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A szegénység mint
eszme és gyakorlat

A spirituálisok moz
galmától aferences
obszervanciáig
Assisi Szent Ferenc rendjének története: a szegénység himnusza. A
.Poverello" életstílusa semmi egyéb, mint az evangéliumi szegény
ség megélése: hogyan lehetséges boldogan, az anyagi javaktól füg
getlenül és szabadon élni a Gondviselés tenyerén. Az evangéliumi
"nyolc boldogság" nem véletlenül kezdődik azzal, hogy "boldogok
a lélekben szegények". Az "örömhír" azonban öröm nélkül hitelte
len. Az emberi törékenység a nyolc boldogságot viszont nem képes
minden élethelyzetben boldogságként megélni: ezt bizonyítja a fe
rences rendtörténet alakulása is.

Az egyházban a karizmák sohasem egyéni adományok. Az ún.
"karizmatikus személyiségek" arra kapják sajátos, egyéni színezetű
adományaikat, hogy azt az egész, a közösség javára kamatoztassák.
Amikor 12ü9-ben az egyház Assisi Szent Ferenc sajátos karizmáját
az evangéliumi szegénység újbóli felfedezéséről és megéléséről a
13. század elején elfogadta, egyúttal intézményesítette is azt: meg
alakult Assisi Szent Ferenc rendje.

A rendalapító karizmatikus személyisége és az "epigon" utódok
egyre lanyhuló életstílusa pontosan azt a feszültséget tükrözi, ami
az eszmény és annak mindenkori megvalósítása között fennáll. Ez
a feszültség azonban újra meg újra eszményeink megközelítésére
ösztönöz, legalábbis a kísérlet szintjén. Ez az eszmények minden
kori megvalósíthatóságának a problémája, amellyel a PoverelIo
rendje is azonnal szembe találta magát alapítójának halála (1226)
után. A rend története tulajdonképpen az evangéliumi szegénység
megvalósításának a kísérlete. Ebből a szempontból nézve a 13. szá
zad a spirituális mozgalom, míg a 14. század az obszervancia elin
dulásának kora. A tét mindkét esetben - az eltérő végkifejlet elle
nére is - azonos: hogyan viszonyuljanak alapítójuk legdrágább
örökségéhez, a szent szegénységhez.

1. Már a rendalapító életében érzekelhetőek voltak azok a tö
rekvések, amelyek a Regula és a Szent Ferenc-i életpélda szigo
rúbb, illetve enyhébb megtartásában jelentkeztek. Ferenc legelső

követői és leghűségesebb társai, mint például Leo, Egyed, Masseo
és Bemát testvérek természetesen igyekeztek az evangéliumi sze
génység maradéktalan megtartására a PovereIlo szemük előtt zaj
ló közvetlen életpéldája nyomán. A nagy többség azonban, Illés
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Az anconai
sprititualitások

testvérrel és a hivatalos rendi vezetéssei az élen lazább, enyhébb
életstílusukkal alaposan megkeserítették Ferenc utolsó éveit. Azok
viszont, akik a lélek szerinti "spirituális" regula megtartáshoz ra
gaszkodtak, amelyről egyébként a Regula is beszél, igen korán el
különültek a renden belül, s a lazább többséggel szemben az ún.
"spirituálisok" árnyalatát alkották. Ök a szegénység tekintetében
semmiféle engedményre, enyhítésre vagy kompromisszumra nem
voltak hajlandóak, és az eredeti Szent Ferenc-i eszményekhez ra
gaszkodtak. Az induló rend nagy szerencséjére azonban a rendi
generálisok között olyan kiváló utódok akadtak, mint Pármai Já
nos (1247-57) és Szerit Bonaventura (1257-74). Ök a rend élén
egyelőre még sikerrel törekedtek az árnyalatok összebékítésére. A
nagy többséget a renden belül azonban az a "communitas" alkot
ta, amely nem adta fel ugyan az eredeti eszményeket, ugyanak
kor elutasította a lazább életstílust is, de a megvalósítás során a
realitásokkal is számolt.

