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SOMLYÓI TÓTH TIBOR

JOCVLATOR DEI
Feltűnő különbség a két koldulőszerzet alapítójukhoz való viszonyában, hogy

Domonkos személye majdnem teljesen eltűnik a jól organizált szervezet mögött,
melyet rövid néhány év alatt elindít és önállósít. A dominikánus rendet j.alapítőja
kiépíti, és működése attól fogva programszerűen határozott. A ferences szerzet
mintha sosem tudott volna "késszé" válni: sosem voltak olyan objektívan körül
írt keretei, mint a másiknak. Lényegében az egyetlen norma Szent Ferenc egyénisége,
akit a Krisztus-követésben utánozni kell. De éppen ez a probléma: sikerül-e
utánozni? írt ugyan legalább három regulát,· sót élete végén Testamentumot is,
hogy félreérthetetlenül rögzítse az evangéliumi életforma alapelveit. Ezek azonban
legföljebb a vitákat szaporították az eszményről. A különbség oka a két alapító
alkotóhajlamának különbsége. Domonkos alkotótehetsége a szervezóé; Ferenc
alkotóhajlama a művészé. Domonkos jól megfogalmazott szándékait minden
értelmes keresztény ember magáévá teheti. Ferenc követéséhez azonban egy
adag költői rokonság szüksé,ges: mihelyt tömegszervezetté nó vállalkozása, bajok
lesznek. (Idővel különböző "agakra" .szakad a rend, és ezek- nem tudnak egymásra
túlságosan barátságosan néznj.)

Meglehetősen jellemző tünet, hogy Szent Domonkosról kezdetben nemigen
írnak legendát, mindössze a rendi króníkák szűkszavú közléseiből ismerhető,
mít csinált az alapító.. Utólagos legendáit azután a modern történetkrítíka bon
colóeszközei alaposan megnyirbálták. Kiderült, hogy hiteles adatként be kell
érnünk Jordanus de Saxoniának - egyszóval a vele kortárs - rendtörténeti
feljegyzéseknek az anyagával. Náluk tehát kezdetben van közösségí történet, de
az nem hagiográfia.

Fordított a sorrend a franciskánus történeti irodalom kezdetén. Itt kezdeti
és domináns múfaj a Szent Ferenc-legendáé. Halála után (1226) két évvel pápai
megbízásból már megjelenik Frate Tommaso da Celena első róla írt életrajza, a
Legenda prima. Alig másfél évtized múlva a generális rendi káptalan szólítja
adatközlésre a még élő régi társakat. Allftólag hárman (Fr. Leone, -Rufino, An
gelo) írnak össze számos addig rögzítétlen eseményt. Ezek nyomán született volna
Fra Tommaso m á s o d i k legendája, majdnem husz évvel az első után (1247).
De a három adatgyűjtő fráter nevében születík a vitatott eredetű- Legenda trium
sociorum is. (Kétségtelenül van beledolgozott eredeti régi anyag, ha a szerkesztője

nem is kortárs.) Harminc esztendő sem kell hozzá, máris bozóttá szövődik a
Szent Ferencről szóló életrajzirodalorg, belecsempészve az ellentétes rendi frakciók
vitáinak gyújtóanyagát is. 1260-ban a rendi káptalan a szerzet teológusára, Szent
Bonaventurára bízza, írja meg a hiteles és "hivatalos" Legendát. Alighogy el
készül, a legközelebbi káptalan minden eddigi és minden egyéb életrajzát el
akarja égettetni. Szerencsére nem hajtják végre a rendeletet. Sőt, még száz évig
íródnak seregével újabb legendák.
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Hogy Szent Ferenc egyénisége rendjén belül örökké kiújuló vitát provokál
az evangéliumi életforma körül, nem annyira emberi hiányosságából - vagyis
elégtel-en szervezőképességéből -, hanem inkább emberi többletéból adódik. Ép
pen emberi rnéreteí nőttek túl messze környezetén. A rendi Utódnemzedék azzal
fejezi ki ezt az "elérhetetlenségi" érzést, hogy Szent Ferenc életét mítosszá
költi át, a mítoszt pedig teológiával értelmezi. Szent Ferenc eszerint új üdvös
ségtörténeti korszakot nyit, mint Isten küldötte. Az Oszövetség és újszövetség
után a míntegy ",legújabb szövetség", az Atya és Fiú kora után a Szentlélek kor
szakát. (Egy délolasz apátnak, Gioacchino da Fiorénak szimbolikus exegetikájá
ból költik át a vájtfülű barátok az elméletet!) Apokaliptikus óriásiényt látnak
bénne: ő a "hatodik pecsét" feltörése után megjelenő angyal, "habens signum
Dei vivi", aki föltartóztatja Isten büntető ítéletét, míg homlokukon meg nem je
löli a választottakat - mégpedig "tau" jeggyeí. (Ld.: Jel. 7,1-4; Ezek. 9.4. Egyéb
ként "az élő Isten jele" Szent Ferencen a stigmák! A ',.tau" jeggyel viszont leveleit
szekta életében szígnálni.) - Bonaventura finomult teológiai érzéke lefejti erről

az elméletről szektás vadhajtásait. Az ő Legenda-szerzernénye ennek a középkorí
szentferenc-teológíának egyik legnemesebb illusztrációja. Végeredményben nála ls
üdvösségtörténeti határkő Szent Ferenc, de nem egy Krisztust meghaladó fej
lődés határköve, hanem a megújuló egyház tökéletesen "christiformis". Krisztus
hoz hasonult új embertípusa. Ez a bonaventurai Szent Ferenc-elmélet él tovább
Dante Paradisójában (ll. ének), ahol úgy jelenik meg, mint 1100 esztendő után
az első keresztény, aki a keresztfán magára hagyott Krisztus s z e g é n y s é g é t
"jegyesévé" választotta, és az egyházat a hatalom és vagyonszerzés görcséból
kioldotta.

