
ASSZISZI SZENT FERENC ÉLETÉBŐL

Élettnódjdnak meqoálioetatása uián. hogyan állította helyre
II Porciunk /fláról nevezett S zűe-Mária-egy házat (Js az eoa Ii

fjélúf.m i szozat hallatára hogyan vetett el magától mindeni és
öltötte magára azt az öltönyt, 1Helyet azóta is viselnek a
testvérek.

l steu Szell tje, IIIi u táu egészen új élet III"'/Iot alak í tott ki magá
nak és a moudott istenháza" rostauráláeút hel'ejez te, Assziszi környé
kének más tájára húzódott át és ott megint t'gy elhagyatott, ['é
Iig-meddig romokbau heverő templom hely ruál lí tásáha kezdett.
Most is sz.ilúrrl ki tartússul dolgozott és nem nyugodott addig, tu íg'

ezt a ruu ukájá.t is szerenesés befejezésre nem juttatta. Utúnu
megiut tovább ment. El.U tta I a Porciunkulállak nevezett helyen
úl lapodoí.t Illeg, ahol sok száz évvel előbb Isten anyjának, a Bol
dogsÍlgos ~züz Má.riánuk tiszteletért' emelt templomot fl hívő ke
gydet. Ekko r azonban teljesen elhanyagolt állapotban és m iuden
gondozás nélkül állott a kicsiny szentélv, J aten szentje, aki egyébe
ként is nagy tisztelettel viseltetett a m indeu jóság Anyja iránt,
Illél~· megindulússal szemlélte a pusztulást és habozás nélkül oda
tette út lakúsát. Mire ezt a szentegvházut is rendbe hozta, meg
térésé nek már harmadik esztendejében járt. Flbben az időheu

még' remeteruhút viselt, derekát bőrövvel kotrlt to át kezében bo
tot hordott s lábúra sarut húzott.

Történt uzonhan egy napon, hogya nevezett templomban ép
llen azt az evuugúl ium i szakaszt olvasták rel, melvbeu az Úr szét
küldötte tanítványait pt'ód ik á ln i. I'ston szentjc, aki természetesen
szintén jelen volt a. szentmisén, nagyjából megértette ugyan az
evuugél ium szavait, de a m ise végeztével mégis oda.iárult a pap
elé éS.alázatosan kérte, magyurázzu meg neki részletesebben a hal
lottakat. Ez készséggel hajolt. kérésére. Szen t Ferenc pedig, iui
kor megha~'()tta, hogy Krisz.tus tu n itvúnyainak sem aranyat, sern
ez üstő], SI~1Il pénzt nem szabad muguknúl tartaniok, az útra sem

• ASzellt Dumjén templom.

Jegyzet. Sz cnt Ferenc clsÚ éle ti roj á t , Ccla uo i T'nm á s testvért 1215-ben rnag a a
sz en t öHiiztette he r enüjébc. Az életrajz mag ir ásár a IX. Gergely páp á t ój kapolt meg·
b iz á st , rögtölI a sz ent té av a t á s megtörténte után. (lnH. julius 16.) Az úgynevezett
Vita primát a pápa már 1229, február 23-án jóváhagyta. Mivel azonban hasznalaf
közben ktde r ült , hogy az é le tr ajzbó l sok jellemző adat kimaradt, Tamás testver
1246-ban a r en di vezetőség megbízásából ujból totlat ragadott és annak az értéker
anyagn ak felhasználásával, melyet a sz ent legbizalmasabb barátai gyűjtöttek össze,
m.cgirta az elsönél jóval terjedelmesebb Vita secun dát. Élete alkonyán Szent Klara
cl etúve! ajá nde k oz t a meg olvasóit. Tamás testvér munka mak forrásértéke és megb iz
lra tö sága körül mar ~engeteg vita folyt. Egy azonban' bizonyos. Sz en t Ferenc egyetlen
életi rója sem nétkütöztrct! öket. Tamás testvér lr o dalmttag is képzett ember volt s
a Sz entirason kívül a klasszikus és profán irodalomhan is meglepő tajékozottsaggal
rendetkezett. Mint költőnek, neki tulajdonitják a Dies Irae sz erz ő ségét.
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er"zényt, sem tarisznyát, sum táskát, SPIIl k enye re}, sem ho to t
Bem szabud magukkal vinniük, xern sarut, selll két kőntűst nem szu
bad viselniök, hanem sz iin tcleuűl Isteu on;zúg'út és a IlIínháiw!
evangéliuiuát kell h irdetu i.ik, H''. isteni h'-'dól ell'llh"l\ltatva ig-y
kiáltott fel: "Ez az, amit én akarok, ez nz, u mit ('II kerest-k, PI,

