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"Vita Servi Dei A. R. P. Mgri Didaci Kelemen Sacerdotis ex Ordine SU
Francisci Conventualíum" a címe, annak a huszonegy és féloldalas, gyöngybetűk

kel írt füzetnek, amelyet eredetiben olvashattam HJ77 őszéri a gyulafehérvári
püspöki rriagánlevéltárban, Az oldalak mérete 21x17 cm, és míndenik oldalon 33-34
sor olvasható, A csak néhány hónappal Kelemen Didák hakila után írt. króníka
Isten Szelgája summás életrajza, egyben közismert erényeinek foglalata is. Szer
zője P. Hadbavny Krizosztom a minoritarend magyarországi tartományából. Ékes
latin tudása vetekszik a téma nagyszerűségével. Eleddig ezt a í'orrúsrnunkát nem
haé:~nálták Kelemen Didák biogrúfiáiban, szerfölött hasznos teh:í.t él s~) ""
rinti ismertetése, -, kivételt csak a már tudott adatok képeznek, és a kevésbé
részletezett események.

"A mély lelki fájdalom, egy ily nagy jelenségnek feddhetetlen élete és hősiesen

gyakorolt erényei késztetnek arra, hogy élete folyását és alkonyát magasztaló
ajkakkal hirdessem.' Mert csak annál tiszteletreméltóbban és ragyagóbban búcsúz
tatok el egy ekkora Atyát, ha szent életét és tetteinek kiválóságát szeráfi utó
dainak leírom akárcsak az összes erényekben oly gazdag termőföldet. 0, mennyi
erényben volt kiváló: a szerzetesi lelkület őre, a szegénység szerelmese, az
alázatosság mestere és buzgó gyakorlója; semmit sem törődve a saját kényel
mével; inkább 'a mások gondjaival telve mint a sajátjaival; mily buzgó, őszinte,

jóakaratú segítő mind a közérdekű, mind az egyéni ügyekben; mílyen serény
és fáradhatatlan előharcosa az igazságnak!

Hogy mily derekasan, egészen és teljes mivoltában lett hasonlóvá Szeráfi
Atyjához, tudta a nép, tudták a vezetők, sőt tudta egész' Magyarország ; látta,
hogy az erényeknek mindezekkel és még nagyobb ékeivel hősi fokban tűnt ki. ..
Erényei ugyanis annyira feltűntek mindenkinek, hogy azokat ma is hirdetik
irigyei, bizonyítják ellenfelei és sírva emlegetik barátai.

_A katolikus és nemes szülőktől született gyermeknek Erdélyben a nemes, kézdi
székely székbe kebelezett Baksafalva készített bölcsőt, 1683 augusztusában. Az
utána szent keresztelőkútnál.. . a' keresztségben Sámuel nevét kapta, nem sze
renesés előjel nélkül, mivel mínt második Sámuelt, ha majd elérkezik az ideJe,
Isten az ő szelgálatára fogja hívni.

..... Kolozsvárnak, ugyanazon erdélyi fejedelemség városának igen híres gím
názíumába ment ; hogy ott a humanista tanulmányokat serénven megkezdle ; itt
kezdett töprengeni jövendő élethivatásának megválasztása felől. Keményen el
határozta, hogy a világ csalárdságának és hiúságának ellentmond. A tökéletes
élet vágyátóllángragyúlva, a világtól való elfor-dulásának mindjárt él kezdetén,
mint a szegénység és alázatosság szerelmese, Szent Ferenc Konventuális Mino
rita . szerzetes családjába kérte állhatatosan felvételét. Miután teljesült az óhaja,
Eperjesen a Keresztelő Szent János : konventben 1702. november 19-én magára
öltötte it szerit Rend ruháját, és elhagyva a Sámuel nevet, helyette a Didákot
kapta. Irányítására és nevelésére a tudományokban és erényekben nem közép
szerűen képzett Főtisztelendő P. lVI. Fabritii Kázmért adták. Az ő vezetésével
Krisztus ez új katonája gyakorlóéveinek mindjárt a kezdetén buzgón és emel
kerlett áhitattal imádkozott, böjtökkel gyötörte, vírrusvtásokkal S'1n,,~n'~'ta

szervezetét, és vezeklőövvel fékezte meg lázongó testét. Irtózott a puha fekhely
től, és keresztrefeszített Urát folyvást átölelve - képét éjszaka is míndíg a
nyakába függesztve hordta - vajmi keveset pihent.

Végezetül is Krisztusnak ez új katonája gyakorló éve alatt annyira előreha

ladt az erényekben, hogy a konvent sok pátere és frátere számára példakép lett,
sőt, tökéletességével számos fogadalmast messze felülmúlt. Amiért is szentűl és
jámborul kiállt próbaidejének -kitöltése után, a szerit szabályok szerint 1704.
november 21-én fogadalmat tett, és lelke nagy örömére napról napra haladt az
erények útján.

