
Szörényi László

A VERNA HEGYE

Hajnalban kellett kelnem, hogy elérj em az arezzói vonatot. Arezzóba
azután át lehetett szállni Bibbiena felé, egy magántulajdonban lévő

szárnyvonalra. Bibbienában meg is tudtam, hogy napi egy busz megy
a Verna hegy felé és az már éppen elment. Igazat kellett tehát adnom
Vittorino Facchinettinek, aki 1925-ben a ferences Kálváriáról írott
könyvében mindenkinek azt tanácsolja: használjuk "Szent Ferenc lovát",
vagyís a saját lábunkat a begy megközelítésére. tn persze bizakodtam
az autóstopban, de reményem csakhamar cserben hagyott, mert aznap 
halottak napja lévén - éppen terepmotoros-bajnokságot tartottak,
és örültem, hogy nem ütnek el a pokoli módon bőgő masinák, autó
pedíg csak a Bibbiena szeli erdőíg ment egy-egy, ott azután leálltak
a mezőre és puskákkal nekieredtek a bozótnak. Gyalogoltam tehát boldo
gan, mert legalább nem zuhogott az eső. Bezzeg Joergensen, a századelő

francískánus szellemű dán írója, Assisi díszpolgára zuhogó esőben cap-
latott fel a hegyre. .

A hegy már több kilométerről látszott. Rendkívül furcsa formájú:
hol bástyának, hol szigetnek, hol piramisnak, hol az Appenninek láncára
esett óriási meteornak látszik. Régóta legendák övezik, azt regélték
róla - talán 'már Szent Ferenc előtt -, hogy szikláí pont abban
a percben repedtek meg, mikor a Megváltó kíszenvedett a keresztfán.
Egyesek szerint ironikusan a latin "ver", tavasz szóból származik, hi
szen jóformán örök tél van rajta. Mások a Horatiusnál emlegetett
"pulcra Laverna"-val azonosítják; ez a hely a rablók hírhedt búvóhelye
volt. Megint mások a latin "mons cavernee" folytatását látják benne.
vagyis eszerínt az üreges, barlangos sziklákról nyerte volna nevét. Má
sok a "hibernus", téli szót látják benne lapparrgani, legvalósúnübb
azonban, hogy egy "mons alpis Vernae" alak rövidített formája, tehát
a Verna hegyi legelőjét jelentette az ókorban. Hetatmaa; vadjuhar-,
kőris- és tölgyerdő övezi. Az őskor óta alatta vezetett el az Urnbriát
Romagnával és a Marchéval összekötő út.. melyet az erdőkben bujkáló
haramiák rendszeresen fosztogattak.

Pozsonyban 1722-ben fordította magyarra "Egy ájtatos clarissa szüz"
Szent Bonaventura le-gendáját, ezen a címen: "Meg-dicsöéttetett poeni
tentia tartásnak eleven példája. Serapbicus Sz. Ferencz Atyánknak szerit
séges élete." Igaz, hogy már Kaposi József megállapította. hogy nem
Szerit Bonaventura alapján készült, hanem különböző legendaszerkeszt
ményekből, de régi szép magyarsága miatt hadd idézzük éppen ebből

akönyvböl azt a történetet, hogy hogyan jutott Szent Ferenc a Verna
hegy birtokába. Történt, hogy egyszer egy Montefeltro nevü faluban
a Chiusíba való Orlando gróf nagy ünnepet tartott. -Szent Ferenc Fráter
Leóval oda igyekezett, hogy a lovagi ünnepliéget felhasználja a térítésre.
A gróf annyira megindult a prédikáción, amely az igazi lovagságot
a Krisztus zászlaja alatti vitézkedésben látta, hogya következő ajánlatot
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"mondá a szent Embernek: Szerető Atyám, az én Toscanomi jószágom
ban vagyon egy hegy, a mellyet Alverna hegynek hínak, melly hegy,
mivel-hogy igen csöndes, és magányos hely, én azt hiszem néked lakó
helyöl igen alkalmatos volna, azért ha tetszik néked Atyám küldjél,
a helt meg-Iátnyi, és ha alkalmatosnak találtatik, a te elmélkedésednek,
és egyéb ájtatosságidnak elvégezésére, egész szerenesémnek tartom,
és tőled nagy kegyességül vészem, ha azt lakóhelyöl veszed. Ezt hallván
a szent Atya merő által látásából azon hegyen néki adandó Isteni
ajándékoknak, a Groffnak is jó szándékját meg nem akarván vetni,
szokása ellen mindjárt helt ada az ajánlásnak, és meg-hagyá két Frater
nek, hogya hegynek látására el-mennének, és ha azt alkalmatosnak'
találnák, legottan a Kalastromnak nagyságát és formáját kirnérnék.
és följegyeznék, és azután néki felőle hírt tennének, mert ő azon a he
gyen akarná lakását vennyi." (I. m. 284. 1.)

