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SZENT FERENC ISMERETLEN ÁBRÁZOLÁSA
A Poverello, Poverello di Dio, vagyis Isten szegénykéje néven is emlegetett

Szent Ferenc (1182-1226) nemcsak az egyháznak, hanem az európai szellemi
életnek is máig eleven hatású alakja. Életének értelmét a kereszt szentpáli bo
londságában, az evangélium sine glossa, vagyis egyhítő belemagyarázás nélkül
való követésében, az úrnőket tisztelt Szegénység (Domina Paupertas, Madonna
Poverta) szolgálatában találja meg. A legenda szerint el is jegyzi magát vele.
Viselt dolgait főleg a Fioretti és a Speculum Perfectionis örökítette meg. Ebből

az irodalmi hagyományból merít olvasmánynak szánt legrégibb ismert, hosszabb
nyelvemlékünk, az Ehrenfeld-Jókai-kódex, amelynek első fogalmazása még a
XIV. században íródott: békességet hirdet, prédikál a madaraknak, megszelídítí
a gubbiói farkast, testén viseli Krisztus sebeit (stigma), Naphimnuszában a ter
mészet csodáit magasztalja, a halált testvérének nevezi, útitársát, Leó testvért
a tökéletes vigasságra : a szenvedésnek és bántalomnak az Úr szerelméért való
elviselésére, az öröm ajándékára tanítja.

Mint mondottuk, Szent Ferenc alakja, világa a művészetet, költészetet is
szakadatlanul ihleti. A következőkben egy szokatlan, a szakirodalomban tudomá
sunk szerint ismeretlen ábrázolását mutatjuk be.

A szombathelyí franciskánus kolostor folyosóján az 1936-ban föltárt, majd
ismét elmeszelt freskótöredék négy sarkán e szavak bukkantak föl: Paupertas,
Obedienlia, Temperantia, Casti tas, vagyis szegénység, engedelmesség, önuralom,
tisztaság. (1) Aligha kétséges, hogya freskó egy kora középkori Krlsztus-ábrá
zolásnak Ferenc személyére való átköltése. Ehhez már előre hozzá kellfűznünk,
hogy a Poverellót az evangéliumi tanácsok föltétlen követése, meg a stigma
kiváltsága miatt alter Christus néven is emlegetik.

Egy XIII. századi regensburgi miniatúrán Krisztust az erények feszítik ke
resztre, az Irgalmasság (Misericordia), Bölcsesség (Sapientia) és az Engedelmes
ség (Obedientia) angyal alakban szögezik az urat a keresztfára. A Jegyes (Spon
sa), vagyis az Anyaszentegyház meg lándzsával az oldalát nyitja meg. Kifolyó
vérét a hit (Fides) az Utolsó Vacsora kelyhében fogja föl. Egy angyal a vak
Zsinagógát űzi el a beteljesedés színhelyéről.(2)

Sajnos, a rendelkezésünkre álló forrásokból csak annyit tudtunk megállapí
tani, hogy ez az ábrázolás a középkor szakrális-szimbolikus művészetében elég
ritka, Egykorú hazai régi emléket a szombathelyín kívül mi nem ismerünk.
Világos azonban, hogy itt a karácsonyi hagyományoknál. illetőleg a nagypén
teki somlyai rnisztériumoknál is előforduló prófétajáték, másként égi pör sa
játos ábrázolásáról van szó. Eszerint Krisztus kereszt-halálát nemcsak az emberi
elvetemültség 'okozta, hanem a maga önként vállalt áldozata is. Ennek betölté
sénél a hóhérok mellett angyalok is szelgáltak neki. (3) Az emmausi tanítványok
nak mondotta: hát nem ezeket kellett-e ellizenvednie a Messiásnak, hogy be
mehessen dicsőségébe? (Lukács 24,26.)

Egy birtokunkban lévő szlgnálatlan barokk rézmetszet ennek az ikonográ
fiai előadásnak jellemző változata és egyúttal nyilvánvalóan a szombathelyi
tönkretett freskónak édestestvére. (4) E latin szövegű metszeten a keresztre feszí
tett, stigmatizált Ferenc titulusa, vagyis fölirata: Iparkodjatok Szent Ferenc atyá
tokhoz és a szegénységhez, amely benneteket szült. Alatta: Krisztussal együtt
1:agyok keresztre szögezve. '

Egy hosszú szövegszalag Ferenc két szemét is befödi: az evangéliumi hall
gatást őrzöm, amely tartózkodik minden üres igétől. Közvetlen a szemet borító
szalagrészen : szövetséget kötöttem a szememmel. Majd tovább jobb felé: akár
dicsérnek, akár ócsárolnak, hallgatok.

Alatta, még a jobb kéz fölött, egy lelakatolt szájhoz vezető szalag: ajkamra
őrizetet helyeztem, hogy ne vétkezzem. Jobb felől így folytatódik: kezemmel
dolgozom, a haszontalan képmutatást megátkozom és kivetem. A szent két ol
dalán mintegy védelmező hórialja 'alatt két-két Ferencet magasztaló pajzs. Ba
rokk puttók tartják.

Jobb oldalon fölül: hóval, jéggel, tűzzel, tüskével, ostorral edzett TISZTA
sAG. Megtagadta a tekintetet, beszédet és az asszonyok gyanús társaságát.
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Az al at ta lévő pajzson : magasztos j egyes ké nt szere te t t, drága gyöngyként
őrzött SZEGÉNYSÉG : egye tlen köntössel, f el öv ezett ágyékkal is gazdag, meg 
'l:e tvén ezen a f öldön ot t hont, ha jlékot, minden egy ebet.

A bal felső pajzs szövege: mindenben v ak Engedelmesség. A láveti magdt
an nak i s, aki csak egy órája no vicius. Vak , ha sonlatos a holttesth ez: nem lát,
néma, érzé ke tlen.

