
Szabó A . Dezső
Újszerű vonások a középkori szerzetességben

Adalékok Szt. Ferenc rendjének korai történetéhez

A Természetfölötti létében hívő emberek közt, tartozzanak bármilyen vallás
hoz, minden időben akadtak olyanok, akik csak Istennek akartak élni, s e célért a 
világtól is elvonulni, A szerzetesi élet alapvonásai egyaránt megtalálhatók a 
buddhizmusban, az iszlámban vagy a pythagoreus közösségekben. A keresztény 
szerzetesi életforma azonban minden hasonlósága ellenére alapvetően különbö
zik az egyéb vallásokban megtalálható szerzetesszerűség bármilyen fajtájától. 
Központja ugyanis Krisztus és célja, hogy a Krisztus által ajánlott három evangé
liumi tanács, a szegénység, tisztaság és engedelmesség (Lásd: Mt 19,10-12, 19, 16- 
30, 25, 1-12, Mk 10, 17-31, Lk 18, 18-30) minél tökéletesebb megtartása által az 
ember egyre hasonlóbbá váljék életeszményképéhez, Jézus Krisztushoz.1

Ehelyütt egyrészt a ferences rendnél szeretném megvizsgálni, hogy miben áll 
újszerűsége a m ár ismert rendekhez (monasztikusok, lovagrendek) képest. Más
részt William Southern állításának szeretnék utánajárni, mely szerint a rendek 
történetében mindenütt azt látjuk, hogy a világ és m indennemű szokása elleni 
tiltakozásul alapított társulások sorsát végül az a társadalom határozta meg, 
amely létrehozta őket,2

A XIII. századról lesz szó. Európa történetének ebben a periódusában, melyet 
felgyorsított a termelés szüntelen növekedése és a kereskedelem sikerei, az 
emberek őrlődnek egyfelől a gazdaság, az anyagi javak megszerzésének és élveze
tének vágya, másfelől a szegénység iránü mélységes vágyakozás között, mely 
minden keresztény számára az üdvözülés legfőbb útját jelentette. Ebben a korban, 
amikor a királyságok alakultak ki, egyre fontosabb a kérdés: vajon melyik hatalom 
ragadja majd meg a világ irányítását, a szellemi vagy a földi, a pápa vagy a császár, 
az egyház vagy a király?

Ezek az ellentétek végül a végső nagy ellentétben oldódnak fel, az ortodox 
keresztény vallás és az eretnekségek közötti konfliktusban.

A fokozódó gazdasági és társadalmi ellentétek közt vergődő korszak egyháza 
olyan szerzetesi intézményt kívánt, amelynek tagjai a különféle néprétegekkel 
minél szélesebb és bensőségesebb kapcsolatot teremtve megmutatják a Krisztus
követés helyes útját a nyugtalankodó tömegeknek. A régi szerzetesrendek ugyanis 
hitelüket vesztették. A francia nemesek lakomákon szavalt versei tele vannak 
bírálatokkal a Benedek-rendiekkel s a karthauziakkal szemben. Szemükre vetik, 
hogy visszahúzódnak a világtól s túlságosan nagy gazdagságban élnek. Ugyanak
kor olyan intézményre volt szükség, melynek tagjai ki tudják elégíteni a mind

1 Szántó Konrád: A katolikus egyház története. Budapest, 1987. 228. o.
2 William Soulhem: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Budapest, 1987. 263. o.
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számban, mind műveltségben növekvő városi rétegek magasabb vallási igényeit, 
és teológiai képzettségükkel fel tudják venni a küzdelmet az eretnekséggel 
szemben. Ezeknek a feltételeknek a koldulórendek minden szempontból meg 
tudtak felelni. Ók vállalták ugyanis a feudális társadalmon kívül rekedtek szegény 
életmódját, azokkal bensőséges kapcsolatot építve ki. Szigorú fegyelmükkel, 
jámborságukkal és magasabb teológiai műveltségükkel alkalmasak voltak a társa
dalom minden rétegének lelki igényét kielégíteni, s az eretnekekkel a harcot 
eredményesen felvenni.