(A következőkben elmondja az életrajzíró, hOl1yan ajándékozta el1lJ szegénlJ
nek eglJetlen "máriását". . .)
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· " Fiatal kezdőként ilyen és sok más erénnyel ékesítette fel lelkét. ... Amikor
pap lett, állapota méltóságának megtelelően, mind jobban és jobban kezdett gya
rapodni az erényekben, mert a rendi szabályzatoktól előírt böjtökön kívül, az
Úr negyvennapi szent böjtjének, amit közőnségesen Beneclictának neveznek, ál
landó meatartására bizonyos kötelezettséget vállalt, elannyira, hogy ezt a böjtöt
élete végéig soha cl nem hagyta. Az imában mindig lankadatlannak, Isten igéje
hirdetésében buzgónak és törekvőnek, a bajok elviselésében hősi fokon erősnek

és rendíthetetlennek mutatkozott.
Az 1713. évben az egri konvent guardiánja lévén, - a megbízást nehezen

fogadta el (rnivel inkább kívánt alattvaló lenni mint elöljáró) -, az Úrnak reá
bízott nyáját szelídségben, alázatban és szeretetben kezdte terelgetní ; a szerze
tesi fegyelemre nem annyira szavakkal, mint inkább tettekkel buzdítani, böjtre
böjtöt tartva, virrasztáshoz virrasztást adva hosszasan imádkozni, az elmélkedé
seket szóba is öntve, a legjobb atyának és elöljárónak szarepét betölteni, amiért
az 1714. évben ugyanott hivatalában megerősítették, azonfelül a Páduai Szerit
Antal őrség tagjává választották...

Az 1715. esztendőben a nagybányai rendház vezetésére rendelték, ahol ha
sonlóképpen a legjobb elöljáróként működött, alattvalói előtt szent példával
járva, úgyhogy I716-ban is megerősítették hivatalában.

1717-ben pedig, ... tizenhat szavazó szavazatával mindannyiuk közös egyet
értésével június havának első napján tartományfőnökké választották. - Szeráfi
Atyjának követésére, akihez egészen hasonló kívánt lenni, Urunk mennybeme
notelétől pünkösdig nagy áhítattal böjtölni kezdett a Szentlélek és Szent Mihály
főangyal tiszteletére, 40 napon át, ünnepüket megelőzően, és ezt a böjtölesi módot
teljes életében megtartotta. míg a többi időben, a természet követelménye ellenére,
csaknem soha nem evett eleget. Az imákat bámulatra méltóan sokáig végezte,
a virrasztásokat meghosszabbította. Az alája rendelt szerzetesi családot meg
lepő szelídséggel, veleszületett alázattal és szeretettel látogatta.

· .. I718-ban, az egri definitóriumi gyülesen "hivatala követelményeként"
emelkedett beszédben buzdította a szavazókat lelkületük békés egységére és
a közösség javának egyesült erővel történő szem előtt tartására. Továbbá, hogy
az esztendő minden péntekén végezzék az önostorozás gyakorlatát. Ugyancsak az
ő szorgalmazására ebben az évben (1718-ban) visszakerültek a belgrádi, bátori
és máramarosszigetí szerzetesházak, egyszersmind a ... bátori rendházban a kato
likus hit gyarapítására iskolákat alapítottak.

Az 1719. év július 19. és következő napjain Eperjesen tartott definitóriumi
gyűlésen a tisztelendő definitóriumi atyákat hosszú beszédben a szerzetesi fegye
lem megőrzésére és megszílárditására buzdította. Ezen a gyűlésen ugyancsak az
ő kezdeményezésére elhatározták, hogy az egri konventben teológiai főiskolát

létesítenek, az eperjesiben bö!cseletit, míg a lőcsei konventben erkölcstudományi
főiskolát. Megint csak az ő buzgóságából keletkeznek az új letelepedések a te
mesvári Bánátban: Lippa, Karánsebes, Lugos és Orsova. Miután tisztségének
ideje lejárt, 1720-ban a bátori rendházba rendelték elöljárónak, ahol látva, hogy
nehéz szándékú nép közé került, Isten igéjét prédikálva kitartott szüntelenül,
és a népet az Úr Krisztus igaz hitére visszatéríteni minden módon igyekezett.

· .. A már említett böjtökön kívül a keddi és pénteki napokon egyedül ke
nyérrel élt (amit csak este vett magához) és egy korty borral. A szerdai és
szomhati narot redig vaj és olaj nélkiil, [l11S7.t:1n kevés sóval készült étellel húzta
ki, és ezt a böjtölést szokását ugyancsak egész életében folytatta. A többi napo
kon is majdnem minden ételt megvonva magától, asztaláról a szegényeket táp
lálta. Teljes napokat töltött imában és elmélkedösben homlokával a földre borulva.
(Az életrajzíró itt megemlíti azt a csodás eseményt, hogy P. Kelemen egy virrasz
tása alkalmával miként mentette meg a tanuló növendékeket egy pusztító vihar
veszedelmétől.)