Nemcsak teológusok és szerzetesek és nemcsak egy középkori költózsenl
számára visszatérő probléma Szent Ferenc. Hétszáz évig és ma ls foglalkoztatja
Európa érző és gondolkodó embereit. A XIX. század egyáltalán nem hívő esztétái
felfedezik, mint "modern" ósüket. Benne IMják a természet első, szerelmesét,
aki a madaraknak prédikál életük szépségéről, aki a "sólyom-testvérrel", ..szél
-öcsénkkel", "urunk-bátyánkkal, a Nappal" érzi rokonnak magát. Egy dogmátlan
kereszténység szubjektív Iíríkusát fedezik fel benne, aki közvetlen Jézus-élményt
tapint ki magának az evangélium holttá magyarázott betűjéből. A felszabadult
e II y é n i s é g első hirdetőjét, aki a középkor személytelen tekintélyeitől
függetlenítette magát.

Melyik Szent Ferenc ezek közül az ig:azi? Nyilván egyik sem. Mégis van
valamennyiben egy-egy megragadott élethű vonás. Ezeket azonban így nehéz
összerakni egyetlen egésszé, mert egyenkint idegen és idejétmúlt szemléletmód
közegébe ágyazva jelentkeznek.

Mi más oldalról próbáljuk megközelíteni Szent Ferenc egyéniségét. ~ond

hatnánk, szocíológíaí oldaláról. De nem túlságosan felszínes szempont ez egy ilyen
gazdagon és mélyen keresztény magatartás felmérésére? Mit mondhat számunkra
a XIII. századi olasz polgári-lovagi stílus-kellékekkel kevert életforma, mikor mi
az egyedit és egyszerit keressük benne? A "talajszintet" adja meg, ahonnan a
csúcsot mérní akarom. Más szóval a kor laikus keresztényének életstílusát és
nézópontjait a XIII. század közép-itáliai városaiban. Ha ezt már tudom "mér
tékegységként" kezelni, képes leszek a felfedezésre: mekkora rnélységbe és mek
kora magasságba Wrt át Szent Ferenc, amikor "keresztény"-ból evangéliumivá
vált.

Szociológíaí mérésünket Szent Ferenc lovagi stílus-betétjén vé~ezzük el.
Háromféle mozzanatot foglal magában ez a kultúrképlet a XIII. század folyamán:
először szeros értelemben szociológiai hovatartozást; másodszor sajátos kUltUTáU
ságot, amelyet a lovagi "kaszt" alakított ki és terjeszt; harmadszor ugyancsak
sajátos etikai. magatartást, amely a lovagi "becsületkódex" íratlan játékszabályain
csiszolódott nemessé és bízonyos értelemben keresztényivé.

Szocíológiaílag a lovag eredetileg a feudális kezdetek harcos vezetőrétege.

arisztokráciája. A latin "m i l e s" elnevezése a IX. század arabok elleni hábo
rúi óta elválaszthatatlan a lovassági harcmodortól. Utóbb a keresztes háborúk óta
a lovasság a feudális - nemességen belül is elkülönült társadalmi réteget alkot:
csak bizonyos számú lovag-ős nyomán örökölhető a rang. Vagy pedig - és ez
a társadalmi elzárkózás paradox fonákja - lovaggá ütés' kitüntetése révén egé
szül ki más klasszikus tagjaiból az örökös háborúktól tizedelt réteg. A kitüntetés
vijéz1 tettekért jár, de a király, vagy a főnemesi hadvezér azt is megnézi, hon-
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nan jött a vitéz. Többnyire nemeseket, délfrancia és olasz területeken gazdag
kereskedők fiait, patricius ivadékokat szokás lovaggá ütni.

Szent Ferenc gazdag textilnagykereskedő fia. Apjának, Pietro Bernardonénak
üzlete Assisi főterén volt. Hogy provence-i nemeslányt hozatott magának fele
ségül - egykorú feljegyzések "Donna Pica" néven emlegetik - nemcsak francia
kereskedőútjait [elzí, hanem azt a társadalmi öntudatot is, amelyet adélfrancia
vidéket járó -nagykereskedő ott nemesi privilégiumok élvezőjeként érez.

Bernardone politikai tekintélye akkor' ér zenítre, míkor a Hohenstauf csá
szátok itáliai foglaló hadjáratai után az északi és középolasz városköztársaságok
szabadságharca leveti magáról az idegen uralom nyűgét, Assísí. önálló városal
kotmányának kivívásában fontos szerepe lehetett:' "Provisor et 'benefactor rel
publicae"-nak nevezí érte a helyi krónika. Fia is kénytelen' részt venni az áruló
szornszédvárossal, Perugiával öt évig vívott háborúban. Hogy utólag Dél-Itáliába,
Apuliába készül hadba vonulni, nem egyedül lovagi aspiráció indítása. A hosszú
háborúban gazdaságilag tönkrement város nem képes eltartani fiatal nemzedé
két. Eppen a patricius-fiúk közül mennek akkoriban sokan' - az elbocsátott
nem-esi tisztekkel együtt ~ más hadivállalkozásban keresni megélhetésüket.