A két nagy középkori tényező: a pápa, és a császár Ferenc korában külső 
tekintélyét, és belső megbecsülését tekintve alaposan megfogyatkozott.3 (De nem 
tűnt el tiszteletük!) E két tekintély elhomályosulása magával hozta a szabadabb 
gondolkodásnak szinte ismeretlen okból feltörő megerősödését. A különböző 
eretnekségek, álmisztikusok, vándorprédikátorok megrontották a közfelfogás 
békés menetét (ti. a szegénységgel kapcsolatos szélsőséges tanok). Az erkölcsi 
nyomor szinte elképesztő volt, ez szintén gyors segítség után kiáltott. Új életterek 
jelentek meg, melyek korábban alig léteztek: a nagyvárosok s az egyetemek. 
Ezekhez kapcsolódnak a koldulórendek.

A városok nélkül sohasem jöhettek volna létre, az egyetemek nélkül soha nem 
lehettek volna naggyá.4 Ez azért fontos, mert egyre jelentősebb lesz a vándorpré
dikátorok működése. Ez a tevékenység kívül esett a szervezett egyház keretein, 
mely addig alig foglalkozott a városi társadalom problémáival, s nem tudott 
alkalmazkodni a városi mentalitás egyes elemeihez. Az egyetemek pedig azért 
fontosak, mert a városok szabadsága mellett a kolduló barátok mozgalmának 
kifejlődéséhez az egyetemek szabadsága szolgáltatta a másik előfeltételt. A XIII. 
század folyamán számos új egyetemet alapítanak — Párizs és Bologna mellett — 
főként Itáliában. Ezek aztán átveszik a korábbi monostorok helyét és szerepét. A 
világi hatalmasságok pedig magasra értékelték a magiszterek tudását. Hiszen 
tanult emberekre szükség van az ügyvitelhez, jelenlétük pedig növelte a város 
tekintélyét, biztosította a tisztviselők utánpótlását.

Ferenc életútja közismert. Azok számára, akik követni akarták, s evangéliumi 
életútját akarták élni, az Evangélium szavaiból rövid regulát állított össze.5

III. Ince pápa kezdetben nem adott írásbeli hozzájárulást, de legalább nem 
tiltotta meg Ferencnek a prédikálást. Ez nem volt sok, de Ferencnek nem is volt 
szüksége többre. Nem kényszerítették kolostorba és megtűrték a vándorprédiká- 
lást. Ezt 1210-ben szóban megerősítette cs engedélyt adott nekik, hogy egyszerű 
bűnbánati s erkölcsi prédikációkat mondjanak. Csak 1212-ben, Klára csatlakozá
sakor engedélyezett Ferenc neki és a hozzá csatlakozó nőknek egy kolostort.6 A 
missziók kiteijedésével azonban a nehézségek is nőttek. Néhány Bibliából vett

3 Takács Ince: Szent Ferenc rendje. Történelmi áttekintés. Budapest 1937. 7. o.
4 WiUiam Southern i.m. 267. o.
5 A regulához ld. Celanoi Tamás életrajzai St. Ferencről c. kiadványt, Újvidék-Szeged-Csíksomlyó, 1993.

I. könyv, 48-50, ill. 52-57. o,
6Am o Borsi: Reliriőse undeeistieeBewegunjíen im Hochmiltclaller. In: Propyláen Wellecschichte V.

Bánd. Frankfurt, 1991. 539. o.
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mondattal nem lehetett irányítani a testvérek ezreit szerte a világban.7 Mindez a 
rendezés irányába késztette tehát Szent Ferencet, jóllehet ő nem intézményt, 
hanem mozgalmat akart. Csak 1217-ben volt kész egy a cisztercitákéhoz hasonló 
provinciamegosztás bevezetésére. A rendházakat nem az apát, hanem a gvárgyián, 
vagyis a “testvérek szolgája” irányította, mindenki bármikor szabadon elhagyhatta 
azokat. Ferenc nem a falak mögé húzódást, a magányt hirdette, hanem ennek 
ellenkezőjét s mindezt keresztényi szabadságban a szerei éiben.8

De mit ér a szeretet fegyelem nélkül? Ez volt az egyház aggodalmának lényege, 
nehogy a mozgalom kaotikussá váljon. Prédikáció? Rendben van, de akkor papi 
képzéssel együtt. Gregoriánus vallásos buzgóság a világban? Rendben, de akkor a 
világiak gregoriánus szigorúságú elválasztása a rendiektől. Ilyen körülmények 
között természetes, hogy kompromisszumra került sor. A mozgalomból rend lett, 
felvételi kritériumokat állítottak fel, de egyben feljogosították a ferenceseket 
valamire, amire addig egyetlen rend sem volt jogosult: vándorprédikálásra és 
világi lélekgondozásra, vagyis a harmadrendek létrehozására. Előbbiről megje
gyezhetjük, hogy bár Ferenc és társai prédikációi naivak voltak, példát adtak, s 
nem logikai érvelést, az egyház felismerte jelentőségüket. Meg akarta tehát 
fegyelmezni ezeket, hiszen az “ihletett dalnokoknál és Krisztus őrültjeinél haszno
sabbak voltak a pápa számára a módszeres gondolkodók és a doktorok".9

Itt felmerül a kérdés, akart-e egyáltalán Ferenc rendet alapítani vagy csak az 
Egyház kényszerítette erre?10 Henry Thode ttja híres könyvében, hogy kezdetben 
mi sem állt távolabb Ferenctől, mint a rendalapítás, s csak később, mikor 
közösségét az egyház befogadta, vett ál egy rendre jellemző törvényeket és 
rendszabályokat.11 Egy rendalapításhoz ugyanis három feltétel szükséges, a.) 
Hogy többen, közös vallásos cél elérése végett egyesüljenek, b.) Hogy meglegye
nek a szerzetesi fogalmak, amelyek minden szerzetben megvannak {ti. szegénység, 
tisztaság, engedelmesség), c.) Végül szükséges hozzá az Egyház jóváhagyása.

Ezek alapján Ferenc esetében rendalapításról beszélhetünk. Az első testvérek 
csatlakozásáról Jákob von Vitry tájékoztat, többek között 1217-es levelében.12 
Ezeket, nevezték kisebb testvéreknek és a közösséghez mind többen csatlakoztak, 
ez a gyorsan terjedő mozgalom a társadalom minden rétegénél visszhangra talált. 
Feltűnő, hogy nagyon sok gazdag világi emberi is csatlakozott. Vitry ugyanebben 
a levelében említ egy magas rangú udvari embert, Nikolaust, aki elhagyta az udvart 
és a kisebb testvérekhez állt, de mivel a pápa számára szolgálata nélkülözhetetlen

7 Amikor az első testvérek északabbra mentek, mivel nem ismerték a nyelvet, arra a kérdésre, vajon 
eretnekek-e, barátságosan bólogattak.

8 Amo Bont i.m. 540- o.
9 Georges Duby: A kátéd ralisok kora. Budapest, 1984. 133. o.

10 Ralanyi György: Assisi Szt. Ferenc. Budapest, 1927. 124-129. o. A szerző foglalkozik azokkal a 
nézetekkel, amelyek vitatják Ferenc rendalapílási szándékát.

