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ASSISI SZENT FERENC HITE

Abban, hogy Ferenc ma is sugárzik, hogy sok ember, hivő vagy hitetlen, időszerűnek látja őt,

mindenki egyetért. Van ebben az emberben valami áttetsző és világító, ami a jelenlét érzését kel
ti. S ha elemeznünk kell tőlünk már távol eső történelmi alakjának vonzerejét, nem is tudjuk, hol
kezdjünk hozzá.

Van, akit a gyermek s a költő ejt meg, a naiv, egyszerű testvér az élőlények között. Szabadon,
érdek nélkül, szerezni nem akarva mozog az emberek és a tárgyak közt, fesztelenül és élni-hagyó
gyöngédséggel. Testvére mindenkinek :jobbik énünket hívja elő; uralkodás és mindenfajta köve
telőzés nélkül megtanít rá: hogyan legyünk a kiengesztelődés emberei s hogyan szolgáljuk
egymást.

Mint keresztény, végtelen komolysággal fogadja az Örőmhírt, gyakran betű szerint veszi.
Szemben egy ízét-zamatát vesztett hierarchikus egyházzal, szemben a gazdagságra és hatalomra
törő társadalommal, megmarad szegénynek anélkül, hogy felemelné a hangját, anélkül, hogy vá
dolna : élete önmagáért beszél. Nem ítéli és nem hagyja el az egyházat - még ha oly messze van is
attól az evangéliumról, amelyet hirdet -, benne lelotthonára, mert benne találja meg Krisztust és
a Lelket.

Íme néhány vonás, amely megmagyarázza Ferenc időszerűségét. Lehetne többet is hozzájuk
fűzni, elrnélyitve és kifejtve rninden szempontot. De vajon a Szent Ferenc-í szellem lényegét meg
találtuk-e ezzel?

Tovább kell rnennünk, annál is inkább, mert az idézett szempontok nem mindénkit egyformán
érintenek. Más érdekek, más törekvések jutnak kifejezésre a ma emberében. Az, amit Ferencről

mondottunk, sokak számára túlságosan felületes, túlságosan periferikus azokhoz a kérdésekhez
képest, amelyek a kortárs embert ostromolják; kérdések, vagy inkább: az ember és Isten kérdé-

Részlet a szerző Le pro/el evangélique de Francois(rAssise aujourd hl/i című művéből (Paris, Cerf. 1977).

Ferenc testvér városában
Assisi városát egy nap alatt kényelmesen megnézheted.
A vasútállomásonfelszállsz egy autábuszra, s az felvisz a városfalig. (Vagy, ha aka

rod, tovább is. de te nem buszoznijöttél!) Innen gyalogosan haladsz tovább: a Szent
Ferencről elnevezett kapun belépve meredeken kaptatsz felfelé freskóktól zsúfolt és a
szent sírját magában foglaló több szintes bazi/ikáig. Majd tovább, végigfelfelé: a régi
város föterére, a Minerva templomhoz, s még feljebb, a Szent Rufino katedrálisig.

Innen a Fellegvárba lehetne még menni, de mi visszafordulunk : a Szent Klára bazili
kát. s Szent Ferenc szülőházát nézzük meg, majd a román kori Santa Maria Maggiore
katedrálist. mellette a püspök házát - és a teret: a híres esemény színhelyét, ahol Fran
cesco apja. Pietro di Bernardone kitagadta a fiát, aki aztán . . . de hát ez már ismert
történet . . .

Híres házakról. terek ről, templomokról - eseményekről és emlékekről - beszélnek a
k,övek. a legendák, afreskók. Mit suttognak neked, nekem a kövek ma, mit mondanak
afreskók, a legendák a te jelenlétedben? Nyilván azt, ami 800 év elmúltával is igaz ma
radt: az egyszerűséget, a szegénységet és a szeretetet a "caritas caritatum"-ot,
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