Szent Ferenc, illetve egyelőre még csak Francesco azonban nem fog harcolni
Apuliában. Nem lesz belőle szabályosan lovaggá ütött lovag. Valójában merészebb
irányban indul el éppen akkor, mikor "nevetségessé" kezd válni. Tudniillik
már a szomszéd Spoletóból visszafordul. Miért? Legendái ' több változatban mon
danak itt el egy álornlátást, de ebből a hagíografíkus formából olyan gondolat
menet bukkan elő, amely a m e g t é r é s e k történetében gyakori. "Our servum
pro domino quaeris?" - kérdi az álombeli hang: "Miért a vaza1lustól vársz rang
emelést és nem a vazallus domínusától ?" A feudális hasonlat azt a lelki életi
igazságot akarja kifejezni, hogy a feudális katonai szolgálat legföljebb a társadalmi
ranglétrán juttatja "följebb" az embert, jóllehet nem ez az igazi irány "f ö l f e l é".
Az ember alapjában saját szűk énjéből és· környezetének ketrecéből kívánkozik ki,
de oda csak Isten emelheti. Egy másfajta s z o l gá l a t vezet önmagunk fölé..

Francesco számára tehát a megtérés első stációja egy kételkedő gondolat a
lovagi lehetőségek értékei iránt - akár álomban, akár ébren jutott eszébe.
A következő stáéió már misztikus élmény. Es a legendák egy része erről fel
tűnően precíz tárgyítagossággal számol be. Az Assisiba hazatért Francescót
régi barátai meghívják és "podestá"-jukként az asztalfőre ültetik. (Neki kell
fizetni!) Semmi kedve már a szórakozáshoz, de restell ünneprontó lenni. Va
csora után azonban képtelen velük tartani a' hangos jókedvben: "Tanta fuit.••
dulcedine divinitas perfusus. . ." Természetfölötti vonzás érzése járja át: magába
mélyedve megáll és elfelejtkezik minden egyébről. A legenda misztikai szakkitele
zéssel nevezi meg az élményt. Jellemző, hogy hitelének nyomatékául magának
Szent Ferencnek utólagos közlésére hivatkozik: "Ut idem retulít", (A csodálatos
égi jelenések és szózatok hagiográfiai betéteit nem szekták igazoló mondatokkal
ellátni. A legendaírás ösztönösen különböztet díszítő elem és tényközlés között!)

A lovagkultúra az egész élet stilizált formáit jelenti, de elsősorban mégis
lovagi költészetre szokás gondolni, amikor róla, beszélünk. Ebben is más világ
az északfrancia hősi epika: a "chanson de geste" "müfaja, és más adélfrancia
ún. trubadúr líra. Az északi epika vallásos és nemzeti hősökről szól ; Nagy Ká
roly "paladinjairól" : Roland-ról, Olívíer-ről '" a brit Actus király "kereKasz
talának" tizenkét lovagjáról (ebből nőtt ki a "Szent Grál" rnondaköre), trójai
"regényhősökről", akiket a középkorban őseinek hisz a francia. Adélfrancia mű

faj udvari' és szerelmí líra. A trubadúrok (troubadour = tróvatore = dalnok)
közt hercegek éppen úgy találhatók, mint uruk feleségéért udvarias kötelességből

epekedő lovagpoéták. Stilizált udvari játék ez. A gáláns széptevés részben antik
örökség ezen a vidéken. Részben arab kultúrcsere is. Mindenképpen a társas
szokások változását jelZi a nőtisztelet irányában. (Az északi harcosköltészetben
az asszonyok szerepe még inkább a felszolgáléé.)

Itáliában a kereszteshadjáratok óta terjed ez a szóbeli és énekelt kultúra.
A francia seregek kiséretében vonulnak át a félszigeten énekmoadóik, a "jong
Ieur't-ök " (= íoeulator - szórakoztató). Az észak-itáliai és közép-itáliai város
köztársaságok Hoheastauf-uraíorn elleni szabadságharcának vezető rétege, a pat
ríciusok eltanulják a lovagi szokásokkal együtt a francia lovagi epikai elemeket,
poémákat. Ok is rendeznek "cour d'amour"-okat, gáláns szerelmi ítélőszéket dél
francia udvari szokás nyomán.
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Hogy Szent Ferenc stílusa és gondolatvilága tele van a francia lovagi
kultúra elemeivel, az ezek után nem lephet meg bennünket. Nemesfiúkkal járt
együtt iskolába (a San' Giorgio templom mellett). Perugiai hadifogságában az
ellenség ismeretlenül a nemesek közé zárja fellépése nyomán. Emelkedett percei
ben egész élete során franciául kezd énekelni - pedig beszélni nem tud to
Iyékonyan e nyelven: de lovagi költészetét ismeri. Kiderül ez li legendák idé
zeteiból is, mert állandóan Chanson de Geste-ek és trubadúr-énekek képanyagá
val ,fejezi ki magát. A koldus sors: közösséget vele vállaló társait Artus király
"kerekasztalának lovagjaiként" emlegeti: "IstL sunt fratres mei, milites Tabulae
rotundae" ! Fr. Egidio beöltöztetésekor lovaggáütési aktusnak mondja az eseményt:
"Miles Magní Regis lett a frate!" Egy tanulásra vágyó novíciusra rácsodálkozik:
"Mondd, kit tartasz többre, Roland-ot, Olivier-t és a többi nagy tettekre vállalkozó
paJadinót, vagy azokat, akik pénzért megéneklik amazok tetteit?" Az erdőből

rátörő rablókat azzal képesztí el, hogy toprongyos öltözetben a "Nagy Király
heroldjaként" rnutatkozík be nekik. Élete vége felé Montefeltróban nagy lovag
avató ünnepség közepébe sodródva prédikálni kezd: egy provanszál szerelmi dal
mottójával könnyekre fakasztja az egész gyülekezetet.

