
Majsai Mór

PÁDUAI SZENT ANTAL SZÓNOKI EGYÉNISEGE

Sajnos, úgy látszik, hogy ,,.az evangéliumi doktornak" nem maradt
ránk más műve beszédein kívül. Ha ezeket nézegetjük és olvassuk, első

pillanatra csalódást érzünk, és önkéntelenül elhangzik ajkunkról, hogy
mást vártunk. Hiszen Szent Antalt a XIII. század egyik legnagyobb szó
nekának tartjuk, és kora is így vélekedett.

Halljuk osak, mit mond róla egy [ótollú kortársa akkor, amidőn szen
tünk még él és javában apostolkodik. Celanói Tamás IX. Gergely pápa
megbízásából megírta Assisi Szent Ferenc életét, és a kész művet 1229.
április 29-én adta át Perugiában a .pápának. Ebben előadja, hogy Antal
résztvett 1224-ben Arlesban a tartományi káptalanon. Ekként jellemzi:
"Jelen volt Antal testvér is, akinek az Úr a szentírás megértésére éles
elmét adott, és azt az ajándékot, hogy méznél édesebb szavakkal pré
dikálja Jézust az egész világnak. Most, mialatt Antal a testvéreknek nagy
hévvel és áhítattal prédikált a Názáreti Jézus, a zsidók királya tárgyról,
megjelent a még élő Boldog Ferenc az ajtó fölött, és megáldotta a test
véreket."

Páduai Szerút Antal 1231-ben halt meg. Első életrajza a Legenda
Prima vagy Assidua 1232-ben fejeződött be. Lehet, hogy ezt is a ferences
Celanói Tamás írta. A második fejezetben olvassuk, hogy Pádua szentje
nemcsak éles elmével rendelkezett, hanem rendkívül jó emlékezőtehetség

gel is, és "emlékezetét könyvek gyanánt használta, a mísztíkus ékesszólás
kegyebne pedig bőségesen" áradt belőle. Az ún. Legenda Anonyma má
sodik fejezetében színtén ezt jegyzi meg: "emlékezetét kódexként hasz
nálta."

Híres tanára, Tommaso Gqllo vercelli apát (meghalt 1246 táján) vé
leménye szerínt "gyakran behatol a szeretet oda, ahová a tapasztalati is
meret el nem jut ... Erre bukkantam a kisebb testvérek rendjéből való
Antal testvérrel fennálló bensőségesen meghitt barátságomban. O nem
nagyon járatos az emberi irodalomban, de tiszta lelkületű, és lobog benne
a lélek tüze. Egyszeru intuicióval és elragadtatással közeledik a misztíkai
teológíához, és úgy elmerül belé, hogy elmondhatjuk róla, amit Keresz
telő Szent Jánosröl írtak: égő és ragyogó fény volt. :Égett ugyanis a benső

szeretettől, és fénylett kifelé."
Jellemzését kiegészíti az egyik párizsi kódexben található Legenda S.

Antonii. Befejezésében Szent Ferencet Péter apostolnak mondja a ferenc
rend számára, Páduai Szent Antalt pedig Pál apostolnak nevezi, mert a
rendnek "prédikátora, tájékoztatója és doktora" volt. Assisiben ezért a
San Francesco alsó templomában az apostolok sorába helyezve ábrázol
ják Szent Ferencet, de Páduai Szent Antalt is, mint ,,.a nemzetek új apos
tolát". Míkor 1290 táján ferences művészek restaurálták Rómában a la
teráni bazilika és a S. Maria Maggiore-bazilika apszisának mozaikjait,
Szent Ferencet és Szent Antalt az apostolok között ábrázolták.

Számunkra akkor mutatkoznak meg igazán Szerit Antal szónoki ér
tékei, ha korának viszonyaiba állítjuk. A XIII. században az egyházi szó
noklat lehanyatlott, legalábbis a század elején. Abban az időben az ige
hirdetése lassankint egészen háttérbe szoruHaz ünnepélyes istentisztele
tek mellett. Számosanazt hangoztatták. hogy a püspök kötelessége a
szentbeszéd. sok pap ugyanis olyan járatlan volta tudományokban, hogy
még latinul is alig, vagy sehogy se tudott beszélni. A szentírást is igen
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kevesen tanulmányozták szak:szerűen. Nem csoda, ha húzódoztak a pré
díkálástól, vagy ha mégis beszéltek, ijesztgető szeritbeszédeket mondtak
az Apokalipszis alapján.

A szeritírás kivételes ismeretét arra használták egyesek, hogy a leg
különbözőbb bibliai kifejezések között rejtett kapcsolatokat fedezzenek
föl., Az Újszövetségre való tekintettel magyaráztak mindent, amivel csak
taláJJk:oztak az Ószövetségben. A Biblia egészen egyszerű tartalmát ezál
tal úgy összezavarták, hogy az egymásbakapcsolt homályos szímbolikus
és allegorikus fogalmak kibogozhatatlan gomolyagjává vált, Ezzel a ter
mészetellenes eljárással találkozunk még igen kiváló embereknél is. Az
ilyen prédikációk természetesen nem igen beszéltek a kötelességek hűsé

ges teljesítéséről. Hiányzott belőlük az Úr Jézus életéről szóló átérzett és
megható elmélkedés, Az Eucharisztia szeretete és Szűz Mária tisztelete
is gyérebb ebben a ",kihülő világban".
. A jobb szónokoknál is gyöngítette a hatást az uralkodó dogmatikai
gondolkodás. A gyakorlati életet elhanyagolták. Csak a rendkívüli társa
dalmi eseményeket, vagy természeti csapásokat használták föl, hogy ha
tásosan intsenek a bűnbánatra. így aztán a tulajdonképpeni népi prédi
káció ritJkán idézett elő megmozdulast a nép körében. A beszédek [óré
sze egészen a tudományos merevséget öltötte magára, és elszakadt az
élettől. Nem is érdekelte a népet, és nem fogta meg szívét-Ielkét. Maga
az, hogy latinul mondták, gátolta népszerűséget,

Ehhez járult, hogy a józan ésszel ellenkező szőrszálhasogatás mind
egyre nagyobb helyet kapott az egyházi szónoklatban. Keresett és mes
terkelt szómagyarázatokra törekedtek. Ebből végül tudálékos emberek
céltalan és fölösleges szójátéka lett. Mindez azonban hidegen hagyta a
népet, sőt elidegenítette Isten igéjének hallgatásától.

Pedig a nép a régi keresztények médjára most is kivánta, hogy ál
landóan biztassák, oktassák, vigasztalják, és kézzelfoghatóan tárják elé,
mit higgyen, milyen kötelességeket teljesítsen, és a szentségekhez hogyan
járuljon. Olyan szónokokat akart, akik anyanyelvén beszélnek, őt meg
értik, vele együttéreznek, és érte áldozatokat is hoznak. Szónokával lel
ki kapcsolatba óhajtott kerülni, és elvárta tőle, hogy részt vegyen örömei
ben és fájdalmaiban.

III. Ince pápa jól látta, mennyire igényli a nép az ihletet és szívből

fakadó, népi nyelven elhangzó és evangéliumi szellemtől átitatott prédí
kációt. Ezért adatta föl a rend megerősítése után Szerit Ferencnek és tár
sainak a hajkoronát. és küldötte őket a bűnbánat hirdetésére. A dornon
kosrendiekés la ferencesek újból visszatértek hitünk ősi forrásaihoz, a
szentíráshoz és a hagyományhoz. Rájuk építették szentbeszédeiket,

Úgy beszéltek, hogy a szellemileg kevésbé műveltek is megérthessék.
Egyszerűen és világosan széltak. Prédikációjuk főtárgya: Szeresd Istent;
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat ! Az alakítja a földi életet sza
baddá, boldoggá és naggyá, ha [árásunk-kelésünk, gondolkodásunk és
beszédünk ebben a szellemben folyik, Szent Ferencen csak egyetlen érzés
uralkodik - a szerétet. Bárhová megy, ezt közli az emberekkel. Magával
is ragadja az emberek szívét, mert a belőle áradó szeráfi tűz ellenállha
tatlanul hat, és hallgatóiban a legnemesebb érzéseket kelti. Ennek a mo
solygó szerétetnek kisugárzásából meleg napsugár árad végig a világon.

Az emberek kimennek a szabadba, és úgy tűnik nekik, míntha min
den megváltozott volna, mint a kiadós, áldásos eső után. A szerétet ih
letében észreveszik, hogy a fák zöldelnek , a virágok hírnesek. a bárány
felhők sugárzó fehéren úsznak az égen, az árnyas erdők pedig visszhang-
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zanak a madarak csicsergésétől. Szépnek találnak mindent, amikor szí
vük csordultig tele van szerétettel. Gyermeki hálával gondolnak Istenre,
aki mindent örömükre teremtett. Isten jóságát szeretettel igyekeznek vi
szonozni.

Az igehirdetés kivonult a sgabadba, mert a templom nem fogadhatta
be a nagy tömeget, amely a városon kivül, kint a mezőn áhítattal figyelt
kedvelt szónokaíra, Mikor így künn, Isten szabad ege alatt hangzik el az
ige, a prédikáló könnyen hivatkozhat is a természetre, és hatásosan ve
heti be szónoklatába a természet érdekes jelenségeit.

Szent Antal többször prédikált igy a szabadban, mégpedig nemcsak
Páduában, hanem Dél-Franciaországban is. Hiszen volt alkalom, hogy
egyszerre harmincezer ember hallgatta. A szabadban tartott prédikáelót
tükrözik itt következő szavai, amelyekkel arra a kérdésre felel, hogy mik
a nép mísszionáriusai: "szépséges felhőcskék. amelyek a világ különféle
részei fölött lebegnek, hogy az isteni kegyelem harmatával éltessék az
Úr szántóföldjét, és a bűnök ártalmas hevétől védjék, míután öket az is
teni Lélek felemelte fuvallatával a földről, mert minden földi jóról le
mondtak." A szent kereszt erejének jellegzetesen ferences gondolata is
,,szabadtéri" színezetet nyer: Kísértésben, bajban menekülj "a drága Fa
árnyékába !" Ott telepedj le, ott alázd meg magad!

Szent Ferenc és társai általában bűnbánatra sarkaló prédikációkat
mondtaik. Ezeket hatásossá tette külső megjelenésük, amely szegénységről,

önmegtagadásról és igénytelen alázatról beszélt, de főképp belső életük
gazdagsága, új meglátásaik és az egész lényükből áradó jóságos és derűs

szeretet,
Szent Antalnál mindez megvan. de ehhez járul még nagy teológiai

képzettsége, kiváló szónoki adottsága, természetadta lendülete, művészí

képzelőereje, rendkívüli emlékező tehetsége és mindenírányú ismeretei,
amelyeket öntudatosan és szellemesen érvényesít. Kortársai szerint mond
hatatlanul kedves az egyénisége, csak úgy lobog a benső tüze, és magá
val ragad őszinte pátosza, Mindezt átszellemíti és még vonzóbbá teszi
szent élete.

Ha leírt prédikációit olvassuk, szemünk előtt ikell tartanunk, hogy
azok csak vázlatok. Ö öntött beléjük tüzet, erőt és lendületet. Ez az oka,
hogy vázlatai csak többszöri átolvasás után kezdenek megelevenülni és
hatni. Milyenek lehettek, amikor valamelyiket ihletett lelkével teljesen
kidolgozta és előadta! Bizonyos, hogy ahol megjelent, obt minden a hatása
alá került.

Mezitláb, foltos ruhában érkező szeritünket körmenetileg fogadták.
Mindenki sietett, hogy hallja, lássa a "szentet". Prédikációja után nem
tudtak elég gyóntatóról gondoskodni, mert annyian törekedtek életük
megjobbítására. Sokan eladták vagyonukat vagy egy részét, hogy megté
ríthessék az okozott kárt.

Minderről természetesen nem olvashatunk beszédeiben, de sok egyéb
érdekességet találhatunk bennük, Beszédvázlatai mutatják, milyen gon
dolatok Ioglalkoztattákaz akkori embereket, vagy milyen hibákra kellett
a szónoknak rámutatnia. Szerit Antalnál is észlelhető a szóelemzésés a
szeritírás egyes részeinek kapcsolatba hozása. Hiszen Szent Antal is na
korának. Amde nem esik a szőrszálhasogatás hibájába, és összevetései is
célszarűek. Jól ismerte hallgatóságát, igényeihez és gyengéihez tudatosan
alkalmazkodott. Erre mutat egy jellemző panasza és egyben igen érde
kes megjegyzése: "Korunk hallgatóinak és olvasóinak sületlen bölcsessége
odáig jutott, hogy lenézik annak olvasását, és megvetik annak hallgatását,
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amiben nincs valami új, ha nem találnak benne valamit, vagy nem hal
lanak mesterkélt, keresett és hangzatos szavakat. Mivel az Ür igéjét le
nézik vagy únják, az nem tér be hozzájuk. Ezért minden evangélium
hoz la neki megfelelő előszót kapcsoltuk hozzá az elején, a műbe pedig
beillesztettünk bizonyos ismereteket az állatokra és a dolgokra vonatko
zólag, továbbá a nevek etimológiáját úgy, hogy azokat erkölcsi értelem
ben magyarázzuk."

Szentünk beszédeí a maga korában medernek voltaik, és egyúttal &3.

játosan egyéniek. íme belőlük néhány részlet.
Az öt ujj. Az emberi kéznek öt ujja van. Az első ujjat hüvelykujjnak

nevezzük. Ez az első erősebb, mint a többi ujj (latinul "pollex", pollens:
erős). A második az üdvözlő vagy mutatö ujj, mert vele üdvözlünk vagy
mutatunk. A harmadik a "középső ujj", és valóban az is. A negyedik a
gyűrűsujj, mert rajta hordják az emberek a gyűrűt; egyúttal "orvosi ujj"
is, mert vele gyűjtik össze az orvosok a kinyomott kolliriumot (gyógy
szert, szernkenöosöt). Az ötödiJk a "fülujj", amennyiben fülünkbe nyúlunk
vele.

Az igazi kéz az, amely értünk cselekszik; a számunkra kitárt, barát
ságos kéz, amelyet meg kell szorítanunk: amely leszáll az égből, hogy
csodát műveljen kedvünkért, hogy bennünket felfelé vonzzon... Ez
Krisztus, a megtestesült Ige ... Menj tehát, csókold meg, szorítsad kezed
közé ! Meglásd, mílyen erős és meleg kéz.

Jegyezd meg, hogy a megtestesült Ige kezén is valóban öt ujj volt.
Ö ugyanis hatalmas fogantatásában, üdvözöl születésekor, közepettünk
van, amikor prédikál orvosol, amíkor csodát tesz, és belénk nyúl, ami
km szenved,

A hüvelykujj rövidebb, mint a többi, noha erősebb náluk. Ez jelzi
Isten Ftának ulázatoseégát, aki kicsiny lett a dicsőséges Szűz méhében.
Karácsonykor az angyal "üdvösséget" jelzett a pásztoroknak mondván
(mintha ujjával rrvutatott volna arrafelé): "Ma született az üdvözítő; és
ime nektek a jel: újszülöttet találtok ..." (Luk. 2, 12). Mikor az üdvözítő

prédikált, közepettünk (in medio) volt, és hirdette mindenkinek a meny
nyek országát. A !közép (latinul "mediam") "mód"-ot is jelent, továbbá
azt, hogy valami "mérték szerint" van. Ö valóban kinek-kinek képessé
geitíez mérten módolja ki az élet igéjét. De orvos is, mint aki hozzáértés
sel, megválogatva és hiánytalan számban hajtja végre csodáit, A gyűrűs

ujj jelképezi az Ö engedelmességét: "És engedelmes lett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig" (Fil. 2, 3). Ebben az engedelmességben telje
sítette művét, melyet az Atya rábízott és vele közölt. Öt ujjával gyó
gyította meg az emberi nem süketségét: "Ujját (a süketnémának) fülébe
dugta ..." (Márk. 7, 33).

E kéz szerint - Krisztus szerint - kell alakulnia minden ígazi test
vérének; az őseredeti modellhez kell hasonulnia; ahhoz,akiben az Atya
kedvét lelte. Mert csupán az keresztény (christianus), aki nemcsak mond
va, hanem valójában is Krisztus hasonmása, ".alter Christus". Ennek az
isteni formának kell megnyilvánulnia mindenekelőtt minden áldozópap
ban. Legyen a Krísztus keze. aki velünk marad a világ végezetéig, hogy
"adja nekünk a szent dolgokat", mutassa az utat, közvetítse az igazaágot
és az életet !

A poklos Naamán. Elizeus próféta elküldi la gazdag, de POklOB
Naamánt: "Menj, rnosakodjál meg hétszer ·a Jordánban, akkor tested
meggyógyul, és tiszta leszel." (Kir. IV. 50, 10) Naamán "ékeset" jelent,
szirül pedig "mag.asra helyezetrtet" ; Jordán viszont "itélet patakját" jelent.
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A bűnös is külsőleg szép, magas állást tölt be, bóvelkedilk földi [avakban,
de belsőleg, lelkében poklos. Ha vissza akarja nyerni üdvösségét, köze
ledjék az itélet patakjához, vagyis a könnyes gyónáshoz! Itélje meg ön
magát, és hétszeresen kárhoztassa azt, amit rosszul cselekedett!

A "külső" cselekedet. "Dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz
és fogcsikorgatás." (Máté 22, 13) Jézus itt a pokol sötétségére gondol,
amely sötétség rajtunk kívül van. Am a bűnösöknél ezbe1ső sötétség 
a szívben ... Ez az árny feledteti velük a halált.

Jézus "kívülre"-dobásról beszél, mert örökre kiűzi az elkárhozottakat
az élők földjéről. Ott majd sírnak azoka szemek, amelyeket hívságos dol
gokon legeltettek. :es fogaikat csi!korgatjákazok,akik falárikul élveztek
itt, miközben felfalták a szegények javait.

E két dologból áll a pokol legnagyobb fájdalma: tűzből és hideg
ből . .. Figyeld meg, miként burjánzik főképpen két bún ezen a vilá
gon: a bujaság és az önzés I így a pokolban is főleg ,két kín gyötör: a
tűz és il hideg. .

"Oltár." Méltán nevezik a Boldogságos Szűz Máriát oltárnak ("alta
re"). Oltárnak hívják, mintha azt mondanák: magas oltár ("alta ara"). Ez
az oltár magas fölfelé nézve, mélységes lefelé nézve. Oltár, mert rajta
"égnek" az áldozatok. (A latinban "alta" egyaránt jelent magasat és mé
lyet. Az "ara" szót pedig az "ardere" (égni) igével hozta kapcsolatba a
népies széfejtés.

A Boldogságos Szűz valóban oltár volt szemlélődésének magasztos
sága miatt és alázatának mélysége miatt egyaránt. Oltár volt, mert mi
közben égett az isteni szeretet tüzétől, feláldozta magát édességes illatként.
- A kétféle szülés. Jegyezd meg, hogy Máriának kétféle szülése volt,
egyik . testoen, a másik lélekben! Test szerint szűzen szült és mínden
örömmel telten, mert fájdalom nélkül szülte "az angyalok örömét". Ör
vendezzünk hát és mosolyogjunk vele Fia születése míatt l

Amde bánkódjunk is vele kínszenvedése miatt, amely lelkét tőrként
járta át! Ez a második szülés fájdalmas volt és minden keserűséggel

teljes. Ne csodálkozz! Hiszen Isten fiát látta a keresztfára szegezve két
lator között függeni. Ot, akit a Szeritlélek közreműködésével szűzen fo
gant, és szűzen szűlt.

Szűz Mária arca. Mióta Isten fiát foganta, arca valami oly tündöklő

fényességtől ragyogott, hogy maga József sem mert merően ránézni ...
Félt feléje közeledni, mert a dicsőséges Szűz arca ragyogott annak az
igazi Napnak sugaraitól, amelyet méhében hordozott. Igaz, e Napot most
felhő födte, de Anyjának szernén és arcán keresztültőrtekaranyos fényé
nek apró sugarai.

