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"Alávetve minden
teremtménynek"
Nem kétséges, hogy Assisi Szent Ferenc neve sokak számára a ter
mészet szeretetével kapcsolódik össze. Ábrázolásai is sokszor erre
utalnak: madaraknak prédikál, farkast szelídít, két bottal hegedül.
Huszadik századi ikonográfiájára pedig valószínűleg mindennél
erősebben rányomta bélyegét Zefirelli: Napfivér, Holdnooér című

filmje. A betegségből lábadozó Francesco szobájába berepül egy
madárka, ő pedig lopózva követi azt, ki a tetőre, a madár gyöngéd
megérintése mintha visszaadná életerejét.

Bizonyos, hogy valami lényegeset lát meg az, aki így ábrázolja
Ferencet. Cikkemnek csupán annyi a szándéka, hogy - néhány
korabeli forrás felidézésével - halkan emlékeztessek ara, hogy mi
lyen árat is fizetett a Poverella azért, hogy ilyen ikonográfiája ala
kult ki. És ezt az árat alighanem annak is meg kell fizetnie, aki ma
a nyomába akar lépni.

Hogy mindjárt a felidézett filmrészletnél maradjunk: Játszott-e
a természet valamilyen szerepet Ferenc megtérésében? A betegsé
géből felépülő Ferencet valóban az umbriai táj szépsége döbben
tette rá Krisztus szeretetére? Celanói Tamás I229-ben úja Ferencről

első életrajzát', és már ebben is úgy írja le, mint aki a természetben
Isten jeleit látja, Megtéréséről szólva azonban Celanói nem beszél
ilyesmiről, sőt éppen az ellenkezője világlik ki szavaiból:

"Hosszú ideig tartó betegeskedése után - meri az emberi nyakasság
másként, mint csapásokkal nem hajlítható meg - egészen más színben
kezdte látni a dolgokat, mint annak előtte. Miután kissé erőre kapott,
és felüdülés céljából, egyelőre botra támaszkodva, kisebb-nagyobb sétákat
kezdett tenni a ház körül, egy napon kimerészkedeii a szabadba, és
figyelmesen végighordozta tekintetét az eléje táruló tájon. De sem a
szántóföldek megkapá szépsége, sem a szőlőskertek bája, sem általában
semmi szemei gyönyörködtető látvány nem szerzett neki élvezetet. (5
maga csodálkozott legjobban a hirtelen változáson, és magában balgáknak
min6sítette azokat, akik a múló szépségekhez ragaszkodnak."2

A megtérésben a kegyelem segíti Ferencet, vágyakozását és
szomjúságát olyanra fokozza, hogy azt "múló szépségek" nem
tudják betölteni. Francis de Beer látja legélesebben Ferenc megté
résének ezt a dinamikáját'', A fentebb idézett élményről írva a
kegyelem közbelépésének azt a szakadékat tartja, amely a vágy
és a birtoklás közt nyílik meg. A kegyelem úgy segít, hogy túlzóan
fokozza Ferenc vágyakozását, úgyhogy az feszültségbe kerül a
fogyatékos valósággal. Ez az új, váratlan szakadás, elégedetlenség,

687



Túllépés a természeten

41 Cel 10.

5 1Reg 23,10, in: Assisi
Szent Ferenc művei,

Ferences Források 1.
Agapé, Szeged, 1992,

45. Atovábbiakban: FF1.

A természet mint
válaszfal

62Cel165

több-kívánás csodálkozásra készteti Ferencet: "Ó maga csodálko
zott legjobban a hirtelen változáson". Ferenc érzi, hogy már nem
ugyanaz. Ami csábította, az többé nem köti le; ha követné, szíve
ellenére tenne. A kegyelem az önmagán való túllépésre készteti őt;

Beszélhetünk-e ezek után a természethez való odafordulásról?
Vagy nem arra kell-e inkább rádöbbennünk, hogy Ferenc a meg
térésben túllép a természet puszta csodálatán? Ezzel lépést tesz
egy úton, amely a felszíntől a mélység felé vezet, a testtől a lélekig,
az esetlegestől a lényegig.

Krisztusig? Nem fogalmazhatunk így, hiszen az úton a Krisz
tussal való találkozás indítja el őt/ mindennapjait vele járja, élete
végén hozzá hasonul egészen. A San Pamiano-i feszület előtt imád
kozva Krisztus szavait hallja. A találkozás még nem teljes, a lelki
élménynek ki kell teljesednie életében, de az út már a stigmák
felé vezet: "a kínszenvedés szent sebhelyei, ha egyelőre nem is a
testébe, szívébe már ekkor kitörölhetetlenül belenyomödtak'". A
cél tehát kezdettől fogva Krisztus; a szívbéli találkozásnak testet
formáló, életet alakító, egyházat újító erövé kell válnia.