A legfontosabb és a legjellemzőbb az egészben az, hogy ez a költészet nem
pusztán esztétikai betét élete számára. Kimondottan vallásos indításokat kap tőle,
míg csak az evangéliumra fel nem figyel. Érthető ez egy elsődlegeserr szóbeli
műveltség korában, amikor írni-olvasni elsősorban latinul tanítanak, de aki nem
klerikusnak készül, az keveset bajlódik ilyesmivel. A hallott és megértett "fül
bemászó" szövegek a "laikus műveltség" rétegei számára francia és olasz lovagi
poémák. Ezeknek keresztény mondanivalója inspiráló erejű, mint egész' etikai
attítűdjük,

A Bibliára utóbb figyel föl Francesco, egy Krisztus követésére szólító ün
nepi perikópa nyomán. (Mise után míndjárt megkéri a papot, - "magyarázza el"
neki értelmét - tehát a latin szöveget nem ért! első hallásra l) A Chanson de
Geste-ek emlékei nélkül érthetetlen marad például a megértő Francesco temp
lomtatarozó lendülete. A legendák későbbi változatai természetfeletti felszólí
tással próbálják értelmezni; San Damiano kápolnájában a festett feszület emberi
hangon szólal meg: "Repara domum meam ..."! (Bonaventura már az "égi szó"
jelképes értelmét keresi: nem a romos templomépület reparálására, hanem a
megingott egyház reformálására kapta a felszólítást.) Itt a "csodás elem" hagío
grafikus irodalmi toposz. Viszont a Chanson de Geste-ek hősei, ha vezekelniök:
kell, rendesen templomot, kolostort tataroznak, építenek, követ hordanak, va~

kolatot . kevernek saját kezükkel (vö. Renaud de Montauban, Girard de Rou
síllon...) - Hasonló irodalmi remíniszcencíák adják a kulcsot a Francesco sze
mében hihetetlenül fontos kosztűrri-váltások szimbolikus aktusaíhoe, Amint apu
liai útjához - gazdaságilag szűkös időben - mindenáron pazar Iovagi felszerelés
re van szüksége (néhány nap múlva nagylelkűségi rohamában elajándékozza).
ugyanúgy az öltözetnek is ki kell fejeznie a megtérést, s amikor apja elkesere
désében a püspök elé idézteti és anyagi jóvátételre szólítja fel, akkor a nyílt
téren ruháját is visszaadja: a püspöktől pedig csak egy rossz cselédköntöst togad
el, amelyre rögtön keresztet" rajzol rnésszel, hasonlóan a Szentföldre -índuló ke
reszteslovagokhoz. A San Damiano mellett végzett egyházi szolgálatának kife
jezőjeként galléros remetekabátot 'szab magának, mint az eposzok vezeklői. Vé
gül ráébredve az evangéliumi szöveg keresztviselő felszólítására, új keresztidomú
szabásmíntát eszel ki szerzetesí darócruhája számára: így magába a .~resztbe

öltözik", és szúró fájdabriát sohasem felejtheti el.
A trubadúr-líra allegorikus erotikája nélkül meghökkentő volna mindaz,

amit a legendák Szent Ferenc szerelméről, "eljegyzéséről, házasságáról" írnak.
Tudjuk azonban, ez a Iíraí- kölcsönzés az evangéliumi szegénységhez akarja ha
sonlítaní és egyben kapcsolní Szent Ferencet. Ű a megszemélyesített "Domina
Paupertas", vagy olaszul: a "Donna Povertá", Van mégis valami hátborzongatóan
paradox benne, hogy valaki egyszerre vállal radikálisan felbonthatatlan sorskö
zösséget az életből kiszorult eiemekkel: toprongyos kéregetőkkel, eIkülönitett lep
rásokkal, és ugyanakkor rajongó kijelentéseket tesz ennek az allegorizált "je
gyesnek" szépségéről, saját megígézettségéről, ölelő karokról stb.

A lovagi erkölcs ennek a feudális keresztény kultúrképletnek harmadik moz
zanata, amely Szent Ferenc lelki fejlődésében a két előzőnél is mélyebb nyomot
hagyott.
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Eredetében a lovagi. etika nem keresztény sajátosság. Ma már közismert az
összehasonlító irodalomtörténet és az összehasonlító társadalomtörténet révén
egyaránt, hogy más társadalmak Európán kívül más-más időszakban élték a
maguk "középkorát", és a lovagi becsületkódex íratlan szabályai azoknál is
rokon gondolatokban fejeződtek ki. Európában a XI-XIV. század lovagi ideáin
persze nagyon sok nyoma maradt a keresztény érzésvilágnak. Sőt, lehet mondani,
hogy akkoriban - a keresztes háborúk koráról van szö - a lovagi. etikát mintegy
azonosnak tartották. a laikus keresztényekre kötelező erkölcsi magatartással. A
nagylelkű lovagi önzetlenség, "magnanimitas" éppen úgy értelmezhető általános
keresztény erénynek, mint az anyagi értékekkel szemben független bőkezűség, a
,,,liberalitas", amely arcrándulás nélkül tud megválni vagyonától, jóJéttól - akár
mert más szorult rá, akár 'mert csapás fosztotta meg tőle. Azt sem lehet állí
'tani, hogy a kulturált önfegyelem: ,,1J//'banitas" - (a szó antik örökség') - és
'ennek rokona, a curialitas = "udvarképes" viselkedés, franciául "courtoisie",
olaszul "cortesia" idegen volna a keresztény aszkézis önfegyelmétől.