· .. Nagyböjtben csupasz testén állandóan vezeklőövet viselt, hetente három
szor ostorozva magát.

Erényeit és példás' életét csodálattal látva, ... sokan áttértek a katolíkus hitre
éppen az ő munkája és buzgólkodása által.

Istenbe vetett megmagvarázhatatlan bizalommal felkészülve, a már körülbelül
300 éve elhagyott és majdnem alapjaiig leomlott templomot tatarozni kezdte és
azt Istennek az ő szolgáját segítő kegyelmével kellő időben teljesen rendbe is hozta.
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Az 1723. évben "az összes szavazók egyöntetű akaratából" P. Kelemen Didákot
ismét tartományfőnökké választották... Ezen a gyűlésen ajánlották fel az odaszánt
rendi testvéreknek Marosvásárhelyt, amit el is fogadtak. Ugyancsak az ő kez
deményezésére határozták el, hogy egy arravaló személyt válasszanak ki a Test
vérek közül a pozsonyi országgyűlésre, a mi szent szerzetünk ünnepélyes nyil
vántartása végett.

· .. Oly alázatos volt, hogy noha napról napra emelkedett, sohasem kapatta
el a hízelgő szerencse, mert bár ekkora tisztséget ruháztak rá, mégsem vonakodott
egyszerű és alacsony sorsú emberek médjára ökrös szekeren utazni, sőt egyedül
ezt a járművet kívánta, és ahol erre rnód kínálkozott, kész örömest fogadta,
hogya lassan haladó ökörfogaton annál nyugodtabban tudja megszekott imáit
a könyvből olvasni.

· .. Szokása volt a jámbor atyának, hogy valahányszor templom vagy vala
milyen kegykép előtt elhaladt, mindig letérdelt és imádkozott előtte. Ha törté
netesen egy templomba nem lehetett bemenni, az ajtaja előtt imádkozott. Ugyan
így, ha egy lakóházhoz templom vagy kápolna csatlakozott, sosem köszönt be a
házba, míg nem üdvözölte a legméltóságosabb Oltáriszentséget.

(Nagybányán a zárt ajtó magától megnyílt előtte) ... A sekrestyés a kulcsok
nélkül is nyitva találta a templomot, magát a buzgó atyát pedig nagy fénytől

körülvéve; a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt leborulva látta, mert bizonyára
méltó volt arra, hogy számára, aki míndig szívébe zártan hordozta Jézust, az
ajtók is kinyíl janak.

1725. június 20-22./napjaiban Egerben a definitóriumi gyűlésen.

1725. - Amikor a nyírbátori konventben Szent Kereszt Felmagasztaltatásának
ünnepén díszes körmenetet vezetett és ő maga vitte a legméltóságosabb Oltári
szentséget, borzalmas égiháború keletkezett. ... Áldást adott a népre és többé
egy csepp sem esett rájuk, holott a tér más részén zuhogott.

1726-ban a bátori házba került...
Ohajára minden tisztségtől felmentve, a szegénység és nincstelenség szeretete

lángra gyúlasztotta, - ezt csodálta örökké a keresztre feszített Jézusban -, és
megfosztotta magát a ruháitól. Mert Iedobva magáról az inget, elhagyva a
nadrágot, a' harisnyát és cipőt, csak a szerzetesi csuhát tartva meg a csuklyával,
meg az alsónernút és sarut, elhatározta, hogy teljes ruhátlanságban és igazi
szegénységben fogja szolgální Teremtőjét.

· .. Egész életében, a legszigorúbb télben is meg a legnagyobb fokú -hídegben,
állandóan meztelen lábbal szandálban járt... A napokat. majdnem teljesen, és
az' éjszakák nagyobb részét a templomban imádkozva meg elmélkedve töltötte,
elannyira, hogy a hideg tűrése igazi vértanúsággá vált a számára, amit képtelen
lett volna elszenvedni, ha az isteni szeretet lángja, amelyet szívében állandóan
élesztett, akkora erejű fagyban életben nem tartotta volna.

Király-Telke pusztán, levetve ingét és alsóruháját, enyhített egy szegény
nyomorán. Ez egyébként gyakori szokása volt... A szűkölködőket mindennap
táplálta az asztaláról. Hogy pedig mennyire tetszett a Fölséges Úristennek az
irgalmasság ilyetén gyakorlása, csodálatos eseménnyel mutatta meg... O ugyanis,
Istenbe vetett hősi bizakodással minden kenyeret szétosztott a szegények között,
Szerzetestársai neheztelésére, ...szokása szerint a templomba futott és a legméltó
ságosabb Oltáriszentség előtt földre borulva könyörgött Istenhez, ... és íme, hat
ökörtől vontatott szekér jött, kenyérrel, búzával, liszttel, szalonnával és borral
megterhelten. '" a buzgó Páter azonban evés miatt nem kívánt a templomból
kijönni, hanem hálaadás végett egész estig ott maradt.

Miskolcon a másvallásúaktól szintén alamizsnát kapott minden előzetes kérés
nélkül.

Úgy tetszett végül a Fölséges Istennek, hogy Szolgáját gyógyíthatatlan sebbel
sújtsa, próbaképpen, hogy teljes szívből szereti-e őt vagy nem. Jobb lábán nagy
daganattal és számos fekéllyel sújtotta, annyira, hogy mindazoknak a szívét,
akik csak látták a borzasztó sebeir ámulatra és együttérzésre indította. De ő

mellét verve ismételgette: "Legyen áldott az Úr neve", anyanyelvén így: ,;Hála
Istennek"!

Amennyire könyörtelen és nyers volt saját magához, annyira irgalmas és
jóságos másokhoz, főleg a gondjára bízottakhoz.

- 1728-ban a bátori rendház guardtánjává nevezik ki.
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- 1730-ban Miskolcra került elöljárónak. Mint tartóra tett gyertya kezdte
'szentségének sugarait szórni,... inkább lemondó élettel vonzva mindenkit 'az
igaz hit ismeretére mint beszéddel.

A papi zsolozsmát soha el nem hagyta, és amikor az egyszer a késő esti
órára maradt lelkipásztori útja miatt, a magától kigyulladt szénaboglya lángjá
nál végezte el teljesen.

Nagy szeretettel látogatta a betegeket, vigasztalta a bebörtönzötteket, és
mezítelenségüket, saját ruháját is levéve, takarta be.

A katolíkus hit gyarapítására iskolákat alapított, amelyekben a szegényeket,
árvákat és a megtérteket tudományban és istenfélelemben neveltette.

Az életrajzíró P. Hadbavny Krizosztom ezután megemlíti P. Kelemen Didák
két könyvét, a "Cathekismus"-t meg a "Búza!ejek" cfmű prédikációs kötetet, majd
így folytatja:

A kételkedőket a legjobb és legbölcsebb tanácsokkal irányította, a megbé
lyegzetteket rossz hírük türelmes elviselésében vigasztaló szavakkal támogatta.
Ekkora egyéniség nemes törekvéseit Isten nem hagyta haszontalanná válni; ugyan
is a Mindenható maga annyi kegyelmet méltóztatott adni neki, hogy alig múlt
el nap, hogy valakit az igaz hit ismeretére ne vezetett volna. Minden héten
kettőt, hármat, sőt olykor többet is visszatérített Krisztus aklába fáradságos
munkájával és törekvésével.

Isten ügyének előmozdításáért derekasan kivette részét az alamizsnagyűjtés

ból. AMennybevitt Boldogságos Szűz tiszteletére megkezdte egy tekintélyes temp
lom építését, amit az Irgalmasság Anyjának az ő szolgáját segítő kegyelmével
be is fejezett.

Itt az 1736. augusztus elsejei kelet követ7~ezik, amikor az egri püspök meg
,áldotta az emlitett miskolci templom főoltárát, és Kelemen Didák ünnepi szetit
beszédet mondott, dmit Kassán ki is nyomtattak. Erről tanúskodik a miskolci
"Visitatio Canonica".

'" Maguk a nem katolikusok míndnyájan szentnek, Isten kedveltjének hívták,
meg mintegy kitüntetésképpen szent szerzetesnek nevezték. Nem is alaptalanul:
mert maguknak a nem katolikusoknak a vallomása szerint, a szentmiseáldozat
alatt, míg szokásához híven eleven érzelmekkel Krisztus szenvedéséről elmélkedett,
csodálatosan átszellemülni és a Keresztrefeszített előtt a levegőben lebegni látták.

A maguk és az egész megye megmeneleülését a pestis ragályától mindnyájan
az ő imájának tulajdonítottak, mert esküvel állították, hogy a ragály dúlásakor
a szomszédos helyeken, őt a város felett a levegőben körbejárni látták.

Az 1738. évben egyetemes rendfőnöki megbizott és káptalani elnök lett.
. .. Miskolcon napról napra erényekben és csodás jelekben kezdett tündökölni. ..
1742-ben lemondott minden tisztségről és egyedül a természetfeletti élet szem-

léletének, egyben az imának adta át magát, ... de a gonosz ellenfél kerülgette...
(életrajza itt elmondja sokféle szenvedését; végül az isteni kegyelem győzelmét).