Ez az arc teli minden báj jal, az angyalok szemének kedvence. Benne
szeretik szemlélni azt, aki tündöklik, "mint a nap, arnikor delelón van".
A Boldogságos Szűz az egész világ számára is szeretetreméltó, mert fogad
ni volt méltó mindnyájunk üdvözítőjét.... Jézus Krísztus is mínden asz
szonynál inkább szerette a dicsőséges Szűzet, akitől testet öltött, és aki
előtte minden asszonynál jobban talált kegyelmet és irgalmat.

Szűz Mária méltósága oly nagy, lelke olyan szent, szíve olyan szere
tetreméltó, hogy semmüéle dicséret nem elegendő a magasztalására. Ha
dicsőségét akarjuk hirdetni, minden nyelv dadog.

Mennybevitele. "Fölkelt az úr" (Zsolt. 131, 8), amikor fölemelkedett
az Atya jobbjára. Fölkelt az ő szent szekrénye is, amidőn e napon, melyet
ma ünneplünk, fölvették őt a mennyei hajlékba.
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Esdeklünk tehát hozzád, Úrnőnk, Isten dicsőséges Anyja, akit felma
gasztalt az angyali seregek fölé ... áraszd ki ránk irgalmad olaját! Ez
fedje be bűneink sokaságát, hogy így bűnöktől szabadon és erényekkel
ékesen - méltók legyünk az égi dicsőség magasába feljutni, és a boldo
gokkal együtt örvendezni.

*
Szerit Antal a maga korának egészen rendkívüli, kivételes adottsá

gokkal rende1lkező szónokí egyénisége. Éleselméjű, kitűnő emlékezőtehet

ségű, lánglelkű szónok. Mélységesen behatol a szentírásba, és elsőrangúan

ismeri. Ha igyekszik is egyre művelődő hallgatóságának igényeit csiszolt
beszédével és szónoki adottságaival kielégíteni és lekötni, magáva! ra
gadni, az núndig a keresztény tanítás hatásosságát és lelkek üdvét szol
gálja, Ezért emeli !ki a megtestesülés hitigazságát, Szűz Mária istenanyai
szerepét és megdicsőülését, továbbá az áldozópapok méltóságát korának
tévelygőivel szemben. Nagy hévvel, szeretettel és áhítattal prédikál. Igen
[áratos a misztíkában, és átéléseí, mísztíkus meglátásai felvillannak be
szédei közben. Érthető, ha szent élete és csodákkal kísért tevékenysége
színte' az apostolok idejét idézte fel. Méltán látták benne kortársai Szent
Pál folytatóját, "a nemzetek új apostolát".

•

FALU TAMÁS VERSEI

ELszAMOLAS

Ki rám kíváncsi,
Hogy tisztán lásson,
Ime, itt adom
Elszámolásom:

Keveset kértem,
Keveset adtam,
Adós életnek
Adó.! maradtam.

DONGO

Egy dongó berepüU szobámba,
Kegyetlenül lecsaptam rája.
Ugy kell neki, mért zavart csendet,
Békét, mely a négy fal közt lengett.

Ha nem bántom, meddig élt volna?
De minek is szállt ablakomra ?
Gyilkosává tett, bűnbe hajtott:
A nyárból megöltem egy hangot.

66B

SOHAJ

Tenger vagyok és nincs hajóm,
Hajó vagyok s nincs kikötőm.

Egbolt vagyok s nincs csillagom,
Pedíg már este, este lőn.

Fészek vagyok s nincs madaram,
Madár vagyok s nincs énekem,
Vándor, ki utat nem talál,
S az út vagyok, me.ly végtelen.

VÉGALLOMAS

Beroboaott a mozdony,
Alvó tüzét eloltom.

Az élet bekormozta,
Vasát ette a rozsda.

A síneket előtte

Az útifű benőtte.

Es mint hasznavehetetlent,
Törölte a menetrend.


