
értve az embernek ember által való érzelmi birtokl ását is - , őrül tnek mondja az t, ak i mást akar,
másféle etika szerint kíván élni. Fra ncesco számára érthetetlen, hogy az etika sokféle lehet. Az .
etika lényege - vallja - közösségi, másokra figyelő volta . S a Szent Ferenc-i etika közösségi alap
ja az Újszöve tség. Lázadása újszövetségi : elvek és élet harm óni ája . Nem aka r semmi más t - ez a
bold ogsága - , csupán az Írás szerint dolgozni, lélegezni. "Nem azért éh e ezt az evangéliumi élet
stilust - mondja von Galli, de Zeffirelli is - , mivel egyházi hat óság ajá nlotta vagy parancsolta,
hanem mert az evangé liumo t ő így és nem más ként éhe át. Isten szava közve tlenül találta őt szí
ven, és ebből kiindul va alakíto tta életét." És mert a tulajdon ellen lázadni mer, szövetségest talál
nemcsak a szegényekben, hanem azok ba n is, akiknek a világ elsősorban emberi kapcsolat és nem
vagyon adta tár sadalmi helyzet, amibe bárk i beleszülethet. Ezért válhatott Fra ncesco társává
- eleven szegletk övé- Bernard o Quintevelle, a gazdag polgár, aki régen cimborája volt, aki nem
csak Padu a ellen harcolt, hanem keresztesként a Szentfö ldö n is, és belecsömö rlött a múltj ába.
A Fiorett i szerint ő az első ember, aki Fra ncescót új útján követi, s ö az, aki Zeffirellinél felvil
lantja azt a magatartást, amit Vietnam jelentett azo knak, akik a háború poklából tértek vissza.
Ő a megszenvedett elvhez életformát keresve talál utat Szent Ferenchez. .

G iocondo a következő társ . Az ő alakja vázla tos, de teljes. Vállalása inká bb felbuzdulás,
ahogy gesztus az a pr émköpeny is, amit a mosolygó nyomorékra·terit a lassan újjáépülő San Da
mian o templomban . Zeffirelli nagyon pont osan han gsúlyozza azt a másságot , ami Fra ncesco és
Giocond o között van, szinte azo nos tárgyi játékk al. A meztelenül álló Ferenc, aki re a püspök
kö penyét teritteti, a köpeny alá vonja azt az együgyü t, akit később a püspök katonái halálra se
beznek, mert a templomot, San Dam iano felépült falait védeni próbálja a gyújtoga tóktól. Zeffi
relli lázadó Francescója vállalja a testi közelséget is azzal , aki embe rként elesett , de tiszta; G io
condo viszon t adakozik. Később ő az, aki kiválik közülük , mert a teste erősebb , mint a lelke,
ugyanakkor vele születik meg a harmadrendű barátok jövője.

Végül Pietro, Francesco ellenfele, a püspöki tanácsadó, aki látja az uj út veszélyét , válságos
percben válik tár sukk á, vállalva a kiközösítést is, esetleg a márt íromságot , amitől Szent Ferencet
meg akarja óvni. Zeffirelli Ince páp ája, ha történelmileg nem is hiteles, emberileg azzá válik a
film utolsó nagyje lenetében. Igazzá teszi nemcsak a színész, Alec G uinnes, hanem a rendező val
lomása is : mintha önmagát fogalmazta volna abba a keserű felismerésbe, hogy az eszmény áru
lója lett. A kényszerítő tá rsada lmi helyzet megalkuv óvá szelidíte tte .

Ez a megalkuvás a filmen is jelen van: olyko r túl szép képi világá ba n, az idilli San Damian o-je
lenetben, a meztelenül von uló Francesc óba n, Ince pápa .megvil ágosod ás ában", ezekben á ha
tásvadász percekbe n. Mind ezt mégis feledtetni tudja azza l, hogy a hatást a jóért keresi. Ugya n
akkor mérték tartó is. Ebbe n is korunkra figyel. N é z őire . akik kételkedők . Ebben a filmben
egyetlen csoj a sincs - az ezzel'egy idős Macbe th-ben Polan ski ugyancsak élt a misztikus trükkök-



kel - , mert Zeffirelli az igazi emberi csodá t akarta a néző elé vinni : azt, hogy egy ember, ha akar ,
bármi áron tud elvei szerint élni. Ez a film üzenete. Amit jó lenne követni.

