
HIT ÉS ÉLET

SZENT FERENC FANTÁ.ZIÁJA

Dante a Pokol hetedik énekében leírja a harag népének szenvedéseit -ez a nép nyakig ül a sár
ban, egymást üti fejjel, mellel, lábbal és fogakkal: Zordon volt a lelkünk I az édes légben, vidám
napsugárban I mert belül méla ködöket cipeltünk ... - és úgy érezzük, ez ma sincs másként, legfel
jebb az eszközök fejlődtek. Dante és Babits pontos képet rajzol a ma emberéről is: a harag ésud
vari kísérete, a félelem és utálat, a depresszió és elnyűttség megszállta lelkünket - zordonak
vagyunk. '

S most megjelenik egy kis ember, noha csak képzeletünkben, nyolcszázadik születésnapja al
kalmából, aki az "édes légből jött, vidám napsugárbó!". Akin nem fogott sem szenvedés, sem
csalódás, túljutott rajtuk. Az ellentét varázsával jött. A béke embere ő, s nem a haragé; kapva
kapunk utána. Neki az egyház nem vény és döntvény (Dante), hanem kapcsolat Istennel, teljes
önátadás. Istentől megérintett ember. Segíteni akar rajtunk. '

"Természet nélkül nincs művészet, de mintha másfelől a természetet művészet hatná át" (Kará
tson G.). Van még egy harmadik kör is: a jelenségek mögötti, nem érzékelhető kör, az isteni szfé
ra, mely azonban ugyanúgy áthatja az előző kettőt, mint amazok egymást. A valóságban nincs
köztük választóvonal, áthatják egymást, esetről esetre másképpen.

Szent Ferenc minden érintkezési ponton ott áll, közvetít a természet, a művészet és az isteni
szféra között. Ő az isteni áthatás példája; ennek pecsétjéül ott viseli testén a szent sebhelyeket.

A Poverello alaptermészetét elemezve, Mario von Galli a "cortesiát", az udvariasságot, figyel
mességetjelöli meg uralkodó vonásul. Bizonyára így van, bár a kifejezés igen gazdag; lehetne lo
vagiasság, ernberbarátság. nemesség, szívélyesség is. Ilyen minden teremtménnyel szemben; le
het, hogy ezt a tulajdonságát édesanyjától örökölte, Madonna Picától, aki francia volt. Édesap
ját keményebb fából faragták.

Engem mégis - gyermekfejjel- Szent Ferenc fantáziája fogott meg elsősorban. Amikor előáll

tam tervemmel, hogy építész szerétnék lenni, egyik unokanővérem azt kérdezte: - Van fantázi
ád? - meglepődtern. Nem rajztudásról, szépérzékről, hanem a fantáziámról kérdezett. Azóta
sanda gyanúm, hogy képzelőerő nélkül nincsen igazi alkotás vagy interpretálás akár műszaki,

akár humán területen. Aki ismeri az általános sivársággal ellentétben F. L. Wright mérnöki-mű
vészi Guggenheim Múzeumát, vagy a vizesésfölé épített házát Bear-Runben, tudja, mire gondo
lok. Sajátságos véletlen, hogy Szent Ferenc is építészként kezdte munkálkodását, szerényen,
mint templomok restaurátora.

A fantázia embere volt. Beszélő viszonyban állt a természettel; képzelőereje hihetetlen beleélő

képességgel párosult. Meglátta Greccióban a betlehemi jászolt; mindent átlelkesített, dramati
zált. A szegénységet Úrnőjéül fogadta, és misztikus házasságot kötött vele. A Napot fivérének, a
vizet húgának nevezte. Bernát testvérnek megparancsolta, hogy e~ik lábát a torkára, a másikat
pedig szájára tegye, mert rosszat gondolt felőle. Ilyen a stílusa. O volt a szentek között talán a
legvirágzóbb fantáziájú.

Nem olyan értelemben természetesen, mintha élete merő elképzelés lett volna, hanem úgy,
hogy érzékeny művésztermészete ötvöződött a kegyelemmel, Isten nagyon is reális vezetésével,
közbelépéseivel - s ebből valami különleges szépségű remekmű született: Szent Ferenc élete.

Aki Istennel tapasztalat útján érintkezik, misztikusnak mondjuk. Ferenc misztikája nem volt
elkülönülő, befelé forduló; nem ugrotta át a világot, hanem a természet könyvében is megtalál ta
Istent, benne túlcsordult a teremtmé~Jek fölöttí öröm -, de a birtoklás szenvedélye nélkül. Irtó
zott mindentől, amit őrizni kellett. O a világos misztika képviselője volt.

De érdekes módon mindvégig megőrizte kedves, emberi mivoltát: "Tudd meg drágalátosom
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- írta Jacopa asszonynak, nagy tisztelőjének Rómába -, hogy az áldott Krisztus nagy kegyelmé
ben kinyilatkoztatta nékem életem végét, mely nemsokára be fog következni. Azért, ha még élet
ben akarsz látni, e levél vétele után azonnal indulj el, és jöjj Angyalos Boldogasszony kolostorá
ba, mert ha pár nap múlva nem leszel itt, nem találsz többé életben. Hozz magaddal darócot,
melybe testemet takarják és viaszgyertyákat, amennyi a temetéshez szükséges. Kérlek továbbá,
hozz olyasfajta süteményeket, amilyeneket, mikor Rómában beteg voltam, ennem adni szoktál."

SZEDŐ LÁSZLÓ

HORVÁTH ELEMÉR V'EtltSEI

Tizenkét sor
Oly megszokott a mókusok nesze

erdei házam tetején
hogy meg se mozdul a kutyám feje
esős napokon ugyanígy zenél
és a tölggyel juharral tele szél
és a lemezről áradó zene
fenyő szúrós keze az ablakon
innen megy hozzád költemény levél
ma is szeretlek ma is és nagyon
egészen értele~ egészen szenvedély
kösz6net érte hogy kimondhatom
közvetlenül az ég alatt lakom

Amásik nyelv

Milton módján
Csillag ha igaz hogy mennyei dolgod
az hogy utat mutassál éjszaka
szegődj fölébem most nemcsak vándorlok
nemcsak kalandozom megyek haza
Nemcsak öregebb vagyok s nemcsak a
világ sötétebb (szemüveget hordok
s.nyakamban érmet) de szívem szava
erősködik hogy így lehet csak boldog

Hát vigyázz rá repülőn vonaton
Párizsban Csornán mig megnyugtatom
s körülnézünk a tündér udvaron
És ne engedd nagyon csalódnia
ha barátomnak lesz majd igaza:
"Nem tartozol ide s nem tartozol oda"

Lassan elharapódzik a verseimen
örökzöld erdőtűz 'a másik nyelv
naponta életre-halálra megy
kegyetlen szabadságával a küzdelem
belerokkantam fizikailag
és szó szerint íme a nómenklatúra
íme a feketelista íme a pantheon

I have no idea
whereupon.hang my hat
I tum taciturn
in the multitude

ami magyarul'Bújj bújj zöld ág
ami magyarul Süss föl nap
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