A végén mégis fölvett egy kissé részeg kárpitos a kocsijára, aki
nagy örömmel értesült tőlem, hogy Budapest nem a román tengerparton
fekszik, de azért jókat lehet enni és inni, különösen szilveszterkor.
Hálából a fuvarért ki is számoltam neki, hogy körülbelül mennyiből

tudna rendesen berúgni fővárosunkban. Kirakott a hegy alatt, és én,'
jobb kéz felől egy pillantást vetve Orlando gróf egykori várára, amely
olyan szépen romos volt, mintha Magyarot'szágon lenne, nekivágtam
a hegynek. Sajnos, nem a zarándokok évszázados útján mentem föl, igy
majd csak lefelé láthattam az első nevezetességet, a madarak kápolná
ját. Ez a kis épület azon a helyen emelkedik, ahol a hegy madarai
1214 nyarán nagy szárnycsattogtatással és énekszóval köszöntötték
a Szentet, aki -- miután a kiküldött testvérek jónak találták a helyet 
elindult birtokba venni a hegyet. A legenda igy beszéli el, idézzük most
a Jókai-kódexet: "mikoron fel mentek volna, és némi keveset egy cserfa
tövében nugodtak volna, ki tart vala még némi kevés menő földet,
az heltől kölömb-kölömb madarak futnak vala őhozzá, Es ő hog hozzá
nagy vigságval futván, és némelyek szállnak vala fejére, némelyek tér
dére, némelyek vállára, némely szállnak vala Szent Ferencnek kezeire.
Kit látván monda társinak: Drágalátos atyámfiai hiszem, hogy mi Uronk
Jesus Cristusnak neve gyicséretire ez magának való e helyen egy helyet
csináljonk. Ezenne vígságot mutatnak mi jóvésőnkről mi hug ink ma
darak." (40. 1.)

Az újabb út a kolostorkomplexum XVII-XVIII. századi épületein át
vezetett a központi térre, amelyet a Napóra terének hívnak. Az ala
csony kor láttól fenséges kilátás nyilik a Casentino hegy'világára. A fe
rences módon állitott hatalmas feszülettel szemben lejtős kis térszűkület

vezet a vendégházba. Az előszobában hatalmas kandallóban télen-nyáron
lobog a tűz, hogy a többnyire átázott ürgeként érkezett zarándokok
itt megszárítkozhassanak. Ebben az őszi időben nem volt sok zarándok:
két-három idősebb férfival ebédeltem. Régebben ingyenes volt a vendég
látás, most is csak akkor fizet az ember, ha akar.

Először azt a kis templomot' néztem meg, melyet Szerit Ferenc épí
tett még az Angyalos Szűzmária tiszteletére. Népszerű nevén csak úgy
nevezik: "Templomocska". Az elnevezés a szentnek a Porziuncola iránti
kegyeletet tükrözi, és kegyeletből az általa megállapított méreteken
később Isem változtattak. A padló alatt temették el a nagylelkű Or
lando grófot. A főoltáron Andrea Della Robbia gyönyörű :majolika
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képe látható, amely a Szent Szűz mennybevételét ábrázolja, a mellék
alakok jobbról Szent Ferenc és Szent Bonaventura, balról a hitetlen Ta
más, akinek Mária .Ienyújtja övét. Művészeti szempontból különben
az egész Verna hegyi együttes a Robbiák nagyarányú múzeumának
tekinthetö;a barátok azért rendelték meg a templom díszítését ebböl
a tartós anyagból, mert különben a nedves éghajlat alatt minden festék
lepergett volna.

A templomocska derékszögben csatlakozik a századunkban bazilika
rangjára emelt nagytemplom, amelyet 1348-ban kezdtek- építeni és 1509
ben fejezték be, a' firenzei gyapjúscéh támogatásával. Egészen sajátos.
finoman vörösesbe játszó szürke kőből épült, L alakú oszlopcsarnokkal
övezett, latin kereszt alaprajzú templom. Benne ismét Andrea Della Rob
bia műveit csodálhatjuk, legszebb közülük a jobb oldali kápolnában
látható Jézus születése: és a legrégibb az 1176-ból való Angyali' üd
vözlet. A kék hátteret fehérbe játszó bárányfelhők fodrozzák. felhőn

úszik az a méltóságteljes galamb is, amely az Atyaisten áldó kezeből

röppen a lehajtott fejű Mária felé. A kompozíciót nemes ívű amforába
helyezett liliomcsokor osztja ketté, baloldalt Gábriel térdel, tekintete
nem is Máriára, hanem a Mária ölében fekvő fölnyitott könyvre irá
nyul, amelyben a következő szavak olvashatók: "Ime a Szüz fogant
és fiút szül, kinek neve ..." Gábriel a legdivatosabb firenzei fürtös
reneszánsz frizurát hordja, Mária hajdiszet viszont szemérmesen elta
karja a csuklya. A beállítás Luca della Robbia bronzkapuinak meg-
oldásátutánozza. .

Díszes vaskorlát keríti el az Ereklyék Kápolnáját. A legmegindítóbb
egy kis rongydarab, amellyel annak idején a szent stigmáiból kifolyó vé
rét itatták föl.

Nemrég még naponta kétszer, hajnal elött és délután háromtól vo
nultak át a kolostor lakói a Bazilikából a Stigmák Kápolnájába. Újab
ban azonban az éjszakai körmenetet elhagyták. Joergensen megragadó
leíráséból ismerjük, hogy milyen volt ez az ősi gyakorlat, amelyet
télen-nyáron, még a legnagyobb hidegben is megtartottak; a legenda
szerint csak egyszer hagyták el, de akkor éi madarak és 'az erdei vadak
megszégyenitették a lusta szerzeteseket. mert azok reggelre kelve nagy
álmélkodással látták a piciny lábnyomokat a hóban: a PoverelIo barátai
kipótolták az emberi kötelességmulasztást. A .dán író különben belső

szorongásokkal zarándokolt el a szent hegyre, és hajnal előtt látomása
támadt: sokáig sikertelenül küzdött egy szörnyeteggel. Később úgy
értelmezte ezt az álmot, hogy belső üressége lepleződött le, hiszen
az esztétika szférájában akarta átélni azt a rnisztikus élményt, amelyet
csak a valódi vallásos megrendültség idézhet elő. Irásának igazságát
magam is átéltem, mint afféle kultúrzarándok.

A XVI. század óta fedett' folyosó vezet a szikla oldalában a Bazili
kától a stigmatizáció helyéig. Csatlakoztam a lassan haladó, éneklő

menethez, amely a szerzetesekből, novíciusokból és zarándokokból
állott. Előbb, a folyosó közepe táján néhány lépcsőn lehet lemenni egy
sötét és nedves sziklaüregbe, ahol hajdanában Szent Ferenc aludt.
Az "ágy" a magasból függő sziklák alatt egy lapos kőpárkány. rajta
vasrács. Ide vonult vissza imádkozni a szent, aki csak ritkán engedett
pihenést "Szamártestvér"-nek, vagyis saját testének. A Stigmák Ká
polnájában látható egy hatalmas Robbia-oltár, amely a keresztrefeszí-
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test ábrázolja, valamint egy kis méretű, XIII. századi márvány dombor
mű, amely az imádkozó szent fölé szálló szárnyas kerubot ábrázolja.

Szent Ferenc stigmáiról könyvtárnyit írtak össze. A század elején
Merk, a német történész gondosan összegyűjtötte mindazokat a szórvá
nyos adatokat, amelyek Szent Ferenc' koránál korábbról beszélnek
csodás sebekröl, mind a későbbi stigmatizációs jele.nségeket. Elvetette
azokat a hiper-racionalista elméleteket, melyek vagy öncsonkítással
vagy a holttesten végrehajtott mesterkedésekkel magyarázták a csodás
sebhelyek keletkezését. Végül is nagyjából Sabatier elméletét fogadta
el, vagyis önszuggesztióval magyarázta a csodát, de a legmerevebben
elutasította az esemény lokaliiációját a Verna hegyre. Szer inte a sebek
csupán közvetlenül a szent halála előtt jelentek meg. Nézetét ma már
nem Jogadjákel, és perdöntő bizonyítékul Leo testvér följegy.zésére
támaszkodnak. "Isten báj ánvkája" arra a pergamenlapra, amelyet Szent
Ferenc 1224-ben adott neki, és amelyre saját kezűleg írta a Tau betűvel

hitelesített áldását, a következőt jegyezte fel vörös tintával: "Boldog
Ferenc két évvel halála előtt az Alverna hegyén 40 napig böjtölt Isten
anyjának a Boldog Szűznek és Boldog' Mihály főangyalnak tiszteletére

- Mária mennybevételének ünnepétől egészen Szent Mihály szeptember
ünnepéig. Es Isten ráhelyezte kezét: ezt a dicsőítő éneket, amely a lap
másik oldalán található és melyet saját kezével írt le, azután alkotta,
hogy látta és beszélt a szeráffal és miután Krisztus sebhelyei rányomód
tak testére. Hálaadásból írta, hogy magasztalja Istent a vele cselekedett
jótéteményért." A stigmákat az említett XVIII. századi könyv így írja le:
"és a testebül Isteni csudálatos erő által kiformált sebek nyilván meg
tetszett kezeinek és lábainak a: sebeiben, mellyek miatt azután teljes
életében a Szeht Atya nagy kinnal és fájdalommal állott á lábaira,
és azokból gyakran bőséges Jolyamotja volt a vérnek. Hasonlóképpen
az öldalából is; a melly seb mintha dárdával általverettetett volna,
a jobb oldala oly formán vala, a mint sokan .akik azon csudálatos
sebeket látták nyilván bizonyétják." (I. m. 308. 1.)

A kápolna után lehet kikanyarodni a szik lába vágott keskeny folyosó
ra, ahol teljes zordságában tárul fel az a hegy, amelyről Dante így irt:

"Tiberis és Amo között szetezie
egy zord sziklán az utolsó pecsétet
Krisztustól és két évig hotdtc: teste."

(Paradicsom, XI. 106-108. Babits Mihály fordítása.)

Itt, a szédítő mélység fölött üldögélt sokszor Szent Ferenc, és azzal
a "szerafikus" szeretettel mélyült el Isten titkaiba, amelyről így ír
Kósa Eugén, egy XVIII. századi magyarországi ferences szerzö "Octava
Seraphica" című latin nyelvű könyvében (Pozsony 1746.) "O! Ha az én
értelmemet is felgyújtanák annak a szeráfi léleknek sugarai, hogy
úgy magyarázhassam az Isteni szeretet mindenekfölött valóságát! Mert
igaz az, hogy Isten szeratetét nem tanítva, hanem szeretve lehet meg
tanulni. Szent Bernát írja: nyelv sem mondhatja, betű sem fejezheti
ki, csak az hiheti, aki megtapasztalta JEZUS szeretetét. Ahogyan a mi
szeráfikus Bonaventuránk mondta, egy egyszerű anyóka nem kevésbé
szeretheli Istent, mint a szent teológia doktora." (I. m. 205. 1.) Ez volt
az a hely, ahol az ördög megkisérelte a gondolataiba mélyült szentet
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lelökni a mélységbe. Mai napig mutat jak azt a sziklamélyedést, amely
a legenda szerint akkor mélyült viaszként a hegybe, amikor a szikla
így, ezzel az ernberforma menedékkel fogadta be Szent Ferencet.
Lépcsőn lehet lemenni a híres Függő Szikla megtekintésére. Ez az

óriási tömb látszólag a levegőben lebeg; csak egészen kis sziklacsap
köti a hegyhez. Oj keletű az a legenda, mely szerint a múlt században,
Itália egységesítése után moccant meg utoljára és zuhant le fenyegetőleg

majdnem végleg, hogy ezáltal figyelmeztesse azokat a hivatalnokokat,
akik az Állami Erdőhivatal részéről jöttek el államosítani és elkobozni
a kolostort.

Kevéssel utóbb látható az'a kis kápolna, amelyet afölé a kő fölé
emeltek,amelyen ülve Jézus többször megjelent a szentnek és elbeszél
getett yele. Miközben a zarándokokat vezető szerzetes elmesélte, hogyan
mosta meg Szent Ferenc a sziklát olajjal és borral, hogy így oltárrá
emelje és megszentelje a jelenés emlékét, egy szép fehér cica üldögélt
az oltáron, de vezetőnk nem hessentette el.

A szerzetesek azután visszatérhettek, az erdőt azonban - szerencsé
re - az állam védetté nyilvánította. Igy most már több mint száz éve
béke honol ezen a hegyen, amelynek Szent Ferenc halála után ugyancsak
hányatott sors jutott osztályrészül. Hiszen a rend több ága versengett
a szent hely birtoklásáért, és sokszor valóságos ostrommal kergették
ki testvéreiket a kolostorból. 1432 óta a sz.entélyt és az egész hegyet
IV. Jenő pápa Firenze védelme alá helyezte, és kötelezte a gyapjús
céh vezetőit, hogy- gondoskodjenak a konvent összes szükségletéről.

