna a szerelem, mint a modern kor az aszkézis előtt. S hallhat
nók ugyanazokat az ostoba gúnyolődásokatés képtelen kérdéseket.
Az emberek azt Iirtatnák, miféle önző nőszemély lehetett, aki vi-
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rágok köntösében szedte be adóját, vagy milyen kapzsi hölgy kö
vetelte meg gyűrű formájában a színaranyat: pontosan úgy, aho
gyan ma azon rágódnak. milyen kegyetlen Isten lehet az, aki ál
dozatot és lemondást kíván. Véglegesen elvesztették volna mind
annak a kulcsát, amit a szerelmesek a "szerelem" szóval mon
dani akartak; egyáltalán nem fognák föl ésszel, hogy amit a sze
relniesek adtak és tettek, éppen azért adták és tették, mert nem
követelték tőlük. Vetnek némi meg-világító fényt ezek az aprósá
gok a nagy dolgokraj - annyi kétségtelen, hogy soha nem fogja
megérteni a ferences lelkületet, aki makacsul belerögződik a "ko
mar aszkézis" elleni modern rosszindulatba,

Szent Ferenc egész "magyarázata" ebben áll: hogy aszkéta
volt, de egyáltalán nem volt komor. Annak a megrendülésnek a
pillanatában, amelyben mint egy dicsőséges megaláztatásban,
ráeszmélt az isteni szeretettől való függésére, belevetette magát a
virrasztásba és a böjtölésbe, épp olyan szenvedélyesen, mintha
csatába rohant volna. Teljes fordulatot tett a paripájával, de
nem állt meg és nem is lassított villámlóan szenvedélyes iramán.
S ebben nem volt semmi negatívum, semmiféle sztoikus leegysze
rűsítóse az életnek, semmi önmegtagadás a hathatósabb önfegye
lem érdekében. Pozítív volt, mint egy szenvedély; épp oly pozi
tívnak látszott, mint valami gyönyörűség.Habzsolta a böjtöt, mint
más az ételt. Utánavetette magát a szegénységnek, mínt aho
gyan mások a földnek vetik neki magukat, hogy aranyat kapar
janak ki belőle. És személviségének éppen ez a pozitív és szen

,vedélyes vonása jelent valóságos botrányt a modern gondolko-
dás számára.

Tagadhatatlanul itt rejlik a döntő történeti tény, s ez elvá
laszthatatlan egy nem kevésbbé tagadhatatlan erkölcsi ténytől.

Tudjuk, hogy ilyen hősiesen·- vagy természetellenesen - élt,
kitartóan, attól fogva, hogy ciliciumával fölövezve kivonult .a
téli erdőbe, mindaddig, míg agóniájában azt Hem kívánta, fek
tessék a puszta földre, annak bizonyságául, hogy semmije nincs
s ő maga is semmi. És majdnem ilyen biztos tudással kijelenthet
jük. hogya csillagok, melyek a rideg földön heverő, elégett, csont
és bőr test fölött ragyogtak, végtelen vándorlásuk során e szen
vedő emberi világ egében, legalább egyszer egy teljesen boldog
embert láttak.
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