Az út , amely idá ig vezet, és az út a róm ai elfogadás ig - egy mondatnyi ürömmel a jóban - na
gyon érzékeny képsorokra kompon álód ik. Mintha Fra ncesco betegségének már-már orvosi le
írása nyerne képi for mát. Ráad ásul olyan lüktetéssel, ami nyomban világossá teszi a Napfivér.
Holdnővér zenei szerkezetét. A film ugyani s négy tételre bomlik - Zeffirelli operarendező is - , és a
négy tétel kisebb egységek re.

Az első tétel : búcsú az ifjúságtól. Jelen és múlt zakla to tt egysége, melyben a madár után lépő

ifjú mintha lsten ujján egyensúlyozna, úgy vonul a háztető gerincén. Ez a képi já ték a madárral,
mada rakkal az ifjú Fra ncesco megtisztul ása, egyben a bel ső válto zás végpontja . A másod ik ,tétel
az út keresése : Francesco már-már érzéki kapcsolata a nekünk teremtett világgal, a term észettel.
És egy k ülönös, átszellemült ember i viszony Claráva l, a társsal. Ez a kapcsolat: szeretet, szere
lem. M élysége, tar talma pon tosan olyan, ahogyan azt Mari o von G alli elemzi könyvében : " Ben
ne a nőt szerette. és mint nőt szerette" , Clara viszont "a gondolattól is megremeg, hogy ő még
Fere nc előtt meghalha t". Bár Galli is idéz Jörgensentől : "Senki sem valósíthatja meg egy férfi
eszményét jo bban, mint az a nő, akit ugyan az az eszme ragadott-meg", de Zeffirelli még valamit
mond . Azza l, hogy milyenek a találk ozásaik . Hol a nőj árelöl , a férfi követi - a leprásokk al való
első találkozás -r-, aztán a férfi, s nyo mába n a nő , amiko r Clara kenyeret ad neki. Ez az igazi fér
fi -nő kapcsolat : mindig magasabbra emel. Ez az igazi, eszményi vonzerő. Éppen úgy, mint a
barát ságban . ,

A második tétel vége : Fra ncesco kivonul. Visszaadja ruháját, nevét. Önmaga marad , mezitele
nül. Úgy, ahogya n teremtetett. A kép ilyen megfogalmazása elsősorban Zeffirellié. Té ny ugyan ,
de minde z télen történt. Francesco ruh ája alatt vezeklő darócing . Ebben vált G iovanni végleg
Fra ncesc óvá .

A harmadik tétel már az épí tésé: hité, templ omé és a rend é is. Ez az építkezés fut fel az idillre,
a San Damian o templom éneklő seregére. A negyedik tétel dr ámai indítása - egy bensőséges

munka-k épsor után - a templomt űz . T ém ája a harc, elismertetésük kihar colása, azaz bizonyság
arra, hogy jó úton járnak . Itt az i dő hirt elen felgyor sul : Francescóék útja Rómába, ami a fogad
tat ás feszü1tségét még jobba n fokozza . Ezt oldja fel a pápa gesztusa : megnyerték a csa tá t, el-

I ismerték őket. Akk or is, ha felvillan az okos mondat : "Ez az ember a szegényekhez szól majd , és
visszahozza őket hozzánk".

Zeffirelli, az opera rendező ebben a filmben koreográfus is. Hű marad önmagá hoz . Nemcsak
azá lta l a puszta külsőség álta l, hogy ez az Assisi olyan , mint Verona ( Rómeó és Júlia). később

Padua (A makrancos hölgy ) . ahol a háztető ugyanú gy hangsúlyos, mint a Napfivér. Holdnővér

ben, hanem inkább azáltal, ahogya n a kezek kapcsolódó játékát vezeti . Ezzel is arról a fej lődés-



ről beszél, amit Francesco szemünk láttára él át. A beteg embe r keze bizonytalan ; az erkélyko r
látrói fe l röppenő madár szárnyával együtt reb ben meg Francesco keze. így lesz a test is han g
súlyos. Megint más a tartalma an nak a mozdul atn ak, amellyel anyja kezét imára kulcsolja
- ez a legnyiltabb.játék a kezekkel - , ahogya búza ka lászát érinti, s ahogya pénz és k ő értékét
mér i az öreg Bernardone kincseskamrájában, vagy az'id ős munk áskezéért nyúl , hogy kivezesse
apja műhelyéből.

