
se, az értelem kérdése. s az értelmet megalapozó és megerősítő hit kérdése. Ezt tárta fel példá ul
Marcel Légaut* kutatása : sok olyan hivő ember - világi, szerzetes ' s pap - van ma, aki egyene
sen hite alapjai fel ől vallatja önmagá t. Amikor szertefoszlik a szavak, a formulák , a tá rsalgások ,
az aka rno k magatartások ködfüggönye. mi marad, ami gyökeres tap asztalaj. ami megélt mély
ség, amire táma szkodhat hitvallás és életre szóló elkötelezettség? Ahhoz, hogy összecsuklás, de
megmereved és nélkül is szilárda n tarthassa magát valaki ebben a sodródó világban , milyen sze
mélyes bizton ságra kell találn ia , és mire, kire , a tapasztalatnak mely fajtájára kell alapoznia biz
ton ságát ? Az embert, a világot, a történelem értelmét kereső vizsgálódások ehhez az ősi kérdés
hez s a reá ado tt felelethez kapcsolódn ak .

Mond -e számunkra' Ferenc valamit arról a kuta tásr ól, vagy ismeretlen előtte a kérdés és meg
elégszik azza l, hogy gyakorla ti magatart ásokh oz és elkötelezett ségekh ez - rak ár eva ngéliumiak
hoz - uraljon bennünket? Más szavakka l : ez a középkori ember megélte-e a maga módján lsten
rejtett arcának keresését, megérezte-e, hogy el sősorban itt , a jelenlétnek ebben a szüntelen nyom
keresésében já tszódik le az ő egyéni sorsa és nyilvánul me&kari zmája is?

Az ilyen kérdés egyútta l felelet is : elk é pzel hető-e , hogy egy enn yire erŐteljes emberi és evangé
liumi kaland leját szódhat ott volna anélkül, hogy azokba a legvégső emberi mélységekbe lebocsá
totta volna gyöke reit, ame lyekben a felfedés és a találk ozás misztér iuma beteljesedi k?

Ferenc írása inak néhány olyan részletére támaszkodva, amelyek szándékait a legjobban kifeje
zik, meg tudjuk mutatn i, hogy ez az állítás nem a mi pillan atnyi gondjai nk visszavetit ése a rnúlt
ba, hanem az ő tapasz talata ival azo nos .

Ferenc és a hit megtapasztalása. Napjainkban különösen azokra a hatá sok ra figyelünk, amelye-
'ket lsten keresése és a vele való találkozás kelt bennünk! Amik or erről elmélkedünk vagy beszé
lünk , a szubjektív tap asztalatot emeljük ki, azt, ami bennünk megy végbe : létünk mozdulását a
misztérium felé. Ferenc pcrspck tívája más; az ő tekintete inkább a találkozás tárgya felé fordul,
nem a hitről beszél, hanem I stenről , és ha lépésének szubjektív kívánalm ai hangsúlyt kapn ak is,
figyelme arra összpo ntosul, aki a tapasztalatokat ébreszti: Istenre.

Számolva a megközelítésnek ezzel a másfajta m ódjával, amel y szókészletére is rányomja bé
lyegét, nézzünk meg néhány olyan szöveget, amelyben Ferenc, miközben globális vízióban mu
tatja meg a keresztény életet és testvéri hivatását, az Istenben való hit kérdé sét a maga - közép
ponti - helyére teszi. Az Összes hivekhez int ézeu lev él-ttú és az E/ső Regu/ó-ról van szó. Ezek a
szövegek azt mutatjá k, hogy Ferenc számára az istenkeresés és az Istenre találás igénye annak az

, * Különösen kél kön yvében : Az cmber emhersége nyom ában ..Be vezet és a ke resz/énység m últj ánakés j öl'ö-
j ének meg értés éhez. Co ll, ..Intelligence de la foi " , Pari s. Aubier, 1970 . .



evangéliumi élettervnek a középpontjáb a n áll, melyet megéln i szá ndékozik s melyet testvéreinek
felkín ál. .

"Nincs más dolgunk ." Miu tá n Fere nc az Elsti Regula 22. fejeze tében - ame ly buzd ítás a testvérek
számára - életük egészét már szemük elé tárta , annak középpontjába mélyed: " Mos t, hogy el
hagytuk a világot, nincs más dolgunk , mint arra figyelni, hogy az Úr akaratá t kövessük s hogy
tet szésére legyünk". Az Úr akara tá t követn i és tet szésére lenni az t jelenti , hogy .ford uljon szí
vünk-lelkünk az Ú r felé s legyen felszabadult az emlékeze tünk, hogy lsten szava és kívánságai
gyökeret verhessenek benne. Semmiféle ür üggye l sem fordulhat el vagy tévedhet messze I s ten től

a szív és a lélek ." Ellenkezőleg, "az Ura t a l ehető legjobban kell szolgálni, őszin te szívvel és tiszta
lélekkel kell szeretni, tiszteln i és imá dni s ő is mindenekfe lett ez t kivá nja". Szá má ra, az Atya, Fiú
és Szentlélek számá ra kell ön magunkban .Jak ást és szék helye t" készí tenünk és "i mádnunk ő t , lé
lekben és igazságban".

