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ORMAI ZOLTÁN

A ferences rend története és könyves
kultúrája Magyarországon 1771-ig
-ezWe
A rend kialakulása
A ferences rend alapítója, Francesco Bemardone 1182-ben született Assisiben, jómódú
kereskedő családból származott. Apja kereskedőnek szánta, Ferenc azonban katonai babérokra vágyott. Később katonaként részt vett az Assisi és Perugia között kirobbant háborúban, ahol fogságba esett és megbetegedett. Felépülése és hazatérte után megalapította a
később róla elnevezett rendet, melyet ő Ordum Fratrum Minorumnak, azaz Kisebb Testvérek Rendjének hívott. A rend tagjai tanítottak és apostolkodtak főleg az alsóbb nép körében. Tevékenységükhöz 1210-ben a pápától kértek és kaptak jóváhagyást. Regulájukat 1223ban Honorius pápa szentesítette. Ferenc bejárta Közép-Itáliát, Hispániát és a Szentföldet.
A tevékenységét követő csodás jelek egyike volt, hogy 1224-ben Alvema hegyén megjelentek a testén Krisztus sebei. 1228-ban Ferencet IX. Gergely pápa szentté avatta. A rend regulája tiltotta a vagyont, a mindennapi kenyeret munkával kellett megkeresniük a testvéreknek
vagy koldulniuk kellett. Fontos kiemelni, hogy Ferenc nem volt pap és a kezdeti időkben
követői is főként laikusok voltak.
A tagok száma gyorsan nőtt és a rend hamar bekapcsolódott a tudományos életbe.
Kiemelkedő alakjai közé tartozik Alexander Halensis párizsi tanár, aki az skolasztikus összefoglaló művet írta. Az ő tanítványa volt Bonaventura egyházdoktor. Fontos még megemlíteni Duns Scotust (egy későbbi irányzat, a skotizmus róla kapta a nevét), aki vizsgálódásaiban a spekuláció helyett a tapasztalatra épített.
A rend tagjai bűnbánati szónoklásra kaptak jogot, így lassan papi renddé váltak. A testvérek vidámságot, természet- és emberszeretet sugároztak magukból, közülük kerültek ki a
legnagyobb hatású népszónokok. Támogatták a betegeket és a gyengéket, kezdeményezésükre hitelintézmények és zálogházak jöttek létre.
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A rend élén a rendfőnök áll, az ő munkáját segíti a választott káptalan. A tartomány,
regionális egység élén a hat évre választott provincialis (tartományfőnök) ill, mellette a
választott tartományi tanács. A kolostort a gourdián vezeti, akit a kolostorban lakó barátok
választanak szintén hat évre.
A ferencesek második rendje a klarissza apácák rendje, melyet Clara de Bernardino alapított 1212-ben. Az Assisi városában született Clara előkelő, vagyonos nemesi családból
származott, életének meghatározó eseménye volt Szent Ferenccel való találkozása 1210-ben.
San Damiano templomban alapítja meg monostorát és a Szegény Úrnők Rendjét. A szegénység, a szegény Krisztushoz való hasonulás lