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"A mi a lelki ajándékokat illeti, azt óhajtom. hogy ne legyetek az iránt
tudallanságban."l - ... mint keresztények, a Lélektől nyertek életet, s amit
rnínt igaz keresztények tesztek, az mind e Lélekben történik: mert Jézust csak
az ismerheti és tisztelheti, aki e lélekkel bír. A Lélek ugyan mindenkit meg
elevenít, de mégis különbözők az adományok, amelyek az egy Lélektől szár
maznak.

Ez adományok a közjóért egynek így, másnak úgy osztatnak a Lélek aka
rata szerint. Oly viszony van abban, mint a test és a tagok között. Valamint
a test sok tagjával csak egy egészet képez, úgy van a Krisztus ís. A test tagjaí
különbözők, egymást nem nélkülözhetik ... így van ez a Krisztus testével, az
Anyaszentegyházzal, amelyben a tagok a különféle kegyelemajándékokkal egy
célra müködnek.

* * *
Ime, a lelki univerzálizmus, Szent Pál szerint, a keresztény szellemek min

dig lényeges ismertetőjele volt.
Az egy nagy Léleknek eleven megnyilatkozása a különböző tagokban.
S éppen az evangéliumi tanácsok szerint való élet történelmi lepergése

mutatja, hogy az Úr szellemének működése elsősorban a különböző ajándékok
kiváltását és nem mindeneknek aléleknélküli sablónba való beszorítását
célozza.

Ennek életteljes érvényesülését látjuk a ferencrend sajátos jellegű egyé
niségében.

Van ebben valami őskatolikus eredetiség, lelkes hagyományszeretet. Enél
kül alig lehetne megérteni azt a gazdag, sőt bizonyos értelemben forradalmi
jellegű történést a Rend életében, mérhetetlen társadalmi befolyását, feszítő és
hódító erejét a mai napig.

Valami csodálatos őserő hajtja és mozgatja e szellemnek mindent átfogó
működését, amely még Renan szerint is, a kereszténység után a legnagyobb tör
ténelmi mozgalmat váltotta ki.

* * *
A specifikus ferences szellem tulajdonképen magának az alapítónak, Szent

Ferencnek világtörténelmi egyéniségéből fakad.
Alig találunk a kereszténység kimagasló alakjai között egyet is, aki any

nyira korának gyermeke lett volna, mint az Assisi Szent. Egyénisége nem bon
takozik ki előttünk teljes világossággal, ha bele nem állítjuk abba a törté
nelmi keretbe, amelynek minden tartalmához, értékéhez és erejéhez szívének
minden szálával szorosan hozzá volt fűzve.

Föllépésének történeti háttere, az az új korszak, amelyben az eddig külön,
szorosan lezárt kultúrkört képező Nyugat érintkezésbe lépett a kincses Kelet
tel, és annak titokzatos őserói beleömlöttek a keresztes vitézeknek halálra
szánt, törhetetlen akaratereje által kitört utakba. A Nyugat biztos medrekben
folyó szellemárarnait eleddig ismeretlen erők kezdték irányítani.

A keresztesek közvetlen tapasztalatai, amelyeket ott, a szent helyeken
szereztek, megelevenítették lelkükben az evangéliumi Krisztus képét; új be
nyomásokkal gazdagodó képzeletük kidomborította azt és a járókelő, tanító,
cselekvő, szenvedő Istenemberhez vezette őket.

Ezzel a Nyugat vallásossága általában új irányba terelődött, formáiba új
értékeket vitt bele.
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Az eddig uralkodó, inkább negatív jellegű aszkézis és vallási megnyilat
kozás egy új célkitűzéssel, tudniillik a tanító, szenvedő és cselekvő Krisztus
követésével pozitív alakot nyert.

Minden ízében korának gyermeke lévén, nagy lelke magábaszivta első

sorban ezt a döntő jelentőségű nagy értéket Krisztus lstenemberségéről és az
őt jellemző fanatikus következetességgel az utolsó konzenkvenciát is levonta
belőle:

Bevezeti a saját életébe a szinoptikusok cselekvő, apostolkodó, szenvedő,

szerető Krisztusát, ráhelyezkedik erre az alapra, megéli újból az Istenember
életét és a saját és követői gondolkozásának, érzésvilágának zsinórmértékéül
állítja fel. Szabályzatában ezt összefoglalóan így fejezi ki: "Regula et vita
fratrum minorum haec est, sanetum Evangelium Domini nostri Jesu Christi
observare".

Ez a körülmény érdekes színben tünteti fel Ferencet és jellegzetesen meg
határozza Krisztushoz való viszonyát. A szinoptikus evangélíumok Jézusában
nem a menn vei magasságokban trónoló Istent, a Pantokrátort, a míndenség
Urát látja elsősorban, hanem a "Deus Caritas est", a Szeretet Istenét, aki köz
vetlen közelségben van és akit a gyermek rajongó és gondolkodás nélküli
szeretetével és a legtökéletesebb odaadás érzetével átkarol.

Krisztus, az Istenember nagyságának tudata ugyan mélyen benne lángol
a lelkében és állandóan kifejezésre juttatja is a legkülönbözőbb hasonlatok
formájában, de ez a párhuzamvonás nem váltja ki belőle annyira a megsemmi
sülő hódolat érzetét, mint inkább lángralobbantja az izzó szeretetet, amely első

sorban önmagát emészti szünetnélkül Istenért.
Mióta közvetlen szemlélődés révén az Istenember cselekvő, apostoli, le

mondó, szegény életét és azt a körülményt, hogy Krisztus mindezt szeretetből

cselekedte, megismerte, azóta lelkének megfékezhetetlen szeretete következete
sen alakításra, cselekvésre tör benne és megállás nélkül hajtja, űzi az Apostol
szava szerint: "Caritas Christi urget nos", hogy ő is azt tegye, amit Krisztus
cselekedett értünk, hogy ő is tanítson, hogy ő is hirdesse az Isten országát,
hogy ő is szegény, megvetett. keresztet szerető lezven, a szegény, megvetett.
keresztet viselő Krisztus iránt való szerétetből.

Ebben bontakozik ki a küldetés lényege és csodálatos ereje: Krisztus rá
néz, rátekint: és ő megy, otthagy mindent, mínt az Apostolok, hogy betöltse
hivatását, betöltse a szeretet sürgető szavát.

Szorosan összefügg ezzel a gondolattal éppen a szinoptikus evangéliumok
ban plasztikusan kidomborodó tan az. isteni gondviselésről, az Úrnak mérhe
tetlen jóságáról. Az a gondvipelő evangélium, amelyet Krisztus az apostoloknak
szétküldetésük előtt elmondott beszédében kifejtett, megragadta Ferenc lelkét.
is. Semmitek se legyen! Isten az Atya, az Úr; O gondoskodik rólatok. Benne
bizzatok!

Mind olyan szavak, amelyekkel Szent Ferenc saját életének és intéz
ményének biztosította minden emberi alakulatnak legnagyobb kincsét: a földi
dolgoktól való teljes függetlenséget.

Ez a minden földi dologtól való teljes fü~~etlenség egyik főjellemvonása

a ferences rendnek.
Minden nagyobb cselekedetében, amelyet a Rend több mint hétszázados

t.örténetében mint kollektív egyén végbevitt, ez a Gondviselésben való feltét
len hit, lényeges körülményt képez. S ez nemcsak hajtóereje a ferences egyéni
ség abbeli' törekvésében, hogy Krisztusnak meghódítsa a világot, hanem min
den időben rúgékonnyá tette a hatalmas apparátussal dolgozó nagy Rendet magát
is, kinevelvén belőle azt az alkalmazkodó képességet, amely a ferences hithir
detési módszer formáit, az állandó változásnak alávetett idők követelményeinek
megfelelőerr körültekintő ökossá~gal,mindig beállította a nagy szent cél szol
gálatába.

De Ferenc még tovább ment.
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Az eddigi vallásos megnyilatkozásban még igen élénken domborodik ki
az lsten és a teremtmények közti dualizmus.

Szent Benedek már belevonja az Istent dicsőítő liturgiai symbolizmus
hatáskörébe a mindenséget és ezzel némileg áthidalja a köztük való ellentétet;
Ferencnél ki van egyenlitve az a dualizmus, amennyiben egész lénye megérzi,
ösztönszerűen meglátja ezt a remek teremtő lelket, amellyel az Úr kiöntötte
gondolatát és szeretetét a mindenség fölé és messze kitárva egész valójának
belső világát, magába szívja örök lelki éhséggel annak a fönséges himnusznak
eszméjét, amelyet az összteremtés szünetnélkül a Teremtő nagyságának bemutat.

Páratlan költői lendülettel kifejezést ad ennek a nagy lelki ténynek rnín
den szavával, énekével és cselekedetével. Újból megéli így is az Úrnak életét,
oki minden teremtményben, a mezei lilomban és a szürke verebben a mennyei
Atya nagy szeretetének jelképeit látja, De itt sem áll meg. A teremtmények
ben nemcsak jelképeket és hasonlatokat lát, hanem megtelve látja őket Isten
től, az isteni életnek bizonyos fokát nézi bennük annyira, hogy testvéreivé,
nővéreivé lesznek és mert ő az Isten gyermekének tudja magát és az összes
teremtmények bizonyos értelemben Isten gyermekei, azért mindnyájan testvé
rek és nővérek.

Ezt nagy költői erővel meg is énekli a halhatatlan "Il Cantico di Frate
Sole"-ban.

Sokan igyekeztek már Ferencnek a mindenséggel való ezt az egyérzését
elemezgetni és szóval is kifejezésre juttaní: tökéletesen csak Szent Bonaven
túrának sikerült ez, mikor mondja: "In quacunque creatura latet ipse Deus",
Ugyanezt a felfogást vallja, csak fokozottabb mértékben, embertársaira vonat
kozólag is. Minden emberben, akrmilyen helyzetbe állította is bele a Gond
viselés, Krisztus testvérét látja és minél jobban közeliti meg önmagával való
szüntelen küzdelme által a szegény, megvetett, szenvedő Krisztust, annál élén
kebben lángol fel benne az általános embertestveriség . gondolata.

Ezzel az emberiség lelkiértékelési világába egy új közösségi gondolatot
vet. bele, amelyben nem a célkitűzés az a tényező, amely az emberi társadal
mat egyesíti, hanem a szeretet, a szíveket összekötő meleg, mindent átfogó
testvérviszony mondja az első és az utolsó szót!

Ebből az új közösségi, egyetemes gondolatból ered az a felfogás, amely
elemi erővel roppantotta össze körülötte, "a legolaszosabb szent" körül, akit
a napsugaras. illatos umbriai hazáján kívül alig tudunk elképzelni, a nemzetiség
szűk korlátait és beleállította az Univerzálizmus határtalan lehetőségeinek biro
dalmába, ahol mindenki megérti és rajongó szeretettel körülveszi. Ez megma
gyarázza azt a paradox tényt is, hogy tanítványait olyan országokba is elkül
dötte az evangéliumot hirdetni, amelynek nyelvét sem ismerték, mert meg volt
győződve arról, hogy puszta fellépését is megérti míndenki. De rendjének szinte
csodálatos elterjedését sem tudjuk enélkül megérteni.

Ha most' mégegyszer összevetjük ezeket a lélektanilag bevezetett gondo
latokat, megállapíthatjuk, hogy a tökéletes szeretet, a földi dolgoktól való tel
jes függetlenség, a szenvedő Krisztushoz való viszony és az általános ember
testvériség az alapszínei Szent Ferenc jellemének.

Viszont a bennök rejlő, örökösen forrongó, feszülő erőkre vezethetjük
vissza azt a Krisztusért és országának elterjedéseért mindent feláldozó, soha
sem nyugvó nagy apostoli tevékenységet, a legtágabb értelemben vett külde
tésí-missziós gondolatot, amely magát Szent Ferencet és rendjét is minden idők

ben oly feltűnő módon jellemezte.
Ez az, amiről az Apostol mondja: "Tudok szűkölködni és bővelkedni egy

képen",
Ez az, amire Krisztus hív és küld: Isten országának hirdetése!
Ezt látjuk életében, amikor 1209 február 24-én az általa renovált Por

ciunkulában hivatásának felismeréseért könyörgött, a pap az oltáron Máté evan
géliumának 10, r, 7, versét olvasta fel: "Menjetek és tanítsatok és mondjátok:
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közel van a mennyeknek országa!" Ezek a szavak mint kinyilatkoztatás sugara
érintették lelkét. Elment a paphoz, hogy e szavak magyarázatát kérje tőle.

A pap megmondja neki, hogy ezekkel küldötte az Úr tanitványait ki a világba,
az Evangélium-hirdetés nagy útjára.

Ferenc lángoló lélekkel felkiált: "Ime, ez az, amit lelkem kiván!"
Egyszerüen, a szó tulajdonképeni értelme szerint vette be lelke ezt a szent

szöveget és gyors elhatározással leszűrte belőle a gyakorlati élet számára az
igehirdetésre való kötelezettséget. Erre oktatta tanítványait is.

És "Mondom neked - szól egy alkalommal barátjához, Ugolino biboros
hoz -, az Úr az egész világ hasznára és lelkiüdvére küldötte testvéreimet és ha
megtartják, amit igértek, megadja nekik mindazt, amire szükségük lesz a hitet
lenek és a hívők országá ban",

És ismét: "Szenteljétek magatokat egészen az Evangélium szolgálatára,
mert az Úr nem hivott titeket ebbe a rendbe, hogy hazátokban békésen és
nyugodtan müveljétek a magatok és rokonaitok üdvét. Ő azt akarja, hogy nevét
kivigyétek a népek és királyok színe elé; hogy ne ké#lekedjünk akaratának
megvalósitásában, még ma fölosztjuk magunk közt Olaszországot és a legtávo
labbi országokba is elmegyünk missziót tartani",

'fo * *
Ilyen és hasonló gondolatok közt, amelyek a Caritas Christi urget nos

ellenállhatatlan erejét legtökéletesebben kifejezésre hozták, haladt végig tanít
ványaival a poétikus Umbrián, "az elveszett Paradicsom e földön visszamaradt
részén, , ,"

Ezért óhajtotta volna a vértanuhalált, ezért ment Marokkóba, ezért osz
totta fel az 1219-i káptalani összejövetelen testvérei közott az általa ismert
világot, ezért ment Palesztinába". de a vértanuság nem volt Isten akarata.

Viszont közben élete .mínd jobban hasonult Krisztus életéhez: jelleme
teljesen megérik és alapszíneí egyre tökéletesebben bontakoznak ki.

És ez az alapszín: a szeretet, - szent tűz, amely elárasztja lelkét és fel
emészti testét és csak egyet akar, egyet ismer: ,,0, Uram, Te Fény, Te Jóság,
Te Szeretet, ne engedd, hogy csak én egyedül szeresselek, hanem engedj hódi
tani, dolgozni Érted és Neked, ,. hogy Hozzád kössem a lelkemet, úgy ahogy
én vagyok-Hozzád kőtve: A SZERETET KOTELÉKÉVEL",

OLV SZÖRNVŰSZÉP

Oly gyönyörűszép az éjszaka!
Tíz vagy húsz lámpa ömlő,

kifehéredett sugara
egyenesen szíven lő,

Remélem. megdicsőülök

s a levegő s a kertek
s a kertekben a sok tücsök
majd rólam énekelnek,

De .addig is, míg alakom
emlékeikbe átszáll,
kézenfekvő hasonlatom
a mexikói császár,
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amint döbbenten szembenéz
a tíz-húsz puskacsővel , , ,
Jaj, átöröklött szenvedés,
mily szép lettél idővel! Toldalagi Pál