Szent Ferencről valamennyi legendája úgy nyilatkozik, hogy a természetes
erkölcsi nemesség veleszületett vonása. "Erat quasi naturaliter curíalís", Mivel
pedig a lovagi stílus szülőföldje Franciaország, Frate Tommaso egyenesen "min
denki másnál franciább és nemesebb szívet" talált Francescóban : "Et vere Fran-
ciscus...super omnes cor Francum et nobile gessít" (J. Cel. 120.). .

Mindez keveset jelentene," ha Szent Ferenc nem jutott volna a lovagi be
csületkódex általános normáinál' messzebbre lelki fejlődésében. Három fronton is
áttört az evangéliumi többlet irányába. A lovag, mint feudális harcos elsősorban

dominusa, illetve seniora iránt adós ..,loyalitással", ami akkoriban személyes hű
séget jelentett. 'Ez a személyes hűség a letett feudáliseskütől kezdve nem egy
szerűen egyedül közvetlen fölöttesének' szól, hanem egyben a senior fölött álló
dominusának...végig a hűbéri láncolat során a királyig; sőt azon át Istenig. Ezért
a hűbéres szolgálat, - amely egyébként nem szolgalelkű megadás, hanem kölcsö:"
nős bizalomra és megbecsülésre épül - míndíg istenszolgálat számba is megy.
(A skolasztikus predikációk azonnal dísztíngválnak, ha az evangéliumi idézetre
kerül sor: "Senki két úrnak nem szolgálhat" [Mt. 6,24.]. Ha egymásnak alá
rendeltek "'- mondiák -, akárhánynak lehet szolgální, Ha azonban egymással
ellentétesek, mínt például Isten és mammon: akkor csakugyan nem lehet mind
kettőnek egyszerre szolgální.)

De hol találunk olyan középkori harcos szervitort, aki személyes Krisztusszol
gálatát olyan intenzitással éli át, hogy végül saját testén verődnének ki Krisz)us
sebei? Persze, Szent Ferenc a misztika és nem vazallusi szolgálat útján jutott
el a stlgmatlzációig, Fr. Tommasso szerint érzései annyira telítettek, hogy ha
keresztet lát, vagy csak eszébe· jut a Megfeszített, már sírva fakad (II. Cel. 10.,
ll., 127.; Bnave. Leg. M. c. l. n. 5.).

Ez a különbség itt nem érinti a lényeget: a "passió-misztika" korábban je
lentkezik életében, mint az evangélium szövegeínek hatása - tehát abban a
korszakában, amikor még szinte egyedül a lovagi költészet keresztény tartalmai
pótolják nála a "lelki olvasmányt". Ezenfelül mindvégig ebben a feudális va
zal1us-senior kapcsolatban szereti kifejezni a lélek legintimebb érintkezését Is
tennel, akit folyton a "Magnus Rex" és "Magnus Imperator" szóképekbe öltöz
tetve emleget (II. Cel. 163., 16.). De tanítványai is ugyanezekben a képekben f,e
jezik ki magukat a Iegendaszövegek szerint. (Pl. a Szerit Ferenc szavára azonnal
megtért trubadúr - egyébként császárkoszorúzta "költőkirály" -, a későbbi Fr,"
Pacífíco így kéri, vegye be társai közé: "Tolle me ab hominíbus, et Magnos me
imperatori restitute!" (Szakíts ki engem az emberek környezetéből. és adj vissza
uramnak, a Nagy Császárnak!") És az is tény, hogy a Krisztus va~llusa gon
dolat - ha nem is szentferenci hőfokon, de - jelentkezik a "kompasszió"
mísztíkaí érzéseivel együtt a francia keresztesénekekben. .

A lovagi etika a gyöngék és kiszolgáltatottak irányába védelmező, támogató
gesztust tesz kötelezővé. (A keresztes háborúk idején ez a "gyengéket oltalmazó"
lovagiasság részben egyfajta társadalmi magatartassá specialízálódík: a már is
mert délfrancia gáláns nőtiszteletté - mert eredetileg a "gyengébb ·nem" vé
delméból fejlődött ki. Részben keresztény és szerzetesí programot alakított ki:
a lovagrendekét. amelyek vagy moszlim rablókaravánoknak kiszolgáltatott szent
földi keresztényeket kísérnek és védelmeznek önkéntes alapon, vagy szegény
betegeket ápolnak ingyen.) Szent Ferencnél azonban jóval többről van szó, mint

308



a szegények és elesettek "támogatásáról"; belsó érlelődés sodorja magával egyre
mélyebben, amíg meg nem érzi az emberi nyomor titkának és a megváltás
titkának összekapcsolódását.

Megtérésé előtt már szinte ideges érzékenységgel reagál koldusok és gyógyít
hatatlan betegek látványára. (Fr. Tómmaso beszéli el, hogy amikor egy alkalmat-I
lan percben zaklató koldust türelmetlenül lerázott magáról, azonnal utánafut
jóvátenni a sértést: "Ugye, ha egy gróf, vagy báró kért volna...pedig ez Isten
szerétetére kért... 1" - Trium Soc. 3. ~ Vagy közvétlenül megtérésé után, mikor
lova meghőköl a váratlanul előbukkant kéregető leprás miatt, őt magát a szokott
iszonyodás .fogja el - leugorva hirtelen kezet csókol a betegnek, mert jogtalan
és embertelen volt undorával megaláznia. - II. Cel.' 9. -

