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Tanulmány

fogsága után, Spanyolországban
keresendő, de ténylegesen csak az
van alátámasztva, hogy 1220/1221
telén, tehát az egyiptomi út után
kemény „febris quartana” („negyednapos
láz/váltóláz)-rohama
volt. Tehát az egyiptomi tartózkodás
után nyilvánvalóan erősebb lett ez a
láz, amely végül erői teljes széteséséhez vezetett, és halálának tulajdonképpeni okává lett. Tehát szó
szerint halállal fizetett az útjáért.
Másodszor: muszlim barátainak
táborában Ferenc olyan vallási szokásra talált rá, amely nagy benyomást tett rá, és amelyet szívesen
átültetett volna a keresztény Nyugatra. Ez pedig az az imára szólító
felhívás, amelyet a müezzin reggel,
délben és este elmond/elénekel,
amire aztán az egész nép megáll, és
sok meghajlás közepette imákat
mond el (ez az ún. szalat). Ferenc
hasonló módon megpróbált imaidőt
jelző harangozást bevezetni Nyugaton. Alighanem erről van szó, amikor a ferences körzetek vezetőihez
intézett első levelében azt írja: „Úgy
hirdessétek és prédikáljátok Isten
dicséretét minden embernek, hogy
minden órában és – amikor a harangok szólnak – az egész földön az
egész nép dicsőítse a mindenható
Istent, és adjon hálát neki.” Feltűnő
itt gondolkodásának háromszor
hangsúlyozott egyetemessége! Még

világosabban beszél a népek irányítóihoz írott levelében: „Adjatok oly
nagy tiszteletet az Úrnak a rátok
bízott nép körében, hogy egy hírnök
vagy valamilyen jel által minden
este közöltessék: Az egész nép
mondjon dicséret és adjon hálát
Istennek, a mindenható Úrnak. És
ha ezt nem teszitek meg, akkor tudjátok meg, hogy Uratok és Istenetek, Jézus Krisztus előtt számot kell
adnotok az ítélet napján.” Ezen
intelem ellenére csekély sikert ért el
ezzel az elképzelésével, talán azért
is, mert a népek vezetőihez intézett
levelet nem terjesztették eléggé.
Csak száz évvel később, de már a
„szalat”-ra hivatkozás nélkül terjedt
el az „Úrangyala”-harangozás. Ferencet illetően mindenesetre pozitív
bizonyság marad, mennyire másként
gondolkodott a „pogányokról”, mint
kortársai, és még tanulni is kész volt
tőlük.
Harmadszor: szomorú megállapítani, de éppilyen kevés sikert ért
el a szultánnal történt, modellszerű
találkozásával. Ha példája iskolát
csinált volna, akkor a kereszténység
és az iszlám viszonyának egész
története másként alakult volna. De
nem csupán általában a keresztények maradtak hosszabb időre ádáz
keresztesek, és lettek később az
összes iszlám országok büszke
gyarmatosítói Marokkótól Indonézi-

áig, hanem – Ferenccel ellentétben –
még a ferencesek is igen hamar
elkezdtek vitatkozni, úgyhogy már
Jakob von Vitry megállapítja:
„Amíg a Kisebb Testvérek [a minoriták] a Krisztusba vetett hitről és az
evangélium tanításáról prédikálnak,
a szaracénok szívesen hallgatják
őket. De mihelyt hazugnak és hitehagyottnak állítják be Mohamedet,
és nyíltan ellentmondanak neki,
irgalmatlanul elverik, aztán kiűzik
őket a városból, és kegyetlenül meg
is ölnék, ha Isten nem védené meg
őket csodás módon.” Eltekintve
attól, hogy a ferencesek kereken
száz éven át mindenekelőtt a pápa
és a francia király küldötteiként
mentek a mongol kánokhoz, tehát az
erő pozíciójában, nem pedig Szent
Ferenc egyszerű jelenlétével léptek
ott fel, közülük sokan később is a
vitatkozás mestereiként tűntek ki.
Ez különben is jellemző volt az
egyházra, míg végül XXIII. János
pápa és a II. Vatikáni zsinat fölfedezte azt a másokkal folytatott párbeszédet, amelyet Ferenc 760 évvel
korábban a maga evangéliumi egyszerűségével gyakorolt.
Walter Bühlmann
Forrás: Walter Bühlmann: Die
Wende zu Gottes Weite, Mainz
1991, 97-105.

Vigyázat: szatíra!

„Ma melyik maszkot vegyem fel?”
Kedves Maszkviselésre Kötelezettek!
Vezető nemzetközi arceltakarási vállalkozásként
szeretnénk bemutatni Önöknek 2020-as nyári-őszi
kollekciónkat. A trend már eltér az unalmas egyszínű
egységmaszkoktól. Az egyedileg megformált és divatosan igényes példányok a keresettek. Ezek a favoritjaink:
Robin Hood-modell: maszk a kalandvággyal teli
férfi számára. Ön mindig is arról álmodott, hogy egyszer álcázva álljon a bankfiók ügyfélfogadó ablaka
előtt, és hanyagul megtömje a zsebét bankjegyekkel?
Most lehetősége van erre – és teljesen legálisan. Kívánságra még a kívánt összeget jelölő táblácskákat is
szállítunk, úgyhogy Ön szavak nélkül is boldogul.
Ezeregyéjszaka-modell: Kelet klasszikusa az öntudatos nő számára. Lágy selyem öleli körül az arcot, az
állat és a homlokot, és annál titokzatosabban sugárzóvá teszi a szemet. Az olajállamokban rendkívüli módon kedvelik ezt a modellt, miközben itt Németországban gyakran rossz szemmel néztek rá. Szerencsére a corona alapvetően megváltoztatta ezt a helyzetet.
Ha Ön mégis attól tartana, hogy muzulmánnak nézik,
szívesen ráhímzünk egy Ön által választott szöveget,
például ezt: „Feminista vagyok!”
Félelem és gáncs nélküli lovag-modell: Ebbe a
nemesacélból kézült maszkba beletörik a vírus foga.

Kívül tükörfényesre csiszolva, belül kényelmesen
kipárnázva, ez a modell a legkiválóbb a
shoppingoláshoz. Magától értetődően van a készletünkben hozzá illő páncélingünk és ezüst sípcsontvédőnk is.
Vagyok, aki vagyok-modell: Ez a méretre szabott
maszk két változatban kapható: „nyáriasan hűs” selyem és bambusz kiváló minőségű keverékéből, illetve „lezseren friss” pamut-lenvászon szövetből. Exkluzív módon készítjük el, és az Ön portréfotója van
rajta.
Pinocchio-modell: Ez az uniszex-maszk beépített,
másfél méter hosszú faorral automatikusan a biztonsági távolságban tartja embertársait. Akár a buszon,
akár egy áruházban van – senki sem kerül túl közel
Önhöz. Az ár tartalmaz egy ötven centiméteres orrhosszabbítót, amelyet Ön szükség szerint feltűzhet.
Még hazudnia sem kell.
Szívesen elküldjük Önnek további ötleteket tartalmazó katalógusunkat.
Szívélyes üdvözlettel:
Maskarádé Melánia,
a Mask on Demand, Venice – New York – Riad
fődizájnere
Forrás: Publik-Forum, 2020/9, 64.