az, amit tenni kivánok."
f~s a szent atya öriilll!{j! áru dozvu IIH'II1ell hozzúlú to t! H

hallottak k ivi telúhez, Eg'y pm'('lIyi Id~sml('llIld IlPlI) t.ü rt, l'sakhog:.'
m inól előbb tettel is llIegvalúsítsa azt, a III it ,ll, illl(mt liil lcl 1111;

lott, Ezért lábáról llHladéktalalllll leoldotta a ~;al'llknt, kezóhő l (,1
dobta a 110tot és eg'yetlell kÜIIWS("t bőr-öv 1)('1~·(,ti k öt ó l l«] S"WI'I'

totta össze. Ettől az időtől k('ZI1\-e a lWI'('szt b'~!'(Vtd jplülte lll('!!;
köntösét, hugy annak erejl'.yel a SÚUlIl m iudcn kis(,!'t(lsé! lllPs:;ze
űzze magától; czeuf'elül a lehető legdllrvúhh Hllyagbúl készíLtdIt'.
hogy benne megfeszítse testd a vdkekl(('l l'" ];;vúll..,úgokkal s v('
gül a legsz,egényebb és legigéllyÜof('nebb k i vi tr-llu-u , olyanban, 1111'

Iye t a vilúgnnk eszébe se jut JllegkívúlJni. ]1~l;yl'.bk('nt mindr.n
mást is, amit csak hallott, urrvauolvun gO)Hlol'él'úgg,J! lIS úhítatos
odaadással if.!;yekt'zett lllegvlIlúsí11lni. Mcr í íj ur.m "iikd hallgatújii
volt az evumról i unmak, hn ucu. H111it csak hallott, m indr-n t po n
tosan az emlékezetébe vésett és lehetőleg hehi szeri nt meg is va
lósított.

Az evangélium tanításáTól (js a béke hirdetéséről; az dsi; hat
testoér meqtéréséről.

Ettől fog-va Iúngoló hévvel ('s tu lúrurló iir(lJlllllel kezdte hir
detni mindenkinek a bűubúnat evallg-óliullIút és egyszeríí szavaival.
de még- inkább mély érzósének kiáradúsával últa lúuos épülésl)rl'
szolgált hallg-atóinak. Szn va, m ikén t az ég<) hí 7-, behatolt 11 szivck
rejtekébe (''S m indenki t «sorlú lkozúsru k öl tüt.t, ]j;g(~s~en IIlÚS ernher
nek látszott, mint annakelőtte vol t s , mi kozben az eget szem
Iél te, magához múlta.tlanuak érezte, hogya f'ölrlre vesse tek i ní c
tét. RI' csodálatos: ugyanott kezdl'tt (lliíl'7-ür prúd ikál n i, uhol gyer
mekkorában olvasni tanult, és ;'1101 késíibh idciglouesou nagy tisz
tességgel el is temették. Igy a szerenesés el indulást nw!!,' szerenesc
sebb befejezés koronásta. Ahol tanult, ugyanott Iuu t to í t ill í~s

ahol kezdte, ugyanott végez/c is be.
Minden pródikúeió.iúban. m iolőtt a tulajdonképpeni igeliir·(lp

tésre tért volna, békét kívánt hallgatúinak ily szavakkal: "Az
Úr adjon nektek békét." 'I'eljes alázattal szün tr-lunű! ezt a bél(Í'l
hirdette férfiaknak és nőknek, szembejövőkuok ós túvozók nuk.
Ezzel elérte azt, hogy sok au azok közűl. akik eredetileg gYűlöl

ték a békét és a lélek iidvös~,égét, Isten ségJtHégével i sruét visz
szataláltak hozzája S muguk is a béke fiai f .. ai (il'ük üdviissí'g'
sóvárgói lettek.
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I~z('k közül elsőnek egy eg-yszerll es .iámborlelkű assisi polgár
«satlukozott Tsteu emberéhez. Utána Bernát testvér akarta kivenni
résút a béke hirdetésóből ós mennvci iil'iikségének biztosítására
vidám lólekkel Isten szont.iének nvornúba szegődött. Ő ugyanis
korú hbu u g-yakran látta vendégill a szelliséges atyái és így bő