Utőbb az evangélium szövegeível már első ismerkedési próbái során folytono
san a Krísztust követő szegénység alapmotivumát érzi saját életfeladatának.
Nem "leereszkednie" kell a nyomorban kínlódókhoz, hanem sorsközösséget kell
vállalnia velük. Testamentamában első vezeklési próbájaként - egyben Isten
megvilágosító ajándékaként - -említí a leprásoktól való iszonyának legyőzését. Le
gendáí szeretik az olyan eseteket felsorolni, mikor megszégyenítőnek találja a nála
rongyosabb köldus szegénységét: "pedig én választottam jegyesemül a Domina
Paupertast, s nem ő!" - r. Cel. 76.; II. Cel. 83....4. -,Ha ő eljegyzettségről beszél,
az allegorikus "Dol,l.na Povertá" mögött sejthető félelmetes valóságra gondol: a
legdrasztikusabb nyomorral, a "megvá1.tó szenvedéssel" kötött eltéphetetlen köte
lékre. Csak a mí hétszáz évvel későbbi ízlésünket zavarja a játékosan hangzó
trubadúr-hasonlat. O nem érezte akkor, hogy rnísztíkus ujjongásai ebbe a lírikus
galantéríába öltöztetve fonákul hangzanak.

A lovagmorálnak "legközépkoribb" és legkevésbé keresztény vonása a harcos
erkölcs. Már Szerit Bemát· rengeteget gyötrődik a templáríusok számára szerkesz
tett propagandaírásában ("De laude novae militiae") a problémával, hogyan lehet
keresztény szerzetesrend hivatása a verekedés. Bernát patrisztíkus-monasztikus
rnűveltsége révén jól ismerte az antik keresztény álláspontot a háború kérdéseiről.

Ezé)'t tisztában volt vele, hogy a régiek legföljebb elkerülhetetlen rossznak tar
tották a hadviselést, de sosem beszéltek középkorí naivitással "szent háborúról"
és a katonai virtust nem tekintették keresztény erénynek. A korai középkor
primitív verekedő népei viszont annyira a katonáskodásban látják a "férfimester
séget", hogy ha nagyszerút akarnak költeni Krísztusról és az apostolokról - mint
~ Karoling-korí "Heliand"-eposz -, akkor hadvezető "Nagy Király"-ként beszél
nek róla, tanítványairól pedig mint hűségére felesküdött vitézi szervítorokról,

Nagy Károly óta az uralkodók politikai hódító hadjárataikat hittérítő múvelet
ként értékelik, valahányszor pogány szomszédaikat leigázzák és országukat elfog
lalják. A "szent háború" gondolata a keresztes háborúk során épül ki bizarr
"hadi-teológiává": Isten a hűbéres hadvezér; a győzelem előbb-utóbb biztosra
várható, mert Isten ügye nem válhat elveszett üggyé; elesni a harcban vértanúság. ..
Sőt, lassan nem is igen tudtak másféle vértanúságot elképzelni, mint karddal a
kézben kapott halálos döféstől.

Kétszáz esztendő keresztes háborúi idején Szent Ferenc az egyetlen nyugati
keresztény, akinek eszébe jut, hogy a pogány ellenséget .nemcsak rnegrohamozní
lehet, hanem üdvösségéért keresztény kötelesség aggódni, sót tenni is kellene va
lamit. 1212-19 között három ízben indul neki - egyszer szíríaí, egyszer marokkói,
végül egyiptomi - missziós vállalkozásnak. Betegség, illetve utazási akadályok
vetik vissza első két próbálkozását. Végül az egyiptomi szultánt meg tudja lá
togatni damiette-i táborában,' és egész szívvel iparkodik megtéríteni. Az persze
diplomatikusan eltávolítja, de Szent Ferenc egyénisége ébreszt benne annyi meg
illetődést,_ hogy fegyveres védelemmel biztosítja visszatérését. Szent Ferenc éle
téből ezért szükséges ilyen részletesen ki elemezni a lovagi stíluselemeket, mivel
ő a laikus életforma felől jut el a "vita apostolica", vagy "evangelica" programja
hoz. A középkornak pedig specífikusan laikus kultúrája - a lovagságé. (M'. ér
telmiségnek elsődlegesen "klerikus-műveltség" a sajátja, egyházi alapítású egye
temeken szerzi meg. A középkorí polgár. meg nem alakít ki a lovagkultúrával
konkuráló, egész életet formáló stílusmotívumokat.) /

Akármennyire észrevehető az eddigiekből. hogy nem egyszerűen "előkelő já
tékszabályok" komolyodnak benne félelmetes méretű' mísztíkai mélységig: van
még egyéniségének egy jellemző vonása, amely Iegendáínak olvasása közben meg
tévesztően hat. Mintha helyenkint a népszerű bohém, vagy egy "bogarasságig"
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naiv költői hajlam törne át az életszentség megrendítő tünetein. nyenkor érezzük 
találónak önjellemzését, hogy ó "jongleur de Dieu", -Isten jokulátora, utcai énekese,
- afféle bohém népszórakoztató kíván lenni. Kérdés mármost, hogyan értette
ti maga a "jongleur" szerepet, és tagadhatatlan mímíkus hajlandóságát milyen
szándékkal hagyta lépten-nyomon szóhoz jutni? Végeredményben aszkétával van
dolgunk, aki adott alkalmakkor érzéseit az észrevétlenségig fékezte, és elve volt,
hogy a legtiszteletreméltóbb érzelmeknek sincsen joga önkifejezésre, ha a kör
nyezet java úgy kívánja. (Perugiai' fogságában betegen és maga is rémlátások
tól kínozva, jókedvre hangolja összeroskadt társait. Szerzeteseit kioktatja később,