Műveiben ezért nem a természetről ír/ hanem Istenről és arról,
hogyan juthat el hozzá az ember. Az evangéliumi Krisztus-követés
viszi őt az egyszerűség felé. Azt kívánja, hogy az Úrral minél
közvetlenebb egységre léphessen. A műveiből feltáruló Ferenc az
Isten előtt leboruló, szegénységét elismerő ember, aki egyedül Isten
szabadító erejében bízik. Ha első Regulájában így ír: "semmi se
akadályozzon, semmi se szakítson el és semmi se válasszon el
tőle bennünketv'', akkor a Ferencre hivatkozónak döntenie kell,
hogy minek tekinti a természetet: az istenkapcsolat díszének vagy
az utolsó válaszfalnak, amely még elválasztja az Úrtól. Ferenc
számára a természet az egyik utolsó válaszfal volt, mely megma
radt mindaddig, amíg ezen a földön élt. De mint utolsó válaszfal,
egyúttal a legközvetlenebb kapcsolat közvetítője is lehet:

"Ez a boldog zarándok, bár sietett minél elffbb elhagyni a világot
mint számkivetésének [óldjét, nem kis hasznát vette a [óldi dolgoknak
is. Mert a sötétség fejedelme ellen harctérnek használta a világot, Istennel
való kapcsolatában pedig úgy tekintett beléje, mint jóságának fényes
tükörébe. Minden müben az alkotó mavészt dicsérte, és ami jót csak
talált a teremtett lényekben, azt mind Teremt6jükre vezette vissza. Uj
jongott az Úr keze minden tettének, és a szép látnivalókban az e1evenít6
okot és alapot szemlélte. Minden szép dologban a Legszebbre ismert, és
minden jó ezt kiáltotta feléje: »Aki minket teremtett, maga a megtestesüá
jóság«. A teremtett dolgokban felismerhet6'nyomaiban mindenütt a Sze
retetreméltót követte, és mindenMI lajtorját csinált magának a Magas
ságbeli trónjának megközelítésére.,16

Ezekkel a sorokkal vezeti be Celanói Tamás második életrajzában
azt a fejezetet/ amely Ferenc és a teremtmények viszonyáról szól, Ne
mulasszuk el észrevenni a bevezető mondat ellentétét. Ferenc Krisztust
akarta/ a világ neki a ,,számkivetés földje" volt, amelyet "sietett minél
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előbb elhagyni". De ha már itt kellett maradnia, hát felhasználta,
A természethez való viszonya így ,,harctérré" válik. A Naphimnuszig
még sok csatát kell megvívnia A harc Ferenc életének küzdelme, té~e

pedig az, hogy lesz-e belőle igazi kisebb testvér.
Ha rendjének ezt a nevet adta, akkor joggal tarthatjuk az ő

egyetlen törekvésének is, amit a misszionárius magatartásáról ír:
"Istenért legyenek alárendelijei minden emberi teremtménynek'<.
Az alárendeltség, a kisebb-ség útját is pontosan kell megrajzol
nunk. Forrása az a felismerés, hogy Isten is "olyan lett, mint a
kisebb". Úgy volt köztünk. mint aki szolgál. Aki szüntelenül szem
léli Isten alázatosságát, az élete végéig nem éri utol azt cseleke
deteiben. Célja a Krisztussal való azonosulás, aki irgalmában meg
engedi, hogy itt a földön vele egyesülhessünk. És ezt nemcsak az
Eucharisztia titkában éli át, hanem a lepráséban is. Kisebbnek
lenni Isten miatt, Krisztusért, minden emberrel szemben - és
végül a felismerés: minden teremtménnyel szemben:

"Az engedelmes ember megfegyelmezett testét kész alárendelni a lélek
szolgálatának, alávetni testvére akaratának és a világ minden emberének,
s6t nemcsak az embereknek, hanem a szelíd és vad állatoknak is, hogy
azt tehessék vele, amit akarnak, már amennyire az lÍr onnét felülr61
megengedi ezt nekik.,,8 .