sége,', alkalma volt meg-g-yözödóst szerezui óldéről és erényeiről

scltellli szentsóg-ónok jó illatával. Ez a körülrnénv egyrészt üd
"ÖS IBel('lllmel Wltiitte el, músrészt pedig az üdvözülés vágyát ol
totta lelkéhe. Mert láttu, hog-y a szcnt alig' alszik valamit, ellen
ben ('gl~sz éjjel imúdkoz ik s dícséri Tsil'~lt és szentséges any jút, a
Boldog-H{tgoH Szííz Máriút. Nem gyözütt pleget «sodálkozni magában
(;1' v{i1tig ha.itozul.tu: "F~z az e mhc r esakujrvau Ixton tő! van." Sietett
tehát m i nrleuét eladni s a befolyó pénzt nem rokonai, hanem a
szegl-Jlypk köziitt oszí ot t» szót. A tökólet.~sebb élet útjának vá
lasztúsúval így vúl t otta betíí szor i n t való rn a Hzent evangélium
tun ácsú t: "Ha tökéletes akarsz Ierm i, meni ús add el mindenedet,
ami.l vagyon, és oszd el a szpg-ónyeknek líR kincsed lesz a meny
nyek bP11 l'S jer, kövess engem." T'Jzntún élctJnódban és ruházkodús
han szen-osan alkalmazkodott Szent Foreu« példájához s mind
addi,.!, oldalán maradt, m íu csak a testvérek számának rohamos
lIüvekl'ilés('vel l'lIgedólyt nem nyert a keg'yl'f, atyától, hogy más
hová j('gye út tartózkodási helyét. Istenhez torése. javainak ela
dása, az árukunk 'szétosztása tekintetében hosszú ideig mintául
szol~~ált m i uduzok nuk, akik szintén megtórésre gondoltak. Szent
Ferenr-ct mód í'olc tt meg-iirvendeztettn ilyen nagytekintélyű fér-
fiú meg-térése él' csatlakozásu, mert n yi lvú.n látta belőle, hogy
im az Úrnu.k gondja van rája és nem felejtett el hasznos társat
és h íísl~g'es barátot támasztani számára.

Nyomban utána egy músik assisi pnlgá.r csatlakozott hozzája,
aki már annakelőtte is fölötte dícséretes ,~Jetnt élt és amit szen
tiil kezdett: azt nem nagy i,J.:) mul táu II!ég' szr-ntebhűl fejezte be,
Ezt rövid idő III ul va Eg-yed testvér követte, egy feddhetetlen,
igHí' és istenfldö férfiú, aki hosszú időn át szcntiil, igazán és
jámborul élt s a tökéletes engedelmessóguek, a leleményes mun
kavá llalúsuak ÓS II móivségos Hzemlélődéslwk példáit Jíagytn reánk.
Vógü1 hetediknek Fülöp testvér csatlakozott hozzájuk, akinek
ajkát a tisztasúg izzó szenév..l érintette az el', hogy mondhatat
Inn ul édes és kendes dolgokat tudjon róla rno ndani. UgyaIlí~- a
szent kön yveket, bár sohasem tanulmányozta őket, teljesen át
értette és helyesen musryarűxtahasonlóan azokhoz, akiket a zsidók
VPú'l'ci m í nt írústudatlun és tanulatlan embereket megvetettek.

A Hivo Tortonál való idifzésriJl és a szegénység megtartásáról. '

Bolllogsúgos Furen« társával együtt Assziszi tőszomszédságában
:<1'',On a helyen állapodott meg, melyet közőnségesen Rivo Tortónak
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neveztek. Itt egy elhagyatott pajta búsongott mugábuu. I<;'lllwk
fedele alatt vonták meg magukat a nagy {'S fényes paloták báto!'
semmibevevői és kerestek oltalmat az esők és viharok to mholá-ci
ellen. "Mert apajtából- szokta volt mondogutu i a szent .. - sokkal
rövidebb út vezet a mennyországba, mint apalotából."

Itt éltek a fiak és testvérek Boldoaságos Ferene társaságúbau
sok munkáhan és a legnagyobb nélkülözésben; akárhú nvszor IIIég'
a mindennapi kenyérnek is híjával voltak és kénytelenek voltak
beérni azzal a répával, amit végső szükségükben az assz isz i lapú
lyon itt is, ott is összekoldultak. f~s hozzú a hely annviru szíík
volt, hogy kényelmesen sem ülni, scm feküdni nem tudtak rajtu.
"De azért egyetlen zokszó, egyetleu panasz nern hangzott kőzőt

tük, hanem derűs szívvel és örömtől repaső lélekkel mindegyikük
hiánytalanul megőrizte teljes lelki nvugal mát." Szen t Ferenc III i 11

dennap. sőt mindon percben szigo rú felü,lóeletet gyakorolt magn
és a testvérek fölött és a világért sem türte volna, hogy valami
illetlen gondolatot rejtegessenek beusejü kl.en : ellenkezőleg azo n
igyekezett, hogy minden hanyagságot eltávolítson szivűkböl.

