
A Szent Ferenc-i
szegénység igazi
mélységei
Nagy kitüntetés és egyben nagy felelősség is számunkra, kisebb test-
vérek számára, hogy Szentatyánk — jezsuita létére — a Ferenc nevet
vette fel. Miközben örömmel látjuk, hogy a pápa a szegények olda-
lán áll, és szegényeket felkaroló egyházat akar, el kell gondolkod-
nunk saját Szent Ferenc-i örökségünkről a szegénységet illetően.

Merthogy Szent Ferenc atyánk szegénysége elsősorban nem
anyagi, de még csak nem is társadalmi természetű. Ő nem lemon-
dani akart, hanem épp ellenkezőleg: Krisztusban a mindent akarta.
Életformája nem a hatalmasokkal és a gazdagokkal szembeni tilta-
kozás, még csak nem is a szegényekkel való sorsközösség-vállalás,
hanem annak kifejeződése, hogy neki senki és semmi nem kell Krisz-
tuson kívül, illetve hogy mindent és mindenkit csak Krisztushoz való
viszonyában akar szemlélni. Szent Ferenc atyánk szegénysége, a Sze-
génység Úrnővel való eljegyzése a szegénység hatalmas belső di-
menzióit tárja fel előttünk, és arra tanít, hogy a szegénység a szere-
tetben való élet egyik komponense, nélkülözhetetlen eleme, az
Istennel és az egymással való kapcsolatban egyaránt. A szegénység,
a lemondás, az önkiüresítés a teremtés logikájához tartozik. Példá-
ul a legnagyobb művészeknél, festőknél, íróknál, költőknél fokozatos
egyszerűsödést, lecsupaszodást tapasztalunk, míg a giccs mindig gaz-
dag, túlburjánzó, tobzódó. A szeretet is, minél igazibb, minél tisz-
tább, annál szegényebb és egyszerűbb. Nem véletlen, hogy Jézus a
gyermekeket állította elénk példaképül: ők tanítanak ilyen tiszta, egy-
szerű szeretetre, a lelki, értsd: a Szentlélekben való szegénységre, míg
a gonosz éppen ellenkezőleg: a birtoklásra, a kisajátításra akar rá-
venni, és elutasítja az ingyenesség, a feltétel nélküli elfogadás, vagy -
is a szeretet világát.

Ebből következik, hogy nem attól vagyunk szentebbek, hogy mi-
nél kevesebb pénzünk van. (Jézus boldognak mondta a szegényeket,
de aki a létminimum alatt, nyomorban él, és minden gondolata akö-
rül forog, honnan teremtse elő a napi betevőjét, s ezért esetleg a lo-
pástól, sőt a gyilkosságtól sem riad vissza, azt aligha nevezhetjük
evangéliumi értelemben boldognak.) A gazdagság önmagában
nem bűn, de igenis veszélyforrás, amennyiben megakadályozza, hogy
az ember tovább lásson a jelennél, és felismerje az ő igazi érdekét,
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az üdvösséget; másodszor, amennyiben bezárja önmagába, s érzé-
ketlenné teszi mások szüksége és szenvedése iránt; harmadszor pe-
dig: amennyiben átveszi Isten helyét az ember szívében, és bálvánnyá
lesz. Ezért mondja Jézus, hogy a gazdagnak nagyon nehéz, majd-
hogynem lehetetlen bejutnia Isten országába (vö. Lk 18,24–27). A ke-
reszténység első hatszáz évében ezt még értették. A gazdagok nem
úgy adtak alamizsnát, mint akik kegyet gyakorolnak, hanem szin-
te könyörögtek a szegénynek, hogy fogadja el tőlük, és ezáltal bo-
csánatot nyerhessenek bűneikre. A későbbi korok nemes urai, iskola-
és kórházalapító mecénásai még örököltek valamit ebből a mentali-
tásból, a mai milliárdosok már nem, vagy csak alig. Ma a Mam mon
gátlástalan uralmának korát éljük, mely milliók éhezése, gazdasá-
gi és erkölcsi kizsákmányolása árán valósítja meg néhány ezer ki-
vételezett fényűzését. Ez ellen fel kell emelnünk a szavunkat, és min-
dennapi életünkben, a családban, a munkánkban nap mint nap ellene
kell mondanunk a pénz, az anyagi javak bálványozásának. (Ilyen
szempontból akár áldásnak is tekinthetjük az utóbbi évek pénzügyi-
gazdasági válságát, amennyiben sikerül kijózanodnunk a korlátok
nélküli növekedés, a mindenáron való fogyasztás és a jólét mint vég-
ső cél hazug ábrándjából.)