Végre megtörve a munkától, súlyos és gyakori betegségtől emésztve, 1744
januárjában halálos betegségbe esett... P. Minucci generális miniszter megtette
egyetemes rendfőnöki megbízottnak és a tartományi gyűlés elnökének. Ezt folyó
év (megjegyzés: 17441) április 19-ére tűzte ki az egri konventben, ... de napról
napra gyengébb lett. (Ezért tartották meg a gyűlést a generális miniszter meg
értő elhatározásából Miskolcon, ahol P. Kelemen Didák tartózkodott.)

. .. Gyóntatót hívatott, és elvégezte szentségí gyónását, a betegek szent kene
tét buzgó áhítattal felvette ... ; mindenki fájdalmas sírásra fakadt.

... Ö pedig hirtelen felemelkedve 'ísmételten felkiáltott: ,,0, édes Teremtőm,
édes Megváltóm l" E szavak kiejtése után csodálatos módon kezdett elevenadni
benne a Lélek, és előre megmondotta, hogy nem hal meg addig, míg a gyűlés

be nem fejeződik és a tartományfőnököt meg nem választják. Ezt az esemé
nyek igazolták. .. Amikor a káptalani atyák eltávoztak, megint lankadni kezdett
az ereje és egyre gyengült, ... ilyen tájt nagy zaklatásokat szenvedett a gonosz
lelkektől. .., és végül erős és hosszú sóhajjal, április 28-án visszaadta lelkét
Teremtőjének.

Eltávozott a szent, elhunyt a tanítómester, elmúlt az igaz, eltűnt az alázatos,
eltávozott a szegény, lehullt az eszme harcosa, elszáradt a fa, összeroskadt a
munkás, ledőlt a vallás támasza... Ilyen kifosztottként könnyezi és siratja meg
magát P. Hadbavny Krizosztom, az özveggyé vált anyatartomány fia."
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P. Hadbavny (magyarul Selymes) fenti okmányában, - mert annak számít -,
a szaggatott pontozás egyéni, mínthogy érdeklődésemet az új adatok kötötték le,
amelyek az "Ugye, atyafiak?!" Kelemen-életrajzban (Róma, 1975) vagy a Kelemen
-levelekben (Róma, 1978) nem szerepeltek. A minorita rendtörténeti eseménye
ken túl leginkább Kelemen Didák lelkisége vonzott; ezért másoltam le teljes
hűséggel az erényeit méltató részeket a gyulafehérvári kéziratból. Ezek esnek
latba leginkább a boldoggáavatási perben. Nem közönséges értéke ennek az ok
ménvszerű életrajznak, hogy Isten Szolgája, P. Kelemen Didák halálának évében,
1744-ben készült, így egy kortárs és mínden valószínűség szerint szem- és fül
tanú tollából származik.

A jelen rövid megemlékezés a XVIII. század szent és tudós férfi áról nem
engedi meg a közölt szöveg teljes elemzését, néhány pontját mégis értelmezni
kell. - Szó esik benne Kelemen Didák katekizmusáról. Nos, e könyv egyike
azoknak az irodalmi munkáinak, amelyek - szerénysége miatt - nem viselik
címlapjukon a nevét, de rendi és irodalomtörténeti, főleg pedig tartalmi és
kifejezésbeli megokolások alapján neki tulajdoníthatók. A mostani adat tehát
megerősíti az eddigi általános meggyőződést a mű kelemeni szerzőségéről, (Vö.
"P. Kelemen Didák levelei 1714-1743", Róma, 1978, XXI-XXIV. o.) - Teljes
képet mind a szigorúan időrendi, mind az életszentséget bizonyító anyagról
csak egy terjedelmes és az egyházi előírásoknak megfelelő munkában lehet
majd adni, ezért maga a most közölt szöveg csak kiegészítése, ha nem inkább
pusztán tömör összefoglalása Didák atya életének. Emelné e tanúságtétel fontos
ságát, ha éleslátású kutató felfedezné írójának, P. Hadbavny Krizosztomnak a
nevét valamelyik minorita névtárban.

Az ő írásánál jogilag talán még értékesebb, habár terjedelmében jóval kisebb,
P. Pál Imre magyarországi minorita tartományfőnök jelentése a római rend
főnöknek a tartomány személyi és erkölcsi állapotáról 1748. március 7-én, "ubi,
inter alia, circa sanctarn prorsus P. Kelemen vitam, ponitur testimonium", hqgy
a Didák atya. ismert szent életéről szóló tanúsítványnak csak az iktatási tartaimát
jelezzem.