hogy bűnbánati elérzékenyedésükhöz senki másnak nincs köze.)
A szemtanú kortárs leírása szerint már a prédikáló technikája is élénkebb

az impulzív olasz elóadásmodornál. Fr. Tommaso úgy jellemzi: Tizennyolc esz
tendőn át, megállás nélkül, elnyűtten, betegen is vállalt evangélium-hirdetést,
hogy: "De toto corpore fecerat Iínguam" (Egész testét nyelvvé tettel - I. Cel. 97).
Tehát, mintegy megjátssza közben- mondanívalóját, - Honorius pápa- és a Kardi
nális-kollégium előtt - míközben evangéliumi bátorsággal (intrepídus) beszél"
lábai valósággal táncot járnak - de Fr. Tommaso szerínt ez a látvány nem
komikusan, hanem megrendítőerr hatott: ;;I1Oi1 ad risum movens, sed planctum
doloris extorquens" (I. Cel. 73).

Máskor ez a mírníkus megjátszás nem kísérete pusztán a prédíkációnak, ha
nem elsődleges kifejezője, megjelenítése mondanívalójának. Például két fadarabot
kap fel a földről - "ut oculis vidimus" - és "hegedülni" kezd velük: "quasi
super viellarn trahens", Dalol hozzá, majd sírva fakad (II. Cel. 127). - Egyikl
húsvét vasárnapon a fráterek ünnepien terítik meg asztalukat. A "Sanctus- Pater"
még ebéd előtt észreveszi, és .eltűník, Már ülnek és esznek, mikor megzörgett
kívülről az ajtót: "Adjatok álamízsnát Isten nevében egy szegény és beteg ván
dornak!" Lyukas kalappal, vándorbottal lép be. A tényérjára adott ételt leteszi
a földre és mellé ül. "Modo sedeo ut frater minor!" "Most ülök ebédhez kisebb
testvérhez illően!" (II. cel. 61). .Mikor betegségében elfogadja a "diétás" csirkehúst,
utóbb egyik fráterrci.. Assisibe kísérteti magát. Ráparancsol: vessen kötélhurkot
a nyakára és annál fogva cibálja végig a városon "quasi latronem". Kiáltsa ki
minden fordulónál: "Nézzétek a falánk mihasznát: teleeszi magát tyúkhússal, mikor
ti nem látjátok!" Az összeverődött publtkumból ilyen hangok hallatszanak: "Ilyes
mit inkább mí érdemelnénk!" (I. Cel. 52). Ezek műfajilag már nem is mímíkus
játékok, ez már valóságos "commedia dell' arte" : az olaszoknál szokásos rögtönzött
színjáték, amelybe á közönséget is bevonják. '

A legendák Szent Ference valójában nemcsak szándékos "tanítójeleneteiben"
alakit. Minden mozdulata - a legönkénytelenebb is - szimbolikus: túlmutat
önmagán. Szent Ferenc alkatánál fogva költő, de művészi anyaga elsőlegesen

nem a nyelv, hanem saját élete. Hogy alkalmankint tudatosan formál életéből

és gondolataiból színí jeleneteket, adva van hivatásérzésével: a "vita apostolica"
mozgalom vándorprédikátor életformájával.

Van azonban még ezen belül egy valószínűleg ennél is fontosabb motívum,
amelyet azzal szoktak ki,fejezni, hogy magát is, szerzetestársait is "jongleur de
Dieu"-nek, "ioculator Deív-nek, félreérthető fordításban Isten' komédiásának
nevezi. De mit akar ezzel a névvel kifejezni? Fra Ginepróról (= Juniperus), a
legendáknak erről a kicsit burleszk, balkezesen naiv figúrájáról elismerően álla
pítja meg, hogy "egregius ioculator Dei" (Cel.: Vita S. Clarae, c. 6. n. 51). Amikor
elkészül a Cantica del Sole, a Naphimnusz, magához hívatja Frate Pacificót
az egykori trubadúrt.és "Rex versuum"-ot, vegyen maga mellé még néhány frátét:
induljanak el prédikálni, prédikációk után pedig mindenütt énekeljék el a Can
l.icót. Hallgatóinak így mutatkozik be: "Nos íoeulatores Domini sumus" = "Isten
zsonglőrjei vagyunk. Más jutalmat nem kérünk tőletek, csak őszinte bűnbánatot!"

Mert - folytatja '- Isten szolgáí csakugyan "ioculatores" az emberek lelkének
felüdítésére (Spec. Perf. 100).

A "ioculator", .,jongleur" ebben az értelemben nem egyszerűen "énekmondó".
A középkorí jongleur sem pusztán lovagi poémákat ad elő, akár előkelő udvari
lantos.vakár a városi utcák csavargó énekese. Kimondottan vallásos műfajok haglog
rafikus balladák (st. Alexius élete pl.) és lírai "laude"-k (dialogizáló himnikus da
rabok) tartoznak bele szokott repertoárjukba. Úgy érezhető mégis: Szent Ferenc nem
elsőlegesen az énekmondásra és az ének tematikájára gondol, mikor önmagát és tár
sait "jongleur"-ként jellemzi, hanem az okra, amely ilyen utcai szereplésre kész-

310



'teti.Egyszóval az actus humilitatis-ra. Látnia kellett, hogy evangéliumi életformá
juk nemcsak meghatódást vált ki a városok népéből, hanem gúnyolódást, sőt

ellenszenvet. Nuova pazziának= újfajta őrültségnek mondják vállalkozásukat, és
sárral, kővel, záptojással hajigálják meg őket időnként. Mintha 'elsősorban ezt a
"pazziá"-t akarná kifejezni, sót vállalni a [ongleur szerepkörrel. Néha Szent Ferenc
maga provokálja .az emberek hahotaját. Mikor például a kompletatív és akadozó
szavú Fr. Rufinót egy szál alsóruhában küldi Assisibe prédikálni, majd a szolida
ritás kedvéért hasonlóan levetkőzve utánamegy (Actus B. Fran. c. 31-35.; Vita
fr. Ruf. Anal. Fr. III. 46-54.).