Szent Ferenc atyánk prófétai éleslátással ismerte fel az ő korában
kibontakozó európai pénzgazdálkodás hamisságát, azt, hogy vala-
kik csupán azon gazdagodnak meg, hogy mások pénzét forgatják.
A pénz ellen nagyon kikelt, előfordult, hogy amikor egy testvér
büszkén mutatta a rendnek adományozott pénzdarabot, a szájába
vette, hogy ne kelljen kézzel megérintenie, és így ment el vele a trá-
gyadombig, hogy ott kiköpje. Később viszont volt olyan világi rendi
ferences testvérünk, aki pedig Szent Ferenc szellemében éppen a
pénzzel foglalkozott: bankot alapított a szegényeknek, kezelte a pén-
 züket, és nem szedett kamatot. Az ilyenfajta kezdeményezés ma is
példaértékű, hasonlóról itthon és a nagyvilágban is lehet hallani.
A lényeg, hogy ne mi váljunk a pénz által a Mammon szol gái vá,
hanem határozottan Isten uralma alá vetve fordítsuk azt testvé reink
szolgálatára.

Szent Ferencről azt is feljegyezték, hogy megtérése előtt sem tu-
dott úgy elmenni egy szegény mellett, hogy ne adott volna neki va-
lamit. A mi életünkből sem hiányozhat az alamizsnálkodás, ami nem
azt jelenti, hogy feltétlenül sokat kell adnunk, hanem hogy folya-
matosan legyünk készek megosztani az anyagi javainkat csakúgy,
mint a szellemieket, lelkieket. Az Úr Jézus megmondta, hogy „sze-
gények mindig lesznek veletek”, amiből az is következik, hogy min-
den korban meg kell találnunk a módját, hogyan segítsünk a legin-
kább rászorulókon, hogyan enyhítsük a szegénységet, hogyan
igyekezzünk kisebbíteni a gazdagok és szegények közti szakadékot.
Így jött létre például a két világháború között az „Egri Norma” né-
ven híressé vált, ferences indíttatású magyar szociális modell és a Fe-
rences Szegénygondozó Nővérek rendje. A korabeli német újságok
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arról cikkeztek, hogy ahol ezek a barna ruhás nővérek megjelennek
Magyarországon, ott a városok tereiről eltűnnek a koldusok. (Jellemző,
hogy a kommunista rendszer első intézkedései között volt, hogy ezt
a sikeres modellt felszámolta.)

Ma sem másolni kell hát Szent Ferenc atyánkat, nem szalmazsá-
kon kell feküdnünk és télen-nyáron mezítláb járkálnunk, hanem ér-
zékennyé tenni magunkat a körülöttünk lévő emberek gondjaira, és
hiteles választ keresni azokra. S úgy kell figyelnünk Szentatyánkra,
hogy amit ő Szent Ferenc karizmájából a világegyház vezetőjeként
felmutat, azt mi, az ő kisebb testvérei életvitelünkkel, megnyilat-
kozásainkkal ne hiteltelenítsük, hanem inkább elmélyítsük, meg-
erősítsük.

62

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

Timothy Radcliffe: Vesd bele magad! Élet a keresztség és bérmálás kegyelmében..........2.900,–
Hogyan él a múlt? Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán.............................................1.800,–
Johannes B. Brantschen: Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez.......................1.800,–
XVI. Benedek: Isten velünk van minden nap.........................................................................2.900,–
Timothy Radcliffe: Miért vagyok keresztény?........................................................................2.700,–
Leo Maasburg: Teréz Anya. Csodálatos történetek...............................................................3.200,–
Keresztutak a Colosseumban a Szentatyával..................................................................2.900,–
A hit nyelvtana. Esszék ég és föld között..........................................................................1.900,–
Timothy Radcliffe: Miért járjunk misére?................................................................................2.700,–
Pilinszky János: Keresztről keresztre.......................................................................................2.500,–
Walter Kasper – Daniel Deckers: A hit szívverése...................................................................1.920,–
Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába ........................................................1.620,–
Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona..............................................................3.600,–
A katolikus dogmatika kézikönyve I.....................................................................................3.200,–
A katolikus dogmatika kézikönyve II...................................................................................3.200,–
Alois M. Hass: Felemelkedés, alászállás, áttörés...................................................................2.100,–
Lukács László: Az Ige asztalánál..............................................................................................1.740,–
Paul M. Zulehner: A gyermek a család szíve.........................................................................1.520,–
Sylvie Robert: Isten útjain Loyolai Szent Ignáccal.................................................................2.160,–
Találkozások Isten és ember között......................................................................................1.500,–
A keleti teológia a házasságról, a családról – Sapientia füzetek 22...................................1.360,–
A szerzetesi hivatások gondozása – Sapientia füzetek 23..................................................1.200,–
Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után – Sapientia füzetek 24.......................................1.600,–

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon:
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.

Telefon: 36-1-317-7246; 36-1-486-4443; Fax: 36-1-486-4444; 
E-mail: vigilia@vigilia.hu; Honlap: www.vigilia.hu

12_MAI MEDITÁCIÓK_Barsi Balázs_Layout 1  2013.12.12.  10:14  Page 62