Az ala tta lévő paj zson : ALAzA.'fOssAG: Majdnem példa nél kül vá do lja
1nagát h ibáiról, kísértéseíről. Elv i seli, hogy m ások n ev eletlenn ek, ügyefogyottnak ,
haszonlesőnek, nagy bűnösnek híreszt eljék .

678



Ferenc stigmatizált 'lábával cövekek közé ékelt földgömbön lebeg. Ennek föl
irata: a világ dicsőségét, minden ékességét megvetettem.

A témának sajátos változata Búcsúszentlászló sekrestye-folyosójának meg
viselt, barokk olajképe. amelyet szerenesés véletlenből a közöny még nem ítélt
halálra, megsemmisülésre.

A paradicsomi életfát látjuk rajta, amelynek a fölfeszített Jézus a megvál
tó gyümölcse. Jobb tenyerén a dicsőség koronája. Másik kezében bibliai szö
vegszalagot tart: ESTO FIDELIS USQUE AD MORTEM ET DABO TIBI CORO
NAM VITAE, vagyis: légy jó mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.

A fa törzséből ágak, levelek sarjadnak. Felírásuk: IEIUNIUM (böjt, jobbra),
VIGILIA (virrasztás, balra). A törzsből Ferenc alakja bontakozik ki. Feje fö
lött: CHRISTO CONFIXUS SUM CRUCI: Krisztussal keresztre vagyok feszítve.
A szemét átkötő fátyolon: CIRCUMSEPTIO AURIUM, OBDUCTIO OCULORUM,
vagyis: a fül körülkerítése, a szem befödése. -

Ferenc jobb kezében korbács, e szóval : MORTIFICATIO, vagyis önsanyar
gatás. Baljában gyertya: ACTIO BONORUM, OBEDlENTlA: jócselekedet, en
gedelmesség. A szájából kinövő két szalagon: ORATIO DEVOTA, illetőleg SI
LENTIUM, magyarul: jámbor imádság, hallgatás:

A szívéből szintén két szövegszalag ágazik ki. Jobbra: CASTITAS; balra:
MEDITATIO, vagyis tisztaság, elmélkedés.

Két oldalánál : DESCENDE. DE CRUCE, azaz: szállj le a keresztről. Ezzel
nyilván a kép alsó két sarkában látható törökturháncs alak, az ordító oroszlán
ként körüljáró sátán csúfolódik.

Jobb lábából ez sarjad ki: POSUI PEDES MEOS SUPRA PETRAM. A bal
ból: PETRA AUTEM CHRISTUS. I. Cor. 10. v. 4. Magyarul: lábamat a kőszik

lára helyezem, illetőleg: a kőszikla pedig Krisztus.
A kép legalján még odafestett tábla: QUI AUTEM SUNT CHRISTI CARNEM

SUAM CRUCIFIXERUNT CUM VITIIS ET CONCUPISTENTIIS, azaz: akik pe
dig Krisztusért testüket a bűnökkel és kívánságokkal keresztre feszítik. (5)

Maga a szírnbolikus ábrázolás Leopold Kretzenbacher legújabb kutatásaí
szerínt még a keleti, .pusztában élő szerzetesség körében keletkezett. Innen ke
rült át a bizánci ortodoxia világába. A téma egyelőre ismeretlen körűlmények

között, de - az említett regensburgi míníatúrára gondolva - talán még a ke
resztesháborúk idején Nyugaton is feltűník, de csak a barokk ikonográfiában
válik általánosabbá. Kretzenbacher számos keleti, kevesebb nyugati előfordulást

jellemez. Az utóbbiak közé tartozik egy nürnbergi, XVI. századbeli fametszet,
amely a Bölcsesség Könyvének erős asszonyát ábrázolja. Sajátos módon lólá
bai vannak. Ez nyilván serénységére. és életrevalóságára akar emlékeztetni. A
bencés St. Lambrecht-apátság XVIII. századi olajképe keresztre feszített szerze
test, egy rézmetszet pedig hasonlóan fölfeszített apácát, végül egy elnagyolt,
késő-barokk szeritkép (Medítationsbild) franciskánus szerzetest ábrázol. Ez utób
bi szegényes tematikájanak azonban alig van köze a mí hazai képeinkhez. Kret
zenbacher leülönben nem emleget olyan ábrázolást, amely határozottan Ferenc
személyér örökítené meg.

Jegyzetek: 1. Takács Ince O.F.M.: Sabaria-Franciscana (kézirat) 695. Kádár Zoltán 
Horváth Tibor - Géfin Gyula: Szombathely. Budapest 1961, 116. Mindkét helyen megfejtés.
nélkül. - 2. Merkel, Rudolf Franz: Die Mystik Im Kulturleben der Völker. Hamburg
1940, 263. és 6. tábla. - 3. Bővebben Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd, Buda
pest 1973. 32. - 4. Künstle (Ikonographíe der christlichen Kunst I, 473) röviden, egy-két
sorban utal egy míníatúrára, de nem a regensburgtra, majd egy freskóra, továbbá egy ol
tárra. Szerinte az ábrázolás "eine ungesunde Geistesrichtung" fejleménye. Ez a nézet
te-rmészetesen csak egyéni véleménynek tekinthető. - 5. Thode kezünk ügyében lévő

művében (Franz von Assisi und die Antange der Kunst der Renaissance in Ital1en) nem
találtunk hozzá analógíákat, csak legújabban: Kretzenbacher, Leopold: Bnder und Legen
den. Erwandertes und erlebtes Bllder-Denken und Blld-Erzilhlen zwiscben Byzanz und
dem Abendíanda. KlagenfUrt 1971.