11 Henry Tkodé: Franz von Assisi nnd die Aníange dér Renaissance in Italien. Berlin, 1926. 19, o.
12 Vitry leveleit részletesen elemzi Kajetan Esser Anfange und ursprüngliche Zielsetzungen des Ordens 

dér Minderbrűder c. könyvében. Leiden 1966- 10-19. o.
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volt, így visszahívták őt.13 Ebből az illető magasabb képzettségére illetve művelt
ségére lehet következtetni. De szép számmal találunk magas klerikusokat is, akik 
elhagyják posztjukat és csatlakoznak a testvérekhez. Ezek között magisterek és más 
tudós férfiak is voltak. K. Esser ezekre a forrásokra támaszkodva állapította meg, 
hogy a közösség mindenki számára nyitva állt.14 Kikötés csak abban állt, hogy a 
már házasoknak illetve más rend tagjainak engedélyt kellett kapniuk a feleségűk
től, illetve a feletteseiktől. Roger Wendower, az angliai St. Albán apátság szerze
tese írja le krónikájában, hogy nagyon sok laikus is csatlakozott: “nobiles et 
ignobiles, clerici et Iáid.”15 Szt. Ferenc maga a “d e r id ” és “laici” közti különbséget 
hangsúlyozza. De ez korántsem megkülönböztetést, hanem inkább műveltségi 
különbséget jelent. Ezek az első testvérek rövid időn belül megjelentek a városok
ban. Párizsba például 1219-ben érkeztek meg az elsők. Eleinte nem nézték őket jó  
szemmel, eretnekeket láttak bennük, és pápai leveleket kellett felmutatniuk. 1233- 
ra  már Észak-Franciaország valamennyi városában o tt találjuk őket. Ferenc új 
fratemitásában tehát a társadalmi helyzet és a származás nem játszott szerepet.

Ezzel a középkori gondolkodást, mely a földön fennálló rangrendszert végső 
soron Istenre magára vezette vissza, alapjaiban robbantotta fel. FerenCÍratemitá- 
sa abból a tényből nő ki, hogy Isten előtt nincs a személynek külseje, csak 
kendőzetlen belső megnyilvánulása (ti. a lelke). Egy kivételt figyelhetünk csak 
meg, méghozzá az imádságok beosztásánál. Ez azonban nem minőségi jellegű, 
hiszen a klerikusoknak kellett a napi imádságokat végezni, míg a laikusoknak — 
akiknek nagy része alig, vagy egyáltalán nem tudott olvasni — a Miatyánkot kellett 
imádkozniuk.16 A fő és egyetemes érvényű hangsúly a szegénységre és az 
önátadásra helyeződik. Míg minden korábbi szerzetesi mozgalmat a rend és a 
tradíciók iránti erős érzék vezetett, ennek kevés nyomát találjuk Ferenc tanítása
iban. Az ő elképzelése az volt, hogy át kell töm i a szerzetesi fejlődés minden 
megmerevedését, és a szó valódi értelmében kell Krisztus életét élni. Teljes 
odaadásra szólít fel, ennek szimbóluma, hogy pontosan köved, utánozza és mint 
színész eljátssza a Szentírás utasítását: eladni mindent és a szegényeknek adni. 
Ebben a szegénységben azonban volt valami új, akorábbi szegénység-eszményekhez 
képest. A szegénységnek ugyanis olyan mély gyökerei voltak, annyira természetes 
volt, hogy önmagában véve sohasem tűnhetett a lemondás fontos részének. (Nem 
véletlen, Szt. Benedek regulája az engedelmességre helyezte a fő hangsúlyt, nem 
pedig a szegénységre.) Szt. Ferencnél azonban ez maga a cél volt, s mint az erkölcsi 
tisztaság eszménye tündöklött.17 Követőivel kezdetben egy Rivorto nevű helyen 
telepedett le, visszavonultan a világtól. Ez a tartózkodás mintegy közös előkészítő 
jellegű lelkigyakorlat volt, ahol az evangéliumi szellemet igyekeztek megvalósítani.

13 A levelet teljes terjedelmében közli R.B.C. Huygens: Lettre* de Jacques de Vitry. Edition critique, 
Leiden 1960. 71-78. o.