De mí" értelme, illetve mílyen aktualitása van ennek a "komédiáS", vagy 
ha tetszik - ~;bohóc" fellépésnek Szent Ferenc korában? Nem eléggé alázatos
dolog, ha egy vagyonos és lovagi neveltségű patríciusfiú például Szent Domonkos
médjára a teljes egyéni és közösségi vagyontalanság állapotát vállalja? MJért
szükséges annyira az utolsó cseppig kiinni- a poharat; hogy nevetségessé is akar
jon válni az evangéliumért? Fr. Tommaso egyik anekdotája' mintha kulcsát ad-
ná az egész korabelt-egyhází helyzetnek és benne Szent Ferenc hivatásának. .

Szent Ferenc ebédre hivatalos egy ízben a "Dominus Hostíensís" asztalához
(Ugolino Ostiai bíborospüspök. a ferencesek protektora; utóbb, 1227-41 között,
mint IX. Gergely pápa). A házigazda megrökönyödve veszi észre, hogy vendége va
lamiféle gusztustalan fekete kenyértörmeléket pakol ki maga elé a fejedelmi .asz
talra. "Verecundatur episcopus": restellkedik, főleg új vendégei míatt. A feszült
ség nő, mikor Ferenc kínálni is kezdi belőle a püspök capellanusait és míleseít,
Azok szerencsére .míra devotíone" fogadják: vagy megeszik; ·vagy hazaviszik
"ereklyéül". Ebéd végeztével a kardinális első dolga, hogy négyszemközt félre
vonja Szent Ferencet. At is öleli -' nehogy felindultsága sértővé válhasson:
"Mi frater - cur fecisti mihi verecundiam in domo, _.quae tua est et fratrum
tuorum?" A szernrehányás a vendég bizalmatlanságát kifogásolja: "Miért hoztál
szégyenbe, fráter, mikor tudod. hogy asztalom míndíg a tiéd és tieidé?" Szent Ferenc
válasza nem a .szemrehányó mondatra felel, hanem a mögötte lappangó gondo
latra: "Honoren:t potíus vobis exhíbui, dum maiorem Dominum honoravi". Mint
éles kardpenge. villan itt fel a kettőzött distinkció: "Megadtam én neked, uram
a tisztelet - (ezt híányoltad, bár nem ezt vallottad be!) - Vagy nem megtisz
telő a vazallusra, ha urát becsülik meg? .Isten a koldusok barátja, főképpen az
önkéntes koldusoké!" (Siquídem beneplacitum est 'Domíno in paupertate et ea
maxíme. quae mendicitas voluntaria est!) Es hogy az "udvarképes" koldus para
doxona teljes legyen, nem marad adós a végső indoklással sem: "Ego autem
regatern habeo dignitatem et nobilitatem ínsignem, illum sequi Dominum, qui
cum esset dives, pro nobis egenus factus est" (II. Cel. 73). "Királyi. az én méltó
ságom és külön nemesi kíváltságom, hogy azt a Dominust követhetem, aki bár
gazdag, .de értünk, emberefért nyomorúságossá tette magát" (2Kor. 8,9).

Az olvasás kezdetén alighanem a kardinális pártján állunk: ha a meghívot
taknak elvi kifogásai vannak a fejedelmi asztal ellen, ne fogadja el a meghívást.
Ha azonban mégis elmegy, túlélezettnek, egzaltáltnak érezhetjük a tüntető váj
kálást koldustarisznyájában. . Csak a négyszemközti beszélgetés legvégén eszmé
lünk fel riadtan: itt komolyabb dologról van szó, mint gondoltuk. A szóbeli párbaj
a koldus győzelmével zárult. A kardinális hallgatott. A· krónikás se tehetett hozzá
többet. De miért? Nem egyszeruen szegény és gazdag ellentétének lelkiismeretet
felkavaró problémája a -téma. Hanem az itt szereplő gazdag, aki fejedelmien terí
tett asztalnál ül, a mezítlábas Krisztus mezítlábas utóda. Még ez sem érinti a
lényeget: talán ugyanakkor személyében igénytelen aszkéta. De egy olyan Egyház
nak tartozik hivatalos vezetői közé, amely hatalmi szervezetként került fel a
marakodó Europa csúcsára, és onnan hatalmi szóval, kiadott parancsokkal akarja
megváltani a világot, nem pedig a megalázott Isten Fia sorsának vállalásával.
Ilyen világban, amelyben a hivatalos egyház. nem a megalázott Krisztus szégyenét
hordozza, hanem karddal a kezében ül törvényt a hinni nem akarókon, vagy
hinni nem tudókon - valakinek a legnemesebben érző keresztények közül az
egyházon belül önkéntesen kell magára vennie a "kereszt botrányát".

Ilyesmit azonban egy racionális program tudatosságával csinálni lehetetlen.
Csak a szív ösztönös lovagiassága talál kifejező eszközöket, amelyek nem egy
azerűen forradalmár jelszavak a papi hatalmaskodással szemben. Elég sz6rul szóra
követni az Evangéliumot: "Sine glossa, sine glossa, sine glossa" (Spec. Perf. c. 1).
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