A "szelíd és vad állatoknak" való alávetettség csak később ér
kezik tehát el Ferenc úlján. Nem tudjuk, milyen fájdalmas felis
merések után. A korai források arról tanúskodnak, hogy Ferenc
a saját belső Krísztus-keresésében, küzdelmében csak lassanként
jut el a teljes kisebb-ségig, úgy, hogy azt nem személyes hajlamá
nak, hanem a kegyelem művének kell tekintenünk. Nem idézzük
a madaraknak szóló prédikáció jelenetét, hanem csak Celanói Ta
más kommentárját:

"És amilyen egyszerl1 volt, már nem természeténél, hanem a kegye
lemnél fogva, hanyagsággal kezdte magát vádolni, amiért eddig nem
prédikált a madaraknak, holott ezekoly nagy tisztelettel hallgatták Isten
igéjét.,,9

Mindebböl csak annyit őriz meg az ikonográfia, hogy Ferenc
prédikált a madaraknak. "Eddig nem" prédikált viszont! Hogyan
jutott el odáig? Csupán feltalálta-e a madaraknak való prédikálást,
amit ezután mint módszert bárki átvehet tőle? Vagy pedig eljutott
odáig, és ezért nem utánozhatjuk tetteiben, csak követhetjük esz
ményében? A ferences természetszeretet eszménye valahogy így
hangozhat: aki Ferenccel együtt járja a Krisztus-követés útját, és
mindenkinek kisebb testvére akar lenni, az nem kerülheti ki a
természettel való kiengesztelődést sem.

Ennek a kiengesztelődésnek az éneke a Naphimnusz", Zefirel
linél a püspök előtt apját megtagadó Ferenc, ruháitól megszaba
dulva kisétál Assisi kapuin, és ujjong a mezök szépségén, miköz
ben Donovan énekli a Naphimnusz átköltését. A Perugiai Legenda
szerint:
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A Naphimnusz ára

12 Uo.

"Mikor itt (ti. San Damianóban) feküdt Szent Ferenc, ötven napig,
sfft utána sem tudta érzékelni sem nappal a napfényt, sem éjszaka a tűz

világosságát, hanem állandó sötétségben élt a házban és acellácskában.
Ezenfelül szeme éjjel-nappal annyira fájt, hogy éjszaka többnyire nem
tudott pihenni és aludni. Ez pedig igen ártalmas volt, és nagyon sú
lyosbította szembaját és más betegségeit. Sfft, amikor mégis pihenni és
aludni akart volna, annyi egér volt a házban meg a nádból készült és
egyikoldalával a háznak támaszkodó kis kunyhóban, s azokúgy járlailtak
és jutkároztak rajta megkörülötte, hogy nem hagyták aludni, sfft imádság
idején lqilönösen zavarták. De nemcsak éjjel, hanem nappal is szerfölött
zaklatták, úgyhogy még akkor is, amikor evett; fölmásztak asztalára. ,,11

Ezek a körülmények valóban nem kínálkoznak filmvászonra.
De a Naphimnusznak erről az árától nem jó elfeledkezni. Mert
ilyen körűlmények között, amikor leginkább ellenére voltak a te
remtmények, a test, az elemek, akkor ragyog föl szívében Isten
ígéreteinek bizonyossága. Megszületik benne a kiengesztelődés Is
tennel, önmagával és a teremtményekkel:

,,»Nekem tehát ezentúl nagyon kell örvendeznem betegségeimben és
gyötrelmeimben, vigaszt kell találnom az Úrban, és mindig hálát kell
adnom az Atyaistennek és egyszülött Fiának, Urunknak, Jézus Krisz
tusnakés a Szentléleknek a nekem juttatott nagy kegyelemért és áldásért,
hogy tudniillik irgalmasságában engem, méltatlan kis szolgáját, mégmint
testben élffembert kegyes volt országáról biztosítani. Ezért az Úr dicsé
retére, a mi vigasztalásunkra és szomszédaink épülésére új dicsőítő éneket
akarok szerezni az Úr teremtményeirffl, melyeket nap mint nap haszná
lunk, és amelyek nélkül nem élhetünk, de melyek által az emberi nem
súlyosan vét Teremtffje ellen. Naponta hálátlanok vagyunk ekkora ke
gyelemért, mert nem dicsérjük úgy Teremtsnket és minden jó adomá
nyozóját, ahogy iűenék:« Ezzel leült, gondolkodni kezdett, majd nekifo
gott: ,,»Mindenható, f6lséges és jóságos Úr« ,,12

A természettel, a teremtett világgal nem megtérésekor engesz
telődik ki, hanem a megtérés gyümölcseként. Lehet számunkra
eszmény a gyümölcs, de csak az éréssel együtt. Ezt az érést Krisztus
indítja el, ő segíti és ő teljesíti be. Krisztusban kiengesztelődött

az ég és a föld, aki őbenne marad, az eljut erre a kiengesztelődésre.

Test és lélek, teremtés és megdicsőülés engesztelődik ki: mindez
eucharisztikus valóság. Közvetlen összefüggést látok Szent Ferenc
Eucharisztia-tisztelete és a teremtéssel való kiengesztelődése kö
zött. Vajon nem rövidítjük-e meg Ferenc eszményét, ha "termé
szetszeretetéről"beszélünk, de az Eucharisztia előtti leborulásáról
nem?
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