14 Kajetan Esser i.m. 37-38. o.
15 fC Esser idézi a L. Lemmens által kiadott Spemlum Perfectionis alapján in: Documenta Antiqua 

Fmnciscana; Quaracchi 1901. 26-32. o.
16 K. Esser i.m. 40-42. o.
17 Henry TKode rámutat Ferenc és a valdensek szegénységfelfogásának hasonlóságaira. Ld. i.m. 20. o.
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Ez lett a Fax et Bonum eszménye. Vajon mi lehetett a titka hallatlan gyors 
elteijedésének és kiszélesedésének? Az első ok, amire többen is visszavezetik: a 
kistestvérek hatása az eretnekségre. A premontre-i Lauterberg abban is látja 
ennek okát, hogy a régi rendek tagjai az “inordinata conversatio” miatt már sok 
ember buzgalmának nem  tudtak megfelelni.18

A Chronicon Normanniae a teljesen újszerű életformában keresi az előidéző 
tényezőt. A St. Albán apátság bencés krónikásai pedig — nem  kis bosszúsággal — 
a pápai jóváhagyásban látják a mozgatóerőt. Idetartozhat magának Ferencnek a 
kezdeményezése, de ezt általános jelleggel felruházni hiba lenire, hiszen ő éppen 
az isteni kegyelem hatására érkező embereket várt rendjébe. Ezek a nézetek a rend 
elterjedését inkább külső okokra vezetik vissza. Egy sor forrásunk van azonban, 
mely ezek mellett inkább belső okokat ragad meg. Mindenekelőtt Ferenc nagyon 
is élő alakját és kortársaira gyakorolt hatását helyezik középpontba. Igyjakob von 
Vitry is. Hozzáfűzi azt a fontos megállapítást, mely talán leginkább indokolja a 
gyors elterjedést: “Ez a rend azért szélesedik ki ilyen hirtelen az egész földön, m ert 
olyan nyomatékosan utánozza az első egyházat és az apostolok életét"19. Ezzel 
ugyanis szorosan tudtak illeszkedni a kor evangéliumi—apostoli megújulási moz
galmaihoz. Amit a vallásos keresztények oly forrón áhítottak, de eddig többnyire 
csak eretnekség formájában volt elérhető, most Ferenc és rendje teljesen szabá
lyos, vallásos formában — szinte tálcán — nyújtotta nekik.20 A pápa részéről pedig 
zseniálisnak bizonyult ez a lépés, hiszen egy olyan mozgalmat nyert meg, mely a 
népből indult ki, tehát veszélyt hordozott magában az egyházra nézve.21 Ferenc 
maga bizonyos kétséggel nézhette rendje gyarapodását, hiszen ez egyben nagyobb 
igényeket is jelentett, ő pedig attól tartott, hogy “ez már a szegénység rovására fog 
0161110” — írja róla Celanoi Tamás.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kortársak egybehangzó véleménye szerint 
a ferences rend egyenrangú a korábbi rendekkel. Olyan emberekből áll, akik 
magukat hangsúlyozottan testvéreknek, közösségüket pedig fraternitasnak neve
zik. Tagjai a társadalom minden rétegéből jönnek. Kezdettől fogva sem tudatos 
laikusmozgalom, sem klerikális közösség, hanem ezek egyesítése. Nyitott minden
ki számára, afféle társadalmi gyűjtőmedence. Azé a társadalomé, mely kitermelte 
és mindvégig szoros kölcsönhatásban maradt vele.

