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BUDAPEST, Pestszentlőrinc - Kertváros 

2009. Május 17. 
Megemlékezés a nyolcszáz éves évfordulóról 
 

Szokás az évfordulók megünneplése egyénileg, családban, 

közösségben. Magyarországon az idei esztendőben három 

szerzetesrend is ünnepel évfordulót: a ferencesek a 

szabályzat jóváhagyásának nyolcszázadik évfordulóját, a 

szaléziak a rend megalakulásának százötvenedik 

évfordulóját és a magyarországi tartomány 

megalakulásának a nyolcvanadik évfordulóját; a jezsuiták 

magyarországi letelepülésük évfordulóját. A ferences 

szabályzat jóváhagyásának vannak sajátos vonásai. Szent 

Ferenchez csatlakoztak testvérek, számuk rövidesen 

rövidesen 12-re emelkedett. Ferenc rövid életszabályt 

fogalmazott meg, nevüket pedig így határozta meg: 

Fratres Minores, Kisebb Testvérek. 1209. tavaszán III. 

Ince pápa szóban megerősítette a regulát. Feltűnő volt a 

vagyon nélküliség. Akkor sokféle mozgalom volt, amelyek az Egyház ellen lázadtak, amelyek nyílt 

szakadásba és eretnekségbe torkollottak. De megvolt az a különbség, hogy nem tömegek jelentek 

meg, hanem tizenkét koldus. A regula megerősítésére és a prédikálás megengedésére vonatkozó 

kérésüket eleve bizalmatlansággal fogadták. De a Gondviselés elhárította ezeket az akadályokat. 

Feltűnő volt, hogy nem kolostorban laknak, hanem az evangéliumot hirdetik. 1209 tavasza. Akkor még 

nem kellett római megerősítést kérni, ezt csak később az I. Lateráni Zsinat rendelte el 1215-ben. Útnak 

indult tizenkét testvérrel, és Rómába mentek. Az assisi püspök, aki akkor éppen Rómában tartózkodott, 

elcsodálkozott rajtuk, és félni kezdett, hogy elhagyják az ő püspöksége területét. Mikor aggodalma 

eloszlott, bemutatta Ferencet Colonna bíborosnak. A bíboros elvitte őt III. Ince pápához, és ezekkel a 

szavakkal mutatta be: „Úgy hiszem ő az, aki által az Úr az Egyház hitét az egész világon meg akarja 

újítani.” Az első szerencsés körülmény az volt, hogy éppen akkor Rómában tartózkodott Assisi püspöke, 

Guido. Amikor megtudta, hogy nem akarnak elszakadni a várostól. Megígérte, hogy segíteni fogja őket. 

Felhívta rájuk Colonna bíboros figyelmét. Colonna János bíboros szokatlanul meleg érdeklődéssel 

karolta fel a testvérek ügyét. Francescot és társait azonnal magához hivatta, több napon át vendégül 

látta, és közben részletesen kikérdezte őket szándékaik és reményeik felöl. Első hallomásra neki is az 

volt a benyomása, ami Guido püspöknek: a tervezett életmód emberfelettien nehéz, szinte egyenesen 

keresztülvihetetlen. Hosszasan és komolyan fejtegette Francesco előtt a teljes vagyontalanság 

veszélyeit, s arra iparkodott őt rábírni, hogy új szeret alapítása helyett lépjen be a már meglévő rendek 

valamelyikébe, vagy pedig kezdjen remeteéletet. Colonna bíboros nemcsak, hogy felhagyott minden 

ellenállással, hanem ezen felül azt is megígérte, hogy minden befolyását latba veti a pápánál. ...A 

legelső kínálkozó alkalommal III. Ince elé járult, és beszámolt neki nagy felfedezéséről. ...A pápa 

meghagyta neki, hogy a következő napon vezesse hozzá. Ferenc megjelent a díszes teremben, a díszes 

ruhájú nagyurak között. 

 

Az első kihallgatáson elutasító volt a pápa magatartása. Ezt mondta: „Menj és kérdezd az Urat buzgó 
szívvel, hogy kegyeskedjék kinyilvánítani, mi válik  inkább javára lelketeknek; aztán jöjj vissza és 
jelentsd nekem, és én szívesen hozzájárulok ahhoz, amit az Úr sugalmaz.” A legenda előadása szerint 
III. Ince elhatározására a sebinai püspök beszédes mellett nagymértékben hatott egy éjszakai 

látomása is. A második kihallgatást megelőző éjjel ugyanis álmában úgy tetszett neki, mintha a lateráni 

bazilika, az omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput egyszerre megingott volna és 

összeomlani készült volna. Már-már úgy látszott, hogy a hatalmas épület menthetetlenül elpusztul, 

amikor az utolsó pillanatban odaugrott egy kicsiny termetű, igénytelen külsejű és szegényes öltözetű 

ember, akiben Ince nagy csodálkozására Francescot ismerte fel. A kis ember gondolkodás nélkül 

nekivetette vállát az ingadozó falaknak és megszilárdította őket. A pápa megkönnyebbülten sóhajtott 

fel. 
 

Fölébredt és eltökélte magában, hogy mihelyt alkalma nyílik rá, levonja az álomlátás tanulságait. 

Francesco igyekezett eleget tenni és másod ízben is a pápa elé járult. Megerősítette a regulát, de 

egyenlőre csak élő szóban. (A II. Lateráni Zsinaton történt a megerősítés írásban.) Megadta az 

engedélyt a prédikálásra, a helyi hatóság engedélyével. 

 

„A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent 
evangéliumát, élvén engedelmességben, tulajdon nélkül, és tisztaságban.” 

 

Szent Ferenc sajátossága volt Jézus Krisztus követése: azt figyelte, hogy Jézus mit tett, mit mondott, 

mit kívánt, és azt törekedett megtenni. Mindez arra vezette, hogy lelkében a Jézus Krisztus iránti 

szeretet gyarapodjék, és vele egyesítette egész életét. A ferences regula lényege az evangélium 

követése, ezen keresztül Jézus Krisztus személyével való mély személyes kapcsolat. A többi azt 

szolgálja, hogy a lényeges vonás megmaradjon és gyümölcsöt hozzon. Ez az élet igazán Krisztus-

központú. Ez hatott a nők életére is. Így alakult  meg Szent Klárával a ferences szerzetesrend, 

amelynek a kezdetén ott volt Klára Húga, Ágnes, sőt még kettőjük anyja is. Ennek a lelkiségnek a 

vonzását mutatta, hogy családos emberek is akartak Ferenc szerint élni. Ezt nem engedte meg, hisz 

nekik a családjukban kell élni és a családjukról kell gondoskodni. De adott nekik is útmutatást, ahogyan 

Jézus Krisztusnak és az ő evangéliumának szentelhetik életüket. Így alakult meg a harmadik rend, 

amelyet ma Világi Rendnek neveznek. II. János Pál: Ajándék és titok: Ha azt vizsgáljuk, hogy a mai 

emberek milyen igényeket támasztanak a papokkal szemben, akkor láthatjuk, hogy lényegében 

egyetlen nagy elvárásról van szó: arról, hogy az emberek szomjúhozzák Krisztust. Minden mást, amire 

gazdasági, társadalmi, politikai síkon szükségük van kérhetik több más fórumon. Ma az emberek a 

paptól Krisztust kérik. A pap első teendője, hogy Isten evangéliumát mindenkinek hirdesse. Az 

igehirdetés arra irányul, hogy az ember találkozzék Krisztussal.  

 

Dr. Paskai László bíboros engedélyével. 
 