Rá alig két hónapra, 1748. május 2-án Károlyi Klára megírja biográfianak
is beillő levelét ugyanannak a Pál Imre tartományfőnöknek, élő tanúként bizo
nyítva Kelemen Didák erényes életét. (Vö. "Ugye atyafiak?!" 697-707. oldal.) 
Augusztus 26-án P. Pál Imre csaknem szó szerinti latin fordításban közli a fontos
beadványt P. Ganganellí Lőrinc római szentszéki főtanácsossal, a későbbi XIV.
Kelemen pápával. E latin szöveg - becses peranyag a rend római főházának

Ievéltárában - immár szinte egy harmadik életrajza Kelemen Didáknak. 1749.
január 30-án Pál Imre tartományfőnök, újabb jelentésében, visszatér Kelemen
Didák életszentségére, "cum fama sanctitatis defuncti".

1749-ből származik a nyírbátori "Inventarium" megemlékezése is: "... ardentis
simus Catholicae Religionis zelus propagandae, Ecclesiae Bathoriensis a ruderi
bus restaurata, Miskolcziensís vero ab imo ex fundo in statum perfectum elevata,
conspicuae conciones, libri conscripti, etc., ... pie in Domino cum Sanctitatis
opinione obdormivit".

P .. Jakabfalvy Román minorita tartományfőnök 1774. december elsején a
rend nevében kérvényezt és "sedulo promovet" Kelemen Didák boldoggáavatási
ügyét, amelyet az egri püspöki konzisztórium 1775. január 25-én kánonjogilag el
is fogadott. - 1776-ban megtörténtek az értékes tanúvallomások, bizonyítja az
egri érseki levéltár idevonatkozó gazdag anyaga. - Az egri szentszékí bizottság
1776. október ll-én megvizsgálta Isten Szelgája P. Kelemen Didák sírját a
miskolci Nagyboldogasszony-templom kriptájában, valamint bejárta a kolostort,
de sehol nem lelte nyomát a meg nem engedett nyilvános tiszteletnek. Találtak
azonban Rómában nyomott rézkarc másolatot - több példányban - Isten Szol
gája képéről, amit a római minorita rendfőnökség terjesztett Magyarországon.
Az eredeti rézkarc képeket, elég nagy számban (50-60) a minoritarend római fő

levéltárában őrzik, de maga a rézkarc már nincs meg. Teljesen azonos példány
található az assisi Szent Ferenc kolostorban (Sacro Convento), ahol egy egész soro
zat tartja nyilván a rendnek szentjeit és boldogjait; Isten Szolgáját P. Kelemen
Didákot is. A sorozat bevezető lapján ez a szöveg olvasható: "Sanctissimo Domino
nostro Clementi Papae XIII, Religionis et Sanctitatis promotori ac defensori, Op
timo Maximo, aliquot Servorum Dei ac Beatorum Ordinis Min. Conventualium
Effigies humillime .consecrat F. S. P. eiusdem Ordinis Sacerdos."
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XIII. Kelemen pápasága 1758-tól 1769-ig tartott, akkor készült Didák atya
képe, azaz két-három évtizeddel a halála {l744) után. Vitathatatlan az értéke
mind hagiográfiai, mind egyházjogi szempontb ól.

P . . Kelemen Didák életszentsége szerfölött híres ' volt . Benkő Sámuel, orvos
és bölcsész, Miskolc történetében: "Thopographia Oppidi Miskoltz historíco-medíca"
(l78 2) szeritk ént emlegeti: ". .. ce terisque virtutibus ac signis etiam clarus, eximia
sanctitatis fama obiit Miskoltzini ; cuius tumbarn Exc. Comes Gabriel Erdődi
Episcopus Agriensis proprio obs ígnavít síg íllo, ac requiescit in Crypta RR. PP. MM."

A szentéletű Batthyány Ignác gyulafehérvári püspök 1789. december 14-én sa
ját kezű levélben kéri Esterházy Károly egri püspököt, hogy szorgalmazza Kelemen
Didák boldoggáavat ását, utalva életszentségének hírére Erdélyben : ".. . hic praeclara
est illius virtutum fama". Hogy mennyire sz ívéri viselte az ügyet, mutatja az is ,
hogy 1796. március l-je és 19-e között többször levelet váltott a magyar tarto-
mányfőnökkel. '

Szirmay Antal, 1809-ben Budán kiadott művében a 237. és 238. oldalon ezt írja
Kelemen Didákról: ,,(1706. Eszt. Jeszenszky Benedeket) 1710. Eszt. Kelemen Didák
Atyát, Magyar születésű fiakat Gárgylánoknak ide (Nagybányára) rendelvén,Báró
Károlyi Sándor Fő-Ispány által előbbeni hajlékokat v ísszá nyerték. Vólt ezen Ke
lemen Didák a' leg nevezetesebb Atyák közzül, a' ki akkor Nagy-Bányán uralkodó
dög halálban, mínden tart6zkodás nélkül három esztendeig a' népnek szolgáltt,
még életében sok csudákkal tündöklött, és mint boldogittatnak (Beatificatus) mostis
láttzatik a' Miskoltzi sír b6ltban rodhadatlan teste. - 1711. Eszt. Azon Kelemen
Didák esedezésére VI. Károly Császár-is meg .erősítette kegyes hagyományokat :
hogya' magok tartásan kívül hat szegényeket is - az Ispitályban gyámolítani
tartozzanak."