Újszerű vonások
a.) A legelső, ami szembetűnik, hogy a rendnek egyetlen régi értelemben vett 

kolostora sem volt- A testvérek vándorprédikátorként járták a világot, böjtre 
hívták fel az embereket és hirdették Isten országát. A szerzetesház csupán 
menedékhely számukra, ahová dolguk végeztével visszatérhetnek aludni és elesé- 
güket megosztani,

Vitry úja 1216-ban, hogy a testvérek az évi összejövetelek után szétrajzottak

18 Ld. K. Esser i.m, 46. o,
19 Ld. Huygens 131-132. o,
20 Bővebben in: Rosalind and Christopker Brooke: Popular Religion ín the Middle Ages. Western Europe

1000-1300. 1984. 126-129. o.
21 Henry Thode i.m. 22. o.
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mákokba városokba.22 Ez tehát nem egy helyhez kötött, hanem egy tevékenység 
által meghatározott életforma volt. Ahogy Ferenc emlegette: “A testvérek kolos
tora a széles egy világ.

b.) A helyhez nem kötött testvéreknek természetesen szoros kapcsolatra volt 
szükségük az emberrel, akinek szelleme mindannyiukat magával ragadta. Így jön 
egy további új elem hozzá, már nemcsak az egyes csoportokat (vö. bencés 
apátságok), hanem az egész mozgalmat egy ember vezeti.23 Itt tehát nem közös- 
ségekről vagy kolostorokról van szó, amelyek összetömörülnek és egy vezetőt 
választanak, akinek mindenki alárendeli magát, hanem egy emberről, aki az egész 
mozgalmat életre hívta, és utóbb vezette. Csak később — az egyre nagyobb létszám 
miatt — került sor további felettesek kinevezésére, akik azonban nem voltak 
önállóak, hanem a legfelső embert képviselték a testvérek előtt, azt aki választotta 
és le is tehette őket. Ferenc volt a “páter”, a szellemi atyja ennek a fratemitásnak. 
Ő volta “magister” is, aki követőit tanította. És ő volta “fráter”, mindenki testvére, 
a legfelső mindenki számára.24 Most ejtsünk néhány szót a rend szervezetéről és 
alkotmányáról, mely szigorúan centralisztikus. Élén a generális áll, neki vannak 
alárendelve a tartományok élére állított provinciálisok, akik szabályszerű időkö
zökben generális káptalanra jönnek össze, melynek törvényhozó hatalma van az 
egész rend felett. Ennek mindenki engedelmességgel tartozik, így hatalmuk e 
rendben nagyobb volt, mint az egy kolostort uraló apátoké.

Szent Ferenc szerint “fiai a kerekasztal lovagjai." Ez nemcsak evangéliumi utalást 
rejt magában, hanem azt is jelenti, hogy mobilisak, könnyen küldhetők oda, ahol 
szükség van rájuk. Rendjét a pápához kötötte, kötelezve fiait, hogy a mindenkori 
pápa iránt abszolút engedelmességet tanúsítsanak. Ő az első rcndalapító, aki 
rendje számára protec tort kér a római Szentszéktől.25 Ezzel két célja volt: egyrészt, 
hogy szorosabbra láncolja a rend kötelékeit az egyházhoz, másrészt, hogy az 
áskálódásokat, besúgásokat (melyek bizony szép számmal voltak tetten érhe
tőek) biztosabban kivédhesse a pápa előtt. Később ez a bíboros-protector 
sokszor önhatalmúlag beavatkozott a rend belügyeibe, amit először hatal
mának és jogkörének megnyirbálása követett, majd XI. Gergely pápa 1373-ban 
ettől eltiltotta.