Az erdőben óriási tölgyfák magasodnak, közöttük látható Vernahegyi
Boldog János kis cellácskája és az a magányos szikla, amelyen a hir
hedett rabló, a később Szent Ferenc által megtérített "Farkas testvér"
kárhoztatta korábban éhhalálra áldozatait. A legmagasabb csúcson,
a La Pennán is található egy kis kápolna, amelyet 15BO-ban emelt
a kolostor egy jótevője. A csúcsról káprázatos kilátás nyilik, jó idő

ben egészen, a tengerig.
Fájó szívvel búcsúztam a lregytől. és most már a zarándokok helyen

ként lépcsőben folytatódó ösvényén ereszkedtem le. Remélem, hogy egy
szer még visszatérhetek, mégis Szent Ferenc hires búcsúszavaira gon
doltam, amelyet 1224. szeptember 30-án mondott Szent Jeromos ünnepén

. és amelyet Masseo testvér örökített meg. E búcsú szövegének hiteles
sége filológiailag ma sem eldöntött, de nem lehet nem idézni, hiszen
lélektanilag nyilván hűségesen festi a szent megrendülését. Kaposi Jó
zsef fordításában így hangzik: "Tá~ozom innen, tg veled, tg veletek,
tg veled Hegy! Addio, addio Monte Verna! lsten veled, angyalok
Hegye! lsten veled, drágalátosom! lsten veled drágalátosom! Köszönöm
Sólyom testvér hozzám való jóságodat! Isten veled, lsten veled, függő

szirt, már nem megyek többé látásodra. .Isten veled, kőszikla! Addio,
addio, addio meredek sziklafal, mely kebledre öleltél, mikor a sátán
oly csúfos kudarcot vallott! Sohse látjuk többé egymást! lsten veled
Santa Maria degli Angeli! ... tg veled, Isten Hegye, szent Hegy, Mons
Coagolatus, Mons pinguis, Mons in quo bene piaci tum est Deo habitare!
(Az lsten hegye, kövér hegy, erős hegy, termékeny hegy. E hegy az,
melyen az Istennek lakni tetszik) Addio, Monte Verriet Áldjon meg
az Atya Isten, a Fiú lsten, a Szentlélek, Isten! Béke veled! Nem látjuk
többé egymást."
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Meghatott hangulatomból csak az ütött ki, hogy visszafelé sem volt
semmiféle közlekedés, és a szürkületben sokáig hiába várakoztam autó
stopra. Szerencse. hogy Szent Ferenc nevében megsajnált egy munkaidö
után vaddisznóvadászatra induló csendőr, és elvitt Bibbienáig. Elmondta,
hogy ott teljesít szolgálatot a hegy alatt, de föl még sohasem trient.
Az után érdeklődött, hogy Magyarországon is élnek-e vaddisznók.

Irodalom: Meg-dicsöéttetett pomtentie tartásnak eleven példája. Pozsony, 1722; Kósa
Eugenius: Octava Seraphica ... Pozsony, 1746; Paul Sabatier: Vie de S. Francois d' Assise.í''
Paris. 1898; Joergensen, Johannes: Pelerinages franciscains. Paris, 1910; Vittorino Facchi
netti: l santuari francescani. Volume r. La Verna nel Casentino. Milano --Firenze, 1925;
Heinrich Boehrner: Analekten zur Geschichte des Franciscus von Assisi:' Tübingen, 1961;_
Luciano Canonici: L'Umbria con frate Francesco. Porziuncola, 1979; Santuario della Verna.
é.n. Genova; Assisi Szent Ferenc és a Fioretti. Bp., 1980; Jókai kódex. Közzeteszi P. Balázs
János, Bp., 1981; Cristina Paolettí Benedetti: S. Francesco e la Verna. "Vita italiana", 1982.

Kovács Krisztitia

Anya

Hiába hívom csúnyán, szépen,
nem jön el.
A fák - fák maradnak;
suhogásuk nem az O simogatása.
A folyó is folyó;
csobogása nem az O beszéde.
Miért nem lehet velem?
Nélküle nem is létezem.

Bodza

Belebújok kicsiny, hófehér
szirmai közé.
Bebor ít fehér hab jával,
sárga porával.
Elalszom a bibén
s mint bodzamag ébredek.
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