Önmagúval szemben rendkíviil szigorú fpgyelmet gyakorolt
és egy percet sem hagyott vigyázás nélkü! elmúlni. Ha núha-uú
ha, mint történni szokott, testi vágyai támadtak, télvíz idején
egy jeges vízzel teli árokba vetette magát és m indaddig' benne
maradt, míg csak kisértése meg nem szünt, ts a többiek kész
ségesen követték az önsanyargatásnak ezt a kiáltó példáját.

De nemcsak a bűnök és a testi kísértések megfékezésére nk
tatta őket, hanem arra is, hogy gondos v ig yázással őrködjpnek

külső érzékszervcik fölött is, mert a halúl azokon keresztül ha
tol be a lélekbe. Mikor Ottó csáazúr azon a tújou vunult át. a
szerit atya, bál' a többiekkel együtt az útvonal mentón a már em
lített pajtában tartózkodott, Rem ll'oHlga nem ment ki a menet
megbámulására, Rem pedig a többieknek nem engedte' meg a ki
menetelt egynek kivételével, akinek az volt a feladata, hogya csú
szárt dicsőségének hamaros elmúlására figyelmeztesse. Dicsősé

ges szentünk -ugyanis mivel állandóan befelé tekintett és szí vének
tágas útján járt, méltó hajlékot készftctl magúban az Úrllak
Ezért fülét nem szórakoztatta semmiféle k iilső za] és a maga
elé tűzött nagy feladat bogozgatúsában nem zavarta, annál ke
vésbbé akadályozta bárminemű emberi h'lIIg'. Mi nthogy perl iu
apostoli tekintéllyel felruházottnak tudta mai,dlt, nem érezte k ő

telességének. hogy csak a legkisebb mértékben is hízelegjen II

királyoknak és fejedelmeknek.
Miridenben a szent eg~yszerűséget keresto és semmiképpen

sem akarta engedni, hogy a hely Rzlíkiissége ukadúlva legyen a
szivek kibontakozásának. Ezért a pajta gl1rendájára sorra felírta
a testvérek nevét, hogy mikor imádkozni vagy pihenni akarnu k;
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1,:el'l'sg{·.lós nélkül azonnal tuegtalú.l.iúk holv iiket s így cl hely szü
kii,.s{'ge IIP zavarja lelkiik csendjét.

Már hosszabb ideje éltek itt, m ikor egy napon egy szamaras
rm her irII ítot t odu a pajta elé, melvben 1stou ernbere tá rsnival
{·ppen· lx-nt időzött, Az ernber fólt, hogy ;~,.;etleg el útasitják ; ezér t
íg·y kezdte bíztat ni szarnarút a beléJl(·'sre; "Monj osak be bá tran,
J1lPI't itt jól fogjuk érezni nuuruukat," Szeut Ferencet, mikor ezt
hallotta. lIlúdfoldt hántotta a dolog, m ivel a szamár gazdája
sZPllllllelláthatúlag azt hitte róluk. hogy lik eg'ész életükre ott
akarnak III a rad n i, sót eset!pg még ter.ieszkedni is akarnak, házat
l"<1!!·aszlvún húzho». A paraszt sértő szavúnak hallatára azonnal
I'p]ugrott tehát és egy. attól nem uu-ssze ,'ső helyre húzódott át,
IJlldy Por.-iuuk ulu : néven volt ismoretes. Itt állott a Szent Szűz

telllploma, mclvot szen tiiuk, m int már em l i tc-Lt iik, néhány évvel
Plóbh restuur-ált. Mort ó semmit se akart a magáénak vallani,
1!lJ;'Y uu nú.l teljesebbcu hirhasson m indent az Urban.

Fordította Balanyi Gyiirgy

AZ INASZAKADT

. (1I1t. 9, 1-S.)
Areán bartizd.á! szántottak a kínok,
"ifW!/lIiJiitiiTI, béna testét Túl sebek
boritot tdlc, hisz már csetendiik úi«
tehetet Lenill tűrt és szenocdett.

.') most feküdt némán. És e Iwil.oufás/)((n
titok volt, lii! volt, eri) és rcméni),
mii) a kínoktól fátyolos tekintet
ott égett a 111estel' áldott szenién.

s (j seált szeliden: "Csak bízzál. fiam,
mcobocsúiuünak a le liűnetd!"

Gúnri;llal {5S mecnrctcsu«! néztek össze
(/ziT(í.~/udók: "Ez károntkodikl"

De «ikukru faf/yott a !lyülölel ....
.'{ núll u.ira szolt: "Kelj és »edd á!liJadat",
(/ tiimei) nézte néma ámulattal,
homl felkelt ,é8 [árt az inaseckadl,

, Balássy László
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