Következő tisztségünk a generális miniszter, aki m int Szent Ferenc utóda 
meghatározott törvények szerint kormányozza az egész rendet. Joghatósága alatt 
áll az összes ferencrendi szerzetes. Hatalma kezdetben korlátlan volt, de aztán 
Cortonai Illés tevékenysége miatt megosztották hatalmát a generális káptalannal. 
Ezt ő hívja össze és irányítja működését. Joga van meglátogatni a rendet, ellenőrizni 
és betartatni a fegyelmet. Erre az egyre nagyobb kiteijedés miatt kép télén, ezért ezt

22 Ld. Huygens i.m.
23 Ld. pld: Dávid Knowles: Christian Monasüdsm. 1969. 72-115. o.
24 K. Esser i.m. 62-63. o.
25 Celanoi Tamás életrajzai... II. Könyv, XVI. 168-170. o.
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a jogát az általa és tanácsa által kinevezett generális vizitátorok révén 3 évenként 
gyakorolja. Ók egy-egy rendtartományt vizsgálnak meg és arról részletes felmérést, 
jelentést készítenek. A generális miniszter hivatalának időtartama nincs meghatá
rozva. Szent Ferene például 1221-ben lemondott tisztéről. Különben kezdetben 
egész életre szólt, majd korlátozták 3,6,5 és 12 évre.Jelenleg 6 évre szól akinevezés. 
Címei: a kisebb testvérek egész rendjének főnöke, és spanyol grand. Tanácsát a 
defmitorium generale képezi. Ennek tagjai: a generális prokurátor (rendi ügyvivő), 
aki helyettesi funkciót tölt be, továbbá 6 generális definitor a nagyobb nyelvek 
(angol, olasz, francia, német, spanyol + magyar—szláv) képviseletében.26 Beszél
tünk már a rendi generális káptalanról, mely szintén új vonása a rendnek. Erre 3 
évenként, pünkösdkor gyűlnek össze. A provinciális miniszterek kormányozzák az 
egyes tartományokat melyeknek tanácsa a defmitorium provinciale. Tagjai: a 
custos, 4 definitor ás a titkár. A provinciális káptalant minden 6. évben hívják össze. 
Ennek tagjai még a guardiánok, az egyes rendházak főnökei.

Az ultram ontán provinciákban (Nyugat-Európa) maguk a rendházak választják, 
míg a cisalpin részen (Közép- és Kelet-Európa) a tartományi káptalan iktatja be a 
házfőnököket.27 Bizonyos kisebb tisztségek: a praesides (kisebb rendház főnöke), 
vikáriusok, discretusok, lectorok, magísterek stb. megléte bizonyítja, hogy bár a 
közvélemény szerint Ferenc nem tartozik a nagy szervezők közé, bizonyos szerve
zőképességnek nem  volt hiányában. Amit a tisztségekkel kapcsolatban tudnunk 
kell, az, hogy Ferenc itt is Krisztust követte, tudniillik a szolgálat jelentőségét 
hangsúlyozta: a vezető legyen mindenki szolgája. (Könnyű elképzelni, milyen 
osztatlan sikert aratott ez a gondolat a szegényebb rétegeknél.)

c.) A harmadik új és már említett momentum a szabályos időközökben összeülő 
káptalan. Szintén új, hogy mindenki, még a noviciusok is részt vehetnek rajta, 
nemcsak a vezetők. Erről tudósít többek között 1216-banJakob von Vitry. História 
Orientalis c. munkájában leírja egy ilyen káptalan külső lefolyását. Ami itt fontos, 
hogy nemcsak 3 évente jöhetnek össze, hanem gyakrabban is, hiszen ez nemcsak 
a problémák, ügyek megtárgyalásának és intézésének helye volt, hanem alkalom 
is egyben egymás látására, beszélgetésekre. A Regula non bullata három fajta 
káptalant különböztet meg. Az egyik, amelyik minden évben Mihály arkangyal 
ünnepén zajlott, főleg a “miniszterek és testvéreik” számára. Ez és a szintén évente 
pünkösdkor a Maria Portinncula templomban összehívott káptalan tehát amolyan 
vezetőségi gyűlés volt. Mindenki elmehetett viszont a ciklusosán három  évenként 
összehívott harmadik alkalomra. Legfőbb szervezeti feladatuk volt a rendi élet 
igazságosságáról gondoskodni.28

