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San Damiano keresztje –
felhívás a kereszténységhez

Az ikonok csak akkor mozgatnak meg, ha keresõ
ember szemléli õket. Puszta fali díszként nem képesek
megérinteni az arra elhaladókat”, mondja Martina
Kreidler-Kos. Talán tényleg keresõ voltam, amikor elõ-
ször láttam San Damiano keresztjét. Mert nagyon meg-
érintett. Egyetlen spirituális kép, és végképp egyetlen
feszület sem szólított meg soha annyira, mint ez a régi
ikonkereszt Itáliából. San Damiano keresztje spirituális
forradalmat váltott ki a középkorban. Azután hétszáz
évre elsüllyedt. És most
egyszer csak ismét itt
van – és mint valami új
üzenet terjed.

Amikor elõször álltam
e kereszt elõtt – egy öku-
menikus központ kápol-
nájában –, nem tudtam
mindezt. Azt sem gon-
doltam volna, hogy ez a
kereszt már ilyen régi.
Egészen újnak és ele-
vennek tûnt számomra,
mintha éppen most fes-
tették volna. Eltalált Jé-
zus tekintete: Errõl a ke-
resztrõl nem a szenve-
déstõl megtört ember
nézett le rám, nem is egy
diadalmas hõs, hanem
olyan valaki, akitõl sem-
mi emberi nem idegen.
Egy feltámadott ember
arca, aki rettenetes sötét-
ségen ment keresztül, s
azt magába fogadta.
Olyan tekintet, amely-
nek színe elõtt minden-
nek léteznie szabad,
amely zárlatokat old fel,
és mélységesen megért.
Ha hosszabban szemlé-
lem ezt a képet, az való-
ságos meditáció, talán
terápia is.

San Damiano ke-
resztje azonban nem
csupán engem érint meg. Az utóbbi két évtizedben szin-
te robbanásszerûen terjedt el a világban ez a 11. századi
ikonkereszt. „Minden méretben ott található számtalan
üzletben, pizzériákat, konferenciatermeket és szállodai
szobákat díszít, poszterként árusítják, mini kivitelben
szuvenírként vásárolják, képeslapként a világ minden
országába küldik”, jellemzi Martina Kreidler-Kos az
assisi helyzetet. „Reprodukciói megtalálhatók a püspö-
ki templomban és a város különbözõ kápolnáiban.
Egyik másolata San Damiano félhomályos templomte-

rében világít. Az eredeti ma Szent Klára bazilikájának
csendes ereklyekápolnájában függ. Alig létezik még
olyan ikon, amely világszerte ennyire elterjedt volna
minden kultúrában.”

Ez különösen meglepõ, ha meggondoljuk, hogy a kép
csak néhány évtizede vált ismertté és nyilvánosan hoz-
záférhetõvé. Az a kereszt ugyanis, amelyet Assisi Szent
Ferenc 1205 körül talált a San Damianóban, s amely ál-
tala a ferences mozgalom õsikonjává vált, már hamaro-

san Ferenc halála után
eltûnt egy klarissza ko-
lostor szigorú klauzúrá-
jában. A nõvérek csak a
kápolna egy kis fali
nyílásán át mutatták
meg közönséges embe-
reknek az ikont. Csak
1953-ban került a ke-
reszt ismét a nyilvános-
ság fényébe, amikor
Assisi Szent Klára, Fe-
renc egyik kísérõje ha-
lálának 700. évforduló-
ja alkalmából körme-
netben vitték végig a
városon. Az ott lakók
meghatódtak, és nem
akarták visszaengedni a
képet a klauzúrába.
1958-tól aztán nyilvá-
nosan kiállították egy
oldalkápolnában, de
csak 1997-ben került ki
vitrinébõl, és függ im-
már szabadon a temp-
lom terében.

Miféle kép ez, amely
szinte egy évezredet át-
ívelõen képes ennyire
meghatni az embere-
ket? San Damiano ke-
resztjét afféle „szegé-
nyek bibliájaként fes-
tették” a virágzó közép-
kor olvasni nem tudó
emberei számára: az

egész bibliai üzenetet egyetlen táblán foglalták össze.
Jézus feltámadottként jelenik meg az üres sír elõtt, ke-
resztjének lábánál még ott állnak nõi és férfi kísérõi.
Látható a kakas is, amely világgá kukorékolta Péter ta-
gadását. Egészen fönn az eget ábrázolták, Isten kezével
és az angyalokkal, akik fölveszik maguk közé Jézust. A
méretviszonyok – mint minden ikonon – az ún. „jelen-
tõségi távlathoz” igazodnak: nagy alakban jelenik meg
az ikonon mindaz, ami jelentõs, függetlenül attól, hol
helyezkedik el a képen.
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Szent Ferenc naphimnusza
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsõség és imádás és minden áldás,
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy Uram s minden alkotásod,
Legfõképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te világosságodat!
És szép õ és sugárzó, nagy ragyogással ékes a Te képed, Fölséges
Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek!
Õket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, levegõ, felhõ, jó és rút idõ,
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tûz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép õ és erõs, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemû gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
Áldjon, Uram, Tégedet minden ember,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tûrnek békességgel,
Mert Tõled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitõl élõ ember el nem futhat.
Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak,
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok!



A festõ, aki annak idején bi-
zánci és román képi nyelven
mindezt fölvitte a fára, ismeret-
len. Az ikonokat ugyanis nem
szignálják. Az ikonfestõk nem
mûvészeknek tartják magukat,
hanem Isten eszközének: kezük
által Isten szól a világhoz. Böj-
töléssel és hallgatással hango-
lódnak rá a festésre, és meditatív
csöndben hozzák létre a képeket. Az ikonok
élénk kifejezõereje fordított perspektívájuk
folytán jön létre: az irányvonalak itt nem a
kép közepén találkoznak, hanem ellentétes
irányban, a szemlélõ felé haladnak. Tehát a
modern képekkel ellentétben nem belené-
zünk az ikonba, hanem fordítva, az ikon néz
ki a szemlélõre. Aki rátekint, annak az a be-
nyomása, hogy a képen lévõ szent õt nézi:
„Aki meg akar érteni egy ikont, annak ki

kell tennie magát ennek az
üzenetnek”, mondja Helmut
Fischer ikonfestõ.

Pontosan ezt tette Frances-
co. Egy gazdag assisi üzlet-
ember fiaként 1205 körül ta-
lált rá erre a keresztre San
Damiano félig romba dõlt
templomában, amely gyalog
mintegy húsz percre van As-
sisitõl. Ferenc addig csak a
gyõzelmes Krisztus, a meny-
nyei trónon ülõ imperátor
ábrázolásaival találkozott.
Korának egyháza hatalmas
és gazdag, máglyán égeti el a
keresztény kritikusokat és a szegénység
által hajszoltakat, keresztes háborúra ké-
szül a muszlimok ellen. A tönkrement, a
parasztok által félig már elhordott temp-
lomban, amelyet mindenekelõtt hajlékta-
lanok és leprások látogatnak, a nyüzsgõ
fiatalember most rátalál ennek a mezítlá-
bas, emberi arcú Jézusnak a képére. S az
erre a keresztre vetett pillantással olyan
spirituális forradalom kezdõdik, amely
elõször magát Ferencet ragadja meg,
majd környezetét, s végül az egész közép-
kori Európát.

Francesco egy évig marad San Damia-
nóban, ismét felépíti a templomot, az el-
szegényedett pappal, a hajléktalanokkal és
leprásokkal él együtt, újból és újból
megáll e keresztikon elõtt. Késõbb azt
beszélik majd, hogy hangot hallott a
keresztrõl: „Ferenc, menj, és állítsd
helyre házamat, amely, amint látod,
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már teljesen romba dõl!” Modern
teológusok, például Martina Kreid-
ler-Kos és Niklaus Kuster kétségbe
vonják ezt, mivel maga Ferenc so-
sem említett ilyesmit. Ennek elle-
nére bizonyára döntõ dolog történt
itt, miután kapcsolatba került San
Damiano ikonjával. Az ikon ke-
resztjén meditálva a posztókeres-
kedõ elkényeztetett fia radikális

különutassá válik. Kezdeményezõjévé válik
annak az anarchikus szegénységi mozgalom-
nak, amely éles ellentétben él azzal a gazdag
társadalommal, amelybõl származik, vala-
mint korának hatalomtól megszállott egyhá-
zával, és radikálisan megkérdõjelezi ezek
életmódját. Hamarosan létrejön a „kisebb
testvérek” csoportja, amely semmit sem birto-
kol, eleinte nincs is szabályzata, rosszul fize-
tett munkákból, peremcsoportokkal él.

„Ferenc megfosztja varázsá-
tól korának társadalmi rendjét”,
írja Martina Kreidler-Kos és
Niklaus Kuster. „Ha Isten min-
denkinek Atyja, akkor többé
nem létezhetnek atyai szerepek
az emberek között, nem létez-
het alá- és fölérendeltség, nem
létezhetnek urak és szolgák,
sem tanítók és tanulók, hanem
csak radikális testvériség.” A
szerzõpáros „akkora radikali-
tással” látja Ferenc mozgalmá-
ban a szabadságot, egyenlõsé-
get és testvériséget megvalósul-
ni, „amely mögött szellemileg

elmarad majd a francia forradalom”. Ennek a
robbanásszerû fejlõdésnek a kezdetét még
ma is látni lehet Giotto egyik Assisi-beli fres-
kóján: Ferenc a San Damiano-keresztre ve-
tett tekintettel áll a tönkrement templomban.
Talán jelent valamit, hogy évszázadok múl-
tán ez a kereszt most felbukkan a süllyesztõ-
bõl. San Damiano keresztje olyan, mint vala-
mi ismertetõjel, felhívás egyszerû, élénken
megélt és emberközeli kereszténységre,
amely szemkapcsolatban marad a mezítlábas
Jézussal. S ha így nézem a mai egyházat, ak-
kor e kereszt üzenete ismét olyan sürgetõnek
tûnik számomra, mint amikor Francesco rá-
talált San Damiano tönkrement templomá-
ban. Eva Baumann-Lerch
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