Fent említett Benkő Sámuel miskolci monográfíája 1818-b'an második kiadást
ért, felújítva Isten Szelgája szent életének hírét is . - Számos rendi értesítő tartotta
ezt ébren (például 1874-ben, 1882-ben)" de a múlt évszázad háromnegyedéből 
sajnos - hiányzanak bővebb adatok a Kelemen Didák személyét tárgyaló b íblíog
ráfiában, amit egyébként hazai történelmünk ismerői könnyen megértenek.

Brázay János mezőpetri plébános és ír6 1889 Sz. Didák napján kÖzzéteszi Ká
rolyi Klára 1748-i levelét Kelemen Didák életszentségéről, többek között ezekkel
a bevezető szavakkal: "Mivel Kelemen Didák atya szeritség hírében halt meg, 
és a jegyzetben idézi az 1864. évi Schematísmus 131. oldaláról: ,Pater Didacus Ke
lemen doctrinae et virtutis splendore enitens de civitate (N. Bánya) optirne meruít,

'diem supremum in fama Sanctitatis obiit' - , árva K.. Klára levele és Szabadszál
lási István vice ispány bizonyítványa az' ő jámbor élete és erényeiről az ő szentté
avatása érdekében irattak, mint ezt a levél végsorai is bizonyítják, hogy Isten
és Anyaszentegyház által nekünk t ük ör ül tétessék megdicsőítése ... és dicsőítessen

Isten az ő szenteiben."
Ugyanitt adja tudtunkra. hogy Isten Szelgája életére vonatkozó adatokért a

nyírbátori konventhez fordult, "hon nan ft. Sütő Libor 'lelkész úrtól egy névtárt
és következő becses sorokat kapta: ' Kelemen Didák atya valóban a szents ég híré
ben halt el es a rend tagjai most is mint szentet tisztelik ... Hogy beatificatiója
érdekében mozgalom indíttatott, már csak azon körülmény is bizonyítja, hog y a
negyvenes években egy Rómából kiküldött háromtagú bizottság , megvizsgálta rot
hadatlan testét és lepecsételte... A beatificatio ügye tehát csak elnapoltatott ked
vezőbb időkre, de .nem ejtetett el. .. Miskolcon, hol rendházat alapított és hol életét
befejezte, több traditio maradt fenn róla... Nevezetesen, midőn Miskolczra be
vonult, rö vid idő m úlva egy éjjel beteghez hivatott. Ekkor jött útközben kocsin
gróf Fáy, de a sötétben csak lassan haladhatott. 'Azonban midőn a szent atya
hozzá közeledett, ennek rnell éről a legszentebb útravaló egész fényében tündökölt
le. Erre a nemes gróf azon kérdést intézi hozzá: m ível lehetne segítségére Isten
ily kedves szolgájának? mire ő egy leendő templom és szerzetes lak számára csak
annyi helyet kért, melyet köpenyével beteríthet. De csodák csodája! midőn k ö
penyét leteríti, az annyira nyúlik, hogy a jelenlegi templom és kolostor egész
területét befedi... És hogy a n ép őt mai napig is mint szentet tiszteli, mutatja
azon körülmény, hogy most is a környékből és messze fal vakból .a bűnbánók

ezrei járnak a miskolczi minoriták templomába és ott végzik sz. gyónásukat,
rninthogy az igaz bűnbánó szeret azon helyen buzgólkodni, hol a sz. atya folytonos
imádságban és elmélkedésben a földre borulva annyira buzgólkodott, hogy mí-
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ként az ott levő képen látszik, homlokán a bőr egészen megvastagodott. És ezen
buzgósága mellett a legsanyarúbb életet élve, annyira szigorúan böjtölt , hogy
hús- eled elt csak élete vége felé az orvos rendeletére vett magához [léha."

I P. Sütő Libornak tanúságtételéhez hozzáfűzi Brázay J ános: "Mennyire me g- 
erősíti e levél mindazt , amit á rva Károlyi Klá ra lev elében olvasunk K. D. aty ának,
az ol tá ri szentség iránti m ély tiszteletéről , test-sanyargatás ár ól, -böj töléséről! Méltán
e!hihetjük, hogy igaz lelki ismerete szerint írta le K . D. atya buzgó életé t , min t ,
a levél elején ezt k ífej ezl ."