26 Szóbeli közlés: Tömördy Viktor OFM, 1990.
27 Szánló Konrád i.m. 231-232. o.
28 Ijd. Herbert Grundmann: Religiöse Rewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschicht- 

lichen Zusammenhánge zwischen dér Kctzerei, den Bettelorden und dér religiösen Frauenbewe- 
£iin2 im 12. und 13. lahrhundert und über die geschichdichen Grundlaeen dér deutschen Mvstik. 
Berlin, 1935. 165. o.
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Feladatkörének fontos része volt a törvényhozó tevékenység. Jordán von Giano, 
hogy Ferenc az 1219-es Portinncula-i káptalan alkalmával

csoportokat küldött azokba az országokba, ahonnan a testverek nem tudtak 
eljönni Éppen a nagy távolságok miatt jönnek létre a már említett provinciái
káptalanok.

d.) Fontos a szabályzatuk, mely nemcsak védelmet és biztonságot adott a 
testvéreknek, hanem közösségük egységét és egyenjogúságát is biztosította. Kül
sőleg ez az egységes ruhával vált láthatóvá. Eleinte alig különbözött a szegényeké
től, majd “signum distinctivum” lesz, ami alapján a környezetük előtt felismerhe
tővé válnak. Mások általi viselése egyházi büntetést von maga után.29 Ezeknél az 
apró dolgoknál is megfigyelhetjük: a rend bár hangsúlyozottan az egyházhoz 
tartozik, valamiféle elkülönülési törekvés mindenképp megfigyelhető.

A közös imádságról volt már szó. Jelentősége abban állt, hogy itt találkozunk 
először a napirenddel mint a testvérek együttélését szabályozó és meghatározó 
tényezővel,

A rend szervezeti felépítése tovább bővült. Nemcsak férfiak voltak készen 
a rendalapítót követni, hanem nők is. A rend női ágát, a szigorúan zárt életű 
második rendet, a klarisszákat Klára, egy Assisi-beli nemesleány alapította meg 
Ferenc segítségével.30 Nagy volt az igény a ferences életre azok körében is, 
akik valamilyen módon (házasság, tevékenység) a világhoz voltak kötve. Ezek 
számára kb. 1221-ben adott Ferenc szabályzatot Angolius bíboros, a későbbi 
IX. Gergely pápa segítségével, aki m ár az első és második rend szervezésében 
is segédkezett neki. A harm adrend vallási jelentősége abban rejlik, hogy a 
társadalom legkisebb sejtjébe (d. család) is beleviszi a keresztény tökéletesség 
eszményét. Ez tulajdonképpen egy társadalmat, a laikusok közösségét jelenti a 
világi társadalmon belül. Hihetetlenül népszerű és széles körben elterjedt lett. 
Tagjai az első rend vezetése mellett vezeklő, bűnbánó életre és a szeretet gyakor
lására törekedtek. A belépők megtarthatták javaikat, csak ajogtalanul szerzetteket 
kellett visszaadniuk, mindenkivel kibékülniük, és Krisztushoz hűen élniük. Az első 
rend szabályzatát véglegesen III. Honorius pápa hagyta jóvá 1223-ban. Erre 
egyrészt azért volt szükség, m ert Incétől csak szóbeli megerősítést kaptak, 
másrészt azért, m ert ismeretes, hogy ekkor ülésezett a lateráni zsinat, mely 
kimondotta, hogy ezentúl nem szabad új rendet alapítani. Megállapítható tehát, 
hogy a ferences rendnek ez az egyház szándékai szerint történő és Hugolino által 
irányított szervezése a történelmi körülményeket és a természetes fejlődés köve
telményeit egyaránt figyelembe véve történt.

2 9 £ £ sw ri.m . 117-118.
30 Bővebben Ld,; Clifford Hugh, Lawrmce: Medieval Monasticism Fonus of Religious Life in Western 

Europe in the Middle Ages. London & New York, 1989. 244-251. o.
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