A M ásodik Regula . ha töm örebb és tárgyilagosabb is, ké t helyen érinti ugya nezt a gondo lato t.
Ha élhetnek is a különféle munkáknak és mesterségek nek a testvé rek , úgy kell do lgoz niuk, hogy
a hit és az imád ság szelleme meg ne gyengülj ön; mindenfajta foglalatosságot ezek alá kell rendel
ni. Vágyak ozzanak mindenekfe lett az után, hogy elnye rjék az Úr lelkét, a l ávethessek magukat
dinamizmusának és hogy mindig tiszta szivvel imá dkozhassanak. Az iste nkapcsola t és az ima
középponti ság ának k iha ngsúlyozása az Összes hivekh ez int ézett levél cim ű írásban is megtalálha
tó , csaknem ugyanazon szavakkal : .Szeretni és imádni kell Istent a sziv és a lélek tisztaságáb an,
rnert ebben áll az , a mit ő mindenek felett ke res".

Ezek a sz ő vegek , a melyek bemutatj ák a keresztény életvezetést. s amelyek az Istennel való .
kapc solatnak el sődleges helyet je lölnek ki benne, jól bizonyítják, hogy Ferencnek milyen fontos
volt ez a kapcsolat. Az ilyen kifejezések : "más semmi", " mindenekfe lett", "az Úr felé fordult
szivvel" , ; , őszi n te szivvel, tiszta lélekkel" , már szinte fára szt óarimondják el újra meg újra : meny
nyire szivűgye mindez. Mert személyes és közös tapasztala tból is jó l tudja, hogy minden ettő l a
követelm énytől függ , enélkül semmi sem lehetséges vagy jelentős, hogy az evangéliumot nem le
het kézzelfoghatóan élni, ha a sziv nem fedezi fel annak eredetét és el ső oká t : Isten t és Jézus
Kri sztu st. Ha Fere nc problematikája nem azo nos is a miénk kel (nem észlelhető benne az a ne
hézség, amelyet sok mai ember számára az Istenre gondolás és az Istenh ez ka pcso lódás jelent),
ezek a szövegek, ha elmé lyedve olvassuk őket, egy időszerű igazság hord ozói : a keresztény élet
lsten és Kri sztu s megtapaszta lásá ba n gyökerez ik; ez a megtapasztal ás ott van minden elkö tele
zettség eredetén él. jelentősége egyedülálló és min den m ásn ál súlyosa bb.



" Há rítsunk el minden ak adályt, vessünk el magunktól minden gondot." Ferenc buzdit ásainak
han gja egy másik gondot is elárul: a ta lálkozás keresése nem megy csak úgy magától. Még ha el
szá nta is magát az ember arra. hogy megvált oztassa -élet ét (..rnost, hogy elha gytuk a vilá
go t .. . "). nem hitetí azt. hogy ezzel célba jutott. A vetőmag és a különböző ta lajok parabolájá
hoz folya modva . testvérei nevében Ferenc szembenéz azza l az eshetőséggel is. hogy azok nem fo
gadják be a Tan ít ást. Lehetnek olya no k, vagy válhatnak olyanná. mint a köves vagy tüské s bo
zóttal bor ított út földje. s visszafo rdulha tnak a halottakkal eltemetni halotta ika t. Felbukkan a
sokféle ürü gy - ebben a fejezetben csakúgy. mint a M ásodik Regula 5. és 10. fejezetében: ezek
láthat óan : rnunka, szolgálat, ken yérk ereseti és tanul ási go ndo k - . elfordítj ák a szivet az egy
szü ks é gest ő l. elvakítják és megakad ályozzák abban. hogy tiszta legyen és a Jelenlétre figyeljen .