86



Ballagi Aladár 1891-ben, a Brázay-kötet irodalmi ismertetésekor, maga i.s
adóz Kelemen Didák tiszteletének. - Éble Gábor 1892-ben hűen átírja Kátobi
Klára levelét, bizonyságául annak, hogy Isten Szelgája erényekben gazdag élete
állandóan foglalkoztatta az írókat, vonzotta az olvasókat. - Ki lehetett volna más
azután ennek a lelkesedésnek legismertebb kifejezője, mint Takáts Sándor
kegyesrendi történetíró? Ö 1892-ben a budapesti Katholikus Szemlében, folyta
tásban foglalkozik "Kelemen Didákkal és Károlyi Sándor családjával'.', 'levéltári
kutatásainak eredményeként hiteles képét adva a kelemeni lelkületnek.

Palmer Kálmán "Nagybánya és környéke" című könyvében méltatja Kele
men Didák társadalmi erényeit, 1894-ben; míg Szinnyei József 1897-i "Magyar
írók élete és munkái"-ban ad helyet neki, hozzáfűzve, hogy szenttéavatási ügye
is folyamatban van.

Átlépve jelen XX. századunkba. Szendrei János "Miskolcz város története és
egyetemes helyrajza" című könyvében (1911) úgy emlékezi.k meg Kelemen Didák
ról, mint általánosan tisztelt szentéletű férfiúról.

Takáts Sándor 1914-ben a "Régi Magyar Asszonyok"-ról, köztük Károlyi Klá
ráróI írott könyvében újra Isten Szelgája feledhetetlen személyének szerepét mél
tatja a magyar társadalmi életben "Károlyi Sándor ,és Kelemen Didák" címen.

Az első világháború után, 1927-ben P. Dr. Csák Alajos Círjék minorita tarto
mányfőnök könyvével: "Kelemen Didák csodás élete és működése", szinte új sza
kaszába jutott a "Kelemen-per", amely kezdettől míndvégíg föltétlenül kívánja
a történeti, hittudományi, jogi megalapozottságot. Az eltelt félévszázadot jellemző

jelentős megmozdulás, - cikkek, könyvek, beszédek, magán és hivatalos kérelmek,
a Magyar Püspöki "Kar jóakaratú megértése, a római Apostoli Szentszék tör
vényszerűen igényes figyelme -, remélni engedi a magyar lelkiség e kiváló hó
sének az Egyház által elismert nyilvános tiszteletét.

BODA LÁSZLÓ

AZ ÉRTELMEZÉS ALAPKÉRDÉSEI
Korunk gondolkodásának egyik jellemző vonása, hogy az az ismeretelmélettől

egyre észrevehetőbben a megértés és az értelmezés elmélete felé tart. A hermeneu
tika, vagyis az értelmezéstan ezért válik egyre népszerűbbé, könyvek és tanulmá
nyok felkapott témájává. Ismert dolog ugyanis, hogya Biblia hermeneutikájából
kalandos szellemtörténeti út eredményeként olyan módszer bontakozott ki, amely
egyre gyümölcsözőbbé válik az ún. "szellemtudományok" területén, a bölcselet
történetben, az irodalom- és művészetkritikában, a történelem eszmei megköze
lítésében, sőt a teológiában is. A megértés, nyomában pedig az értelmezés voltakép
pen az emberi megismerés egy sajátos módja. A filozófiai ismeretelmélet a külvilágból
az érzéklő tapasztalás segítségével szerzett fogalmakat elemzi elsősorban. A sko-'
lasztika ezt "príma intentio"-nak, elsődleges tárgyrairányulásnak nevezte. A
megértés ezzel szemben már feltételezi a megszerzett fogalmakat. Az ideákat pedig
nem önmagukban, hanem áttételesen, érzékelhető kivetüléseikben _ vizsgálja.
Diltheyvel szólva a szellemi objektivációk jelentésrétegeit törekszik megragadni.
Ebben a vonatkozásban beszélhetünk például arról, hogy egy verset értelmezni
tudok, mert megértettem üzenetét, mondanivalóját, Az értelmezés ilyen formán
a "másodlagos tárgyrairányulás" (secunda intentio) keretébe tartozik. .

Különösen szembetűnik ez a hermeneutika legsajátosabb témáinál, az írásos
műveknél. A megérteni és értelmezni szándékozó személy a valóságot nem ön
magában, hanem írásos dokumentumok tükrében vizsgálja. Jellemző,. hogy a
mai hermeneutika a Biblia szővegeiriek magyarázatából származik. S bár azóta
a Biblia értelmezéséből Dlltheynél a történelem, Heideggernél a lét értelmezése
lett, az írott szöveg mindig megmaradt a hermeneutika legsajátosabb témájának.
Ez még a legújabb törekvéseknél, az erkölcsi cselekvés értelmezésénél is jellemző.

A nem írásos jellegű szellemi objektivációk ugyanis átalakíthatók, míntegy transz
ponálhatok írásos szövegekké (pl. az erkölcsi cselekvés a nyelvi kijelentésekben,
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