Ugyanilyen pontesán foga lmaz egy-egy gép állással, közeli, távo li képpel. Ferenc már szinte
halott arcán a gézkendő Veronik áé, és azidegláz végén az a felső, ö lel ő néző\?ont olyan, mint Is
tené, aki letekint rá , lehajol érte, hogy megmentse az életnek . Kép és gondolat úgy fo nódik össze
tárgyaiban is - és a tudatunkban - , hogy a hangsúly elindítja bennünk azt a folyamat ot , ahová a
felismerésben el kell jutnunk. K ő a kincst árban, és k ő Bernard ónál. És a két k ő között az épülő

templom . Mindennek a je lentése pontos: az aranyta lléroknál fontosabb a k ő . Akk or is, ha érték
ben egyenlő . Legalábbis a világ számára. Ferencnek viszont a világ : szegénység. Szegénység és
ember i gazdagság, teljes odaadás azo k iránt is, aki k mások, mint Ő. Akár Gi ocondo, aki t így
küld el : .Sokasodj , de a feleségeddel l" - hiszen a világ kipusztulna akkor, ha mind enk i szüzes
ségben élne.

Chestertonra emlékeztet az apa képe is. Zeffirellinél az első gesztu s, az el ső mondat védekezé
se : " Beteg ! Nem gyáva! " Ugyanaz az ember, akit az író így jellemez : "Pietro Bern a rdone sö tét
ben élt, legalábbis eléggé sötétben ahhoz, hogysem megért se, rendkívüli fiának szenvedélye és gé
niusza valójáb an mire irányul" . Ez a Bern ardone két lábbal áll a föld ön, ugyanúgy mint Zeffirel
lié. Megkötik konvenciói : a szok ások, "e lváráso k" rabja. Neki a háború nyerészkedés, üzlet.
Fran cesco is ilyenné vált volna - ez már Zeffirellí sajá tos nézőpontja - , hiszen a háború kezdetén I
az apa fia tan ácsa szerin t cselekede tt. Ez a tan ács tovább élezi Francesco számunkra világos vál
ságát : szembe kell néznie önmagával is. A megveretés - tényként - mindenütt szerepel. Chester
tonnál és von Gallinál is. Csak az ok más. N áluk tör ténelmibb. A filmben viszont - különös mó
don - igazabb. Kép és gondolat úgy szövődik össze, ahogya műfaj megk ívánja - és ez újra a ren
dező érdeme. Meg a forgatókö nyv író tá rsaié . Susso Cecc hi D'Amico, Kenneth Ross és Lina
Wertamuller úgy emelték át az életrajzot, hogy módosí to tták tényeit. Sikeresen .

A siker részese Donova n tiszta muzsikája is. A történést summázó dalok bizonyosan sok né
zőt vonzotta k a moziba . De ugyanilyen gyönyörű-találat Ju di Bowker lebegő Clar ája, és G ra
ham Faulkner ifjú Francesc ója, akinek színészi ereje példaképpé tudta lényegíteni azt az embert ,
aki szentté magasodott. Mindazok, akik részt vettek a filmben, olyan világot teremtettek, ame ly
ben o tthon lehettünk. Társakká váltunk. Életük életünkké . De a film mégis az első útszakasz
csupán . Ahhoz, hogy Francescót jobban megismerjük . Azt is mondhatnánk: k í váncs i ságkeltő .. .
Am nemesen az.