" Arra a szeretetre . amely maga az lsten - írja Ferenc - , kérem minden testvéremet. dobj an ak
félre minden akadá lyt. minden go ndo t és aggoda lma t és szelg álják az Urat. sze ressék és tisztel
jék . . . " Ez az akadály kétségk ivül a mindennapi élet. a kapcsolat ok és a munka megannyi go nd
ja -baja, de gyökerében : az ember maga. az ő felületes. szétsz órt, önző énje. Az az éh. amelyet Fe
renc úgy hív. hogy a ..test". a fo rrása minden bűnnek : a zt kell megtagadn i. az zal kell harcba
szá llni. Még csak nem is az ör dög a legfőbb ellenség. hiszen a go no sz az emberszívben lak ik (10.
intelem).

Ezekbö l a szövegek ből kivilág lik. hogy ez a roppant törek vés. bá rm ilyen főbenj ár ó , még a h i
v ő és gyök eresen keresztény éle tre elszá nt ember részére sem ad ódik magától és egy csa pás ra . Ha
Ferenc annyira han gsúlyozza, hogy szükségünk van felszabadult és nyito tt szivre . s a rra. hogy ne
kaparinthassan ak meg a maguk számá ra még a törvényes és szükséges go ndok sem (munka, ke
reset. szol g álatok ), ez az t je lenti. hogy sajá t és testvéri tapaszta la ta nyomán megál lapítja : kön y
nyebb a közvetl enben s a felületesben élni. mint tá rva tartani a szivünkct, hogy helyet készítsünk
benne (..lak óh elyet és székhelyet") az lsten rniszt érium ával való találkozásna k.

" e kívánjunk, ne akarjunk mást, egyedül Istent. " Az ístenkere sés elsöbbségének s az ezze l szem
behelyezkedő akadá lyok na k kül ön kihangsúlyozása kockázatos: elto rzít ha tja szá munkr a Fe
renc ir ányvonal át. Ahogy az edd igiek folyamán észrevettük. a szö vegeke n végigvonuló párbe
szédben csa k A:: számi t, aki felé ő orientálódik. Mintha megáll; vo lna az út minden kanyarulat á
ban. s ilyenk or magasba szá rnya l annak az embernek a hangja. aki Isten-ittasan megénekli a
megsejtett titk ot. a ..Mi ndenható . a szentséges, a ma ga sságo s. a felséges Istent. a szent és igaz
Atyá t, az U ra t" . "az igaz és felséges Jót . őt. aki egyed ül jó és kegyes. éde s. ked ves. gyönyörűsé

ges. igaz és egyenes.j ótev ő, árta tlan. tiszta " . Emberkö zelben va n. a sziv szá mára érezhetően. így
mégis megsejtj ük ő t. misztériuma hom ályában is : ..őt. aki kezdet és vég nélkül való. minden ér-



telmet meghalad óan változ ta thatat lan , lá tha tatl an , kimond ha ta tla n, elbeszélhetetlen. akit felfed-
ni lehetetlen . . . " , \

Az ember tétovázik , lernásoljon-e közn api szövegként egy ilyen lán goló éneket. Tap asztalat
híján - s töb bé-kevésbé mind nyája n így vagy unk - ezt a nyelvezetet teológiai közhelynek vagy re
toriku s ömlengésnek is nézhetjük. De ha felfigyelünk arra, hogy az ilyen szövegek milyen helye.t
foglaln ak el Ferenc írása iban, tisztába jövünk azzal, hogy ezek a szókitö rések valam i kim ondha
tat lan átélést aka rnak elda dogni. Az az ember, a ki itt I stenről , keresésének páratlan j elentőségé

ről beszél és azo król az aka d ályokr ól. melyeke t ki kell kerülnünk ahhoz, hogy átadj uk magunkat
a keresésnek, érezte a Jelenlét égés i sebét. Beszéde átalakul énekké, imádássá , csenddé.

Ellentétben egy elte rjedt elképzeléssel , észre kell vennü nk, hogy Ferenc megtapasztalá sa erő

sen teocentriku s: ő Istennel mint Isten nel találk ozik, Istent érzi meg. Jézus és a Lélek nagy helyet
foglal el ta paszta la tában ésszavaiban egyaránt , de mégis ink ább az üdvtörténet perspektívájá
ban szemléli őket: Jézus a k őzve ti t ő, és a Lélek az éltető dinaÍn izmus ; mind a ketten az Atya felé
indí tanak . Ferenc nyelvezete, anélkül, hogy teo lóg iai igényű aka rna lenni, a nagy kere sztény hit
tapasztal at hagyományos tengelyéhez csa tlakozik.