Az így kialakult helyzetet azonban súlyosan beárnyékolta az a
körülmény, hogy éppen ezidőtájt hatottak a kalábriai cisztercita
apát, Joachim a Fiore eretnekgyanús nézetei a "spirituális evangé
liumról", s próféciái egy olyan új szerzetességről, amely azt ha
marosan meg fogja valósítani. Ekkor fog majd az Atya ószövetsé
gi és a Fiú újszövetségi kora után a Lélek korszaka beköszönteni
a reformokra szoruló egyház életében. Természetesen a spirituáll
sok azonnal önmagukra értelmezték mindezt, s ezzel eretnekgya
núsakká váltak. A tragédia azonban csak a II. Lyoni egyetemes
zsinat, Szent Bonaventura halála (1274) után kezdődöft kibonta
kozni a rend életében.

2. Az anconai spirituálisokról a zsinat évében hallunk először:

a "communitas" ekkor lép fel ellenük. Vezetőiket letartóztatják és
eretnekként bebörtönzik őket. Kiszabadulásuk a rend generálisá
nak, Gaufridi Raymondnak az érdeme, aki szimpatizált velük.
Kapóra jött neki II. Het' um (Hayton) kilíkiai örmény király leve
le, melyben misszionáriusokat kért száműzött népe számára,
hogya Levante utolsó keresztény erődjét, Kis-Örményországot
hatékonyabban tudja védelmezni az iszlám behatolás, azaz a szel
dzsukok és mamelukok támadásai ellen. 1291-ben az utolsó ke
resztes erőd, Akkon is elesett. Érthető tehát, hogy az örmény ke
reszténység kereste a kapcsolatokat a nyugati keresztényekkel. A
rend generálisa a börtönből szabadult anconai spirituálisokat. An
gelus Clarenust, Tolentinói Tamást és társaikat ide, a "száműzött

Armeniába" küldte egyenest. A szépen induló magvetésnek azon
ban hamar vége is szakadt korábban érkezett szíriai rendtársaik
viszálykodása miatt. Kényszerű hazatérésük után V. Celesztin pá
pa fogadta oltalmába őket, de Angelus Clarenusnak és követőinek

át kellett lépniük a pápa által alapított "celesztinus" bencés reme
ték rendjébe, amelyben évszázadokra a "klaréniták" ferences Re-



A provenee-l
spiritualitások sorsa

Atoscanai spirituálisok

Az "elméleti
szegénység vitája"

gulát követő önálló ágát alkották, s csak a 16. században tértek
vissza a ferences rend egységébe.

3. Sokkalta tragikusabban alakult a provence-i spirituálisok
sorsa. Vezetőjük, Petrus Olivi, szent életű teológus volt, azonban
eretnekgyanús írásai felkeltették az épp ekkor kezdődő avignoni
pápaság figyeimét is. V. Kelemen pápa ennek ellenére mindvégig
jóindulattal viseltetett irántuk. 1309-11 közott Avignonban a pápai
udvar előtt tisztázniuk kellett magukat a vádak alól, majd pedig
a vienne-i egyetemes zsinat (1311-12) is foglalkozott a spirituáli
sok ügyével. Vezetőjük ekkorra már Petrus Olivi halála után Ca
sali Ubertino lett, aki írásaiban is védelmébe vette a spirituálisok
ügyét.

4. A vienne-i zsinat döntéseit be sem várva, Itáliában 1312-ben
fellázadtak a toscanai spirituálisok, közülük negyvenkilencen Szi
cíliába menekültek. BIS-ben a dél-francia spirituálisok is lázadás
ba mentek át, mivel V. Kelemen pápa halálával elveszítették addi
gi legális támaszukat. Az új pápa csak két esztendei széküresedés
után került trónra, s elődei jóindulatától eltérően elhatározta a
spirituálisok fizikai megsemmisítését. XXII. János pápa 1317-ben
Avignonba idézte Angelus C1arenust és Casali Ubertinót, akikre a
nyilvános konzisztórium után a börtön és a száműzetés várt. A
spirituálisokat a rendben széjjelszórták, bebörtönözték, négyet pe
dig Marseille-ben máglyára küldtek. A továbbiakban a renddel és
az egyházzal a közösséget megtagadó spirituálisok mozgalma az
ún. ,,fraticelli" eretnekségbe torkollott.