Más színt tesz a ké phez Chester ton életrajza . Ez a furcsa a ngo l félóri ás szüntelenül leleplezi
magát. Így példá ul amiko r a rró l beszél : " M íg e nehéz fejeze ten go ndo lko d tam (»Ferenc, az épí
t ő « , T. E. megjegyzése), hogy célomna k megfelel ően a dolgok at érthetővé tegyem a világiasab
ba n go ndo lkodó rokonszenvezők szá mára is, habozta m a mód szert illetően, végül úgy döntöt
tem , hogy először elmo ndom, ami történt, éppen csa k célozva arra, ami elk épzelésem szerint a
tö rtén et ér telme". Alapvető igazság va n ebben. M ind an nyian másképp látjuk őt, mindenk iben
más Szent Fe renc-ké p él, aszerin t, hogy ki mi t élt meg eddig. De a szenvedélyes - o lyko r költői

- han g arra is jó Chestertonnak. hogy újra és új ra k ételkedhesse n, ak ár a ma i kor olvas ója. majd
önmagát is cáfolva bizo nyítson : Szent Fe renc szent volt . Szent, de ember is, aki " megjelenésével
je lezte a pillan a tot , melyben az embe rek végre nemcsak Istennel békü lhettek ki , hanem a te rmé- .
szettel is, sőt a mi a legnehezebb : önmagukka l". És mint köl tő , néha lélegzetállitó képekben fo
ga lmaz : "Történe tü nk lén yege fejeződik ki ab ba n, hogyk gyermek zöld fü vet tép a rnez őn , s nem
tudja , hogy egy meggy ilko lt ember tete me feksz ik oda lent, felmászik az alma fá ra , s nem tudja,
hogy egy öngyi lkos akasztófája vo lt. E bíínbocsána to t és megbéké lést ad ta hírül az egész világ
nak a romla tlan ferences szellemiség."

Mario von Galli Sze nt Ferenc-képe is má s. Szá mára Fra ncesco ürüg y arra , hogy a II. va tikáni
zsina t kezdetét és megtorpan ó végét szembeállítsa, kiélezze. Bárh ol üssük fel, párhuzamra lelünk
a ferenci kor és a mi korunk közöt t. Párh uzamokra és ellentétekre. " Nem a tegnap szegé nyéhez
ke ll szólni, aki még egy pa tria rchál is világ ba n élt és ezért az előkel ők dísze (mint a Napfi vér.
Holdn évér templomi képéb en, amik or Fra ncesco közéjük menek ül - T . E. megjegyzése), a ba
ro kk templom pom pás építménye még életérzésének egy ik kifejezésmó dja volt, mint péld ául a
róma i Bazilika is, han em a mai szegényhez kell szó lni, ahhoz, aki tud at áb an van annak , hogy
minden ember egyenlő: aki számára már csa k idő kérdése, amikor ő ugyanúgy jól él, lak ik, szó
rakozik, keres, mint a gazdag." Gyakran idéz a zsina ti jegyzőkönyvekből is, például egy félbe
szakí to tt felszó la lás fo lytatá sából : "Napjaink püspökében nem lehet semmi szinészieskedő,

egész egysze rííe n kell föll épnic. amint azt XX III. Ján os pá pa tette . . . Nekünk pedi g az Evangé
liumot kell hirdetnünk oltá raink márvány magaslatá ró l és püspöki palot áinkb ól. miseruháink
érthetetlen barokk pompájában a szá munkra idegen süvegbalettél és még idegenebb egyházi be
szédünk körülir ásaival."

M intha erre a monda tra rímeine Fellini Rá1l1á-jának egy ház i "diva tbemutatója", félelmetes
idege nsege. s megint más módon a M átéevang éliuma , Pasolini megre ndí tö filmje. Ez a két hirt e
len kiragad o tt példa nem véletlenül jut eszem be. Az t szeretném ezzel is láttatni : a filmek világa
ugya núgy megm ozdul t, mint az iro dalomé és a k épz őm ű v é szei é . G alli - gyako rla ti filozófia i mó
don - , ahogy Marx, Che G uevara , Ca milIo T orres, Fidei Ca stro go ndo la ta iva l és tetteivel párhu
zamba állítja Franccsc óét, kü lönbségeket és azonosságoka t keres eva ngéliumi életében, forradal-