Egy gyo rs pillan tás erre a néh ány szövegre, s meglátjuk, hogy Ferencnek és testvéreinek evan
géliumi kalandja mint nélkülözhetetlen ala pra, a hít mélységes megtapasztalására támaszkodik.
Ez a megtapasztal ás. amely sokkal inkább az ima ("tiszta szívvel imádkozni" ), a kontaktus ("s zí
vünke t lsten felé ford ítani ") kifejezéseivel, semmint valamely absztrakt szókinccsel nyer megfo
ga lmazást, a Jézusban és'a Lélek ben megnyilatkozó lsten mísztériumának felfedezésében teljese
dik be. Csak ebbö l kiindul va form álód ik meg az ember és a történelem iránti érzék, s válnak je
lentőssé és lehetővé az eva ngéliu mi igények .

Napjainkba n, mint fentebb már mondot tarn , a hit és lsten kérdése más terminusokban vető

dik fel, sokkal rad iká lisa bb módon . Külö nö snek t űnhet , hogy tekintetünket ma Ferenc felé for
dítjuk , s hogy az ő tapasztala ta , ha nem is mod ell , de felhívás, kérd és gya nánt szolgálha t szá-,
munkra . Valóba n : az istenkapcso lat han gsúlyozása nála lá tha tóa n abból a bizonyosságból fa
kad , hogy egy ilyen kapcsolat úgyszó lván magától ér tetődik . Márpedig a mi számunkra lsten ke
resésé nek és felfedezésének a lehetősége, mindenesetre : a nehézsége okozza a problémát. Köze
lebbről nézve azonba n Ferenc éppe n problémá ink rn élységeiben szólít meg bennünket.

Ezt el őször is azzal teszi, hogy egy élmény tanújak ént je lenik meg előttünk, s ez az élmény, túl
a szembeö tlö evangé liumi ra dikal izmuso n, a mely elsőkén t fog meg bennünket , nem má s mint Is
ten megtapasztalása . Ezt az embert megragadta lsten , s ahogy irása iban olvas ha tj uk, szinte meg
szá llva tartj a. Ha nem úgy nézünk ezekre a so rok ra. mint valami j ámbor beszéd üresj árat ára, fel
kell ismernünk, hogy a szó a benne lak ozó tap asztalat hajt óerejével tör ki . S a pont, ahonnan
ered és ahová vezet ez a tapasztalat : a kere sztény kinyila tk oztatá s Istene a Kri sztusban való, .



megnyilatk ozás misztériumában . Aki így beszél, az a maga valóságában "hallotta, látt a, szemlel
te, kezével tapintott a" ( IJn 1,1.) azt, akiről tan úskod ik. S hogyne remegnénk meg egy ilyen tanú
hallat án !

Hogy ez a megtapasztalás k önny ű volna : az csak látszólagos. Ha Ferenc annyira törőd ik az
zal, hogy szabadnak, figyel őnek . tisztának őrizzük meg magunk at , az aztjelenti, hogy ő megfi
gyelte saját magán és másokon : a felületesség, a sz órakozo ttság, a megfutamo dás mennyire el
tudja ford ítan i az embert annak a mélységnek a keresésétől , amelyben lsten kinyilatkozta tja ma
gát. Azt is tudja, hogy semmi sem állha t erősen testvérei - és általában a h ivők - életében, ha a
hit gyökere meggyengült , vagy halódik:

Küldetésének magja tehát lsten és Jézus Krisztus gyökeres felfedezésébe n áll. A múltban főleg

azokra a tényezőkre figyeltünk, amelyekben hite láthatóan jutott kifejezésre : evangelizmu s, sze
génység, testvéri jelenlét. Ami ezt a hitet illeti : magától értetődőnek tartott uk. Ferenc ma arra
hív bennünket, hogy mélyebbre szálljunk, hogy e1köte lezettségét hord ozó, alapvető tapasztalatá
val szembesitsük magunkat , s hogy arra építsünk.

Bizonyosan könnyebb a konkrét kérdések mellett maradni s azokkal mérni magunkat. Fel le
het sorolni, meg lehet határozni, formulákba és törvényekbe lehet rögzíte ni őket. A ferences
megmozdulás története jó l mutatja : nem a hitre, az imára nehezedtek rá a harcok és az egyenet
lens égek, hanem a szegénységre. Anélkül , hogy a szegénységet elhanyagoln ánk. anélkül, hogy le
kicsinyelnénk egyéb fontos szernpontokat, amelyekben a ferences karizma megnyilatkozik, kell,
hogy az a radikalizmus, amelyhez folyamodunk, önmaga mélyére : egészen a hit kérdéséig hatol
jon. Túl minden folkl óron, minden költészeten. szociális vagy politikai rnagata rt áson, túl az áhí
taton , az a döntő, amit Ferenc ma számunkra a hit és lsten megtapasztalásáról kimond.

(K IS M Ó NIKA fordítása)