5. A spirituálisok elleni küzdelemben XXII. János elsősorban a
hivatalos rendi vezetőség támogatásával győzött: Cesenai Mihály
generális és Bergamói Bonagrácia, a rend jogásza képviselte elle
nük a vádat.

A spirituálisok elpusztítása után azonban a rend még súlyo
sabb konfliktusba kéveredett az agg XXII. János pápával: kirob
bant az ún. "elméleti szegénység vitája". A rend őalatta élte leg
kritikusabb évtizedét!

A vita elméleti jellegű volt, mivel nem arról szólt többé, hogy
a rend megtartja-e hűségesen alapítója szellemében az evangéliu
mi szegénységet, hanem pontosan arról, ami ennek az elvi alapja
it jelentette: ,,-vajon volt-e Jézus Krisztusnak és apostolainak
akár egyénileg, akár közösségben valamilyen vagyona?" Ebben az
ügyben XXII. János pápa 1322-ben körkérdést intézett az egész
keresztény világ tudósaihoz. Alapítója szellemében természetesen
a rend mindkettőre nemmel válaszolt. A vitában még egyszer hal
latta hangját Casalli Ubertino is, de megszólalt a hivatalos rendi
vezetés is. Akik korábban a Szent Ferenc-i szegénység követőit likvidál
ták, most magát a Szent Ferenc-i szegénységet nem engedték a vádlottak
padjára ültetni. A rend hivatalos vezetősége ezúttal végzetesen
szembehelyezkedett a pápával, ezért 1328-ban Cesenai Mihály ge
nerális, a rend jogásza, Bergamói Bonagrácia, valamint a híres no-
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A konventuális
irányzat gyözelme

A bosnyák térítés

minalista skolasztikus filozófus, Occam Vilmos menekülni kény
szerültek Avignonból. Természetesen csak a pápa esküdt ellenfelé
hez, Bajor Lajos udvarába szökhettek, mire XXII. János kiközö
sítette mindhármójukat. (Occam híres mondása Bajor Lajoshoz:
"Tu me defendas gladío, ego te defendam calamo"). A szakadás
ezáltal teljessé vált a rendi vezetés és a pápa között.

6. A letett Cesenai Mihály generális helyébe 1329-ben Geraidus
Odonis lépett, s 1342-ig kormányozta Assisi Szent Ferenc megté
pázott rendjét. A spirituálisok mozgalmáról többé nem volt taná
csos beszélni, mindenütt győzött a rendben a lazább felfogás, az
ún. konventuális irányzat. (Nevét a remeteségekkel szemben a la
zább irányzat nagyobb konventjeiről kapta, amelyeket annak idején
még Assisi Szent Ferenc ellenzett!)

A konventuális irányzat egyeduralma idején, éppen Geraidus
Odonis generálissága alatt azonban olyan horderejű lépésre került
sor, amely a ferencesség további történetére nézve rendkívüli je
lentőséggel bírt. A generális 1339-ben Magyarországra jött, Károly
Róbert királyunk visegrádi rezidenciáján fogadta a rend legfőbb

elöljáróját. Visegrádon 5 évvel korábban már lezajlott a híres ki
rálytalálkozó Bécs árumegállító jogának kikapcsolására. Ezúttal
azonban egészen más dolgokról folyt a tárgyalás a magyar király
és a rendfőnök között. A pápaság érdeklődését már az előző szá
zad végén fölkeltette a Balkán, azon belül is elsősorban a bosnyák
bogumilizmus problémája. A magyarországi Anjou-uralom idején
pedig elérhető közelségbe került a bosnyák térítés ügye. Visegrá
don rendkívüli döntés született: a király és a generális megálla
podtak az önálló bosnyák vikáriátus ("Vicaria Bosnensis") felállí
tásáról. Az egyezményhez később maga a bosnyák bán is csatla
kozott, miután Geraidus Odonis Visegrádról a helyszínre, Boszni
ába utazott.

Az új rendi szervezet szokatlansága abban rejlett, hogy a bos
nyák térítés ügyét nem egy már meglévő provincia gondjaira bíz
ta (mint például a magyar ferencességre a tatár missziót ugyaneb
ben az időben), hanem a helyi adottságokkal számolva a rendből

mindenünnen alkalmas rendtagokat toborzott, akik vállalták az
otthon megszokottaknál jóval zordabb életvitelt, a környezet által
diktált nagyobb szigorúságot és szegénységet. Mintha csak a spi
rituálisok életvitele éledt volna újjá, csak éppen a kontinuitás hiá
nyában... Szabályos, megszokott rendi szervezet kiépítésére ezért
gondolni sem lehetett, így a Vicaria Bosnensis közvetlenül a gene
rális iurisdictiója alá lett rendelve, s élére vikáriust állítottak. A
generális első helyettese a bosnyák vikária élén fr. Peregrinus a
Saxonia lett. Boszniában tehát kialakult a rendnek egy új ága,
amely a körülményektől is indíttatva, Assisi Szent Ferenc Regulá
ját újra eredeti tisztaságában tartotta meg.

7. Szintén Geraidus Odonis generálissága idején kapott enge
délyt a rendfőnöktől fr. [ohannes de Valle 1334-ben arra, hogy
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Brogliano hegyén Foligno mellett remeteséget alapíthasson. A
megkezdett művet Spoletoi Centilis testvér folytatta, de VI. Kele
men pápával kivétette követőit a helyi tartományfőnőkök enge
delmessége alól, hogy a Reglllát eredeti tisztaságában tarthassák
meg. Ezzel mozgalmuknak meg is ásták a sírját, a konventuálisok
miatt ugyanis el kellett hagyniuk Broglianio remeteségét, és
vissza kellett térniük korábbi kolostoraikba.

8. A renden belüli szigorú irányzat, az "obszervancia" megszüle
tése csak hosszas vajúdás és többszöri kísérletezés eredménye lett.
1368-ban fra Paoluccio dei Trinci kieszközölte a generális tól, hogy
néhány társával együtt visszatérhessen az elhagyatott broglianói
remeteségbe. Az egyszerű laikus testvér (bár a folignói Trinci-csa
lád révén Itália legelőkelőbb famíliáinak egyikéből származott)
életstílusával egyre több követőt vonzott maga köré. Barátságos
és megnyerő volt a konventuálisok irányában is, ami az egykori
spirituálisokból bizony hiányzott! Egyszerűsége, szerénysége és
alázata végülis diadalra vitte a rend reformjának ügyét: 1388-ban
a rend konventuális generálisa kinevezte követői élére megbízott
elöljáróvá ("commissarius generalis"). Amikor 1390-ben Paoluccio
testvér meghalt, követőinek száma 30 kolostorban 300 obszerváns
ferences volt. (Az elnevezés eredete: observare=megtartani, tudni
illik a Regulát eredeti tisztaságában.)

9. A 14. század 70-es éveiben Boszniában Alvernai Bertalan vi
kárius, abból a felismerésből kiindulva, hogya két irányzat élet
vitele rendkívül közel áll egymáshoz, bevezette a broglianói refor
mokat. A század vége felé tehát az itáliai és a boszniai reformtörekvések
és életsiilus egyesítéséből megszületett a ferences obszervancia.

A következő század az obszervancia diadalmas előretörésének

százada, és olyan nagy személyiségek viszik diadalra, mint Sienai
Szerit Bernardin vagy a magyar történelemből is oly jól ismert
Capistranói Szent János. A kezdeti jó viszony azonban a 15. szá
zad során oly mértékben megromlik, hogy mindez a 16. század
elején a rend kettészakadásához fog vezetni: 1517-ben a konven
tuálisokból megalakul a nálunk minoriták néven közismert rend,
ill. az obszervanciából a ferences rend.
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