
rendi határozatok értelmében: elöszöra nyilvános működéstől, másodszor
a külvilággal való érintkezéstől. S nem kétséges, hogv míndkét közbelé
pésnek meavolt az akkori rendi keretek között az érthető háttere.

Az első esetben nem is annyira Roger tanításai, mint inkább a sko
lasztikával való szembehelyezkedése, az akkori nagynevű magiszterek 05

torozása és sértegetése váltotta ki büntetését, hiszen éppen akkoríban tá
madtak a renden belül olyan filozófusok és teológusok, akiknek mt1vei
és tanításai az egyház hivatalos elítélését vonták maguk után. Okkal vagy
ok nélkül, de ezek közé a "gyanús" személyek közé sorolták Rogert is és
meg akarták akadályozni, hogy a rendnek ő is ártalmára legyen. .

A második esetben másról volt szó. Akkor énoen új eszközeinek fel
találása, varázslatosnak vélt kísérletei ütköztek a ferences rend e!1V másik
áramlatával. melyet "snirituálisoknak". vagyis a jámbor lelki életet élő

szerzeteseknek neveztek. Ezek Szent Ferenc eredeti, puritán életmódját
akarták követni s a rendet is ebbe az életforrnába vi~z~l,.ailítal'li. Ellen
szenvvel támadták főleg Szent Bonaventurát, aki a filozófiai tudománvo
kat és általában az új tudománvos iránvzatot akarta a ferences rendben
meghonosítani. Tudjuk, hozv Roger Bacon nemcsak ismerte őt, hanem
a szent egv{>ni.c;pg'e. tudománva, életszentséae nem kis befolvást gva/l{orolt
rá. A snirituálisok támadása azonban nemcsak Bonaventurát, hanem a
rendi elöltárókat is érte. akik annak a tudománvos lendületnek, am~lvet

Szent Bonaventura kezdeménvezett, kanut nyitottak a rendben. EIg'on
dolhatiuk, hogya snirituállsoknak szemében mílven szálka volt Roeer,
Ilven körülménvek között a rendi fóelöliáró inlc-ább a oáriz,c;i érsekre
hallgatott és a római kuría részéről kaoott figyelmeztetést is követve a
nagyobb rossz elhárítása véllett járt el oly szízorúan ROller Bacon üzvé
ben. De korántsem bélyeltezte őt eretneknek, hamis tévtanítónak. I\Z eav
ház ellenségének, vazv erkölcsileg romlott szerzetesnek. A lezsúlvossbb
vád. amit ellene felhoztak s arnelvnek értelmében ellel'le eliártl\lt: ali; volt
csunán, hozv gyanús és veszélyes elvei, tanításai. mestersézeí vannak. t'IT
azután csupán a viláztól és a többi rendi t'lgoktól kívánták 5t elsziqeo
telni a maguk módía és a kor szokásaí szerlnt, Hatását azonban ezzel
sem tudták kíküszöbölní. A ferencesek kllzött továbbra is voltak tudó
sok, akik Roller Bacon szellomében nt"jlllO'lUl.k és tll.nftottqil{. Jlk~k VlrIfl""~

nvát tovább feilesztették. Példa rá Thomas Bunqau rnaeiszter. akit 1275
ben tartománvfőnökkéválasztottak,holott ő il'! tanította Oxfo-dban a ter
mészettudománvokat, hangoztatta a taoasztalati. Induktív módszert, AI1t.ár
csak Roller. Abban a vajúdó században tehát, amelvben Rozer Bacon
született és plt, nvuctalan szelleme, ha nem is tudott ezvenesen és zavar
talanul fejlődni, mégis olvan volt, mint a 'terjesztő kovász. Termékenví
tően hatotta át rendjét is, ennek tudósait és a későbbi korok gondol
kod6it is.

•

MAJUS

A dómmal szemben a téren csupa fehér szi)sz ez a vén nyárfa;
mintha kiöltözött volna, szorong6 kései nászra.
Valahol egy kollégiumban diákok nyúzzák a harmonikát.
A bástya alatt bodzaerdő, sok-sok rezgő fehér tányérvirág.
Elszorul tőle a szív, milyen gyorsan elmegy az élet,
míg viszi, viszi, viszi a meleg nyári szél a nyárfapihéket.

R 6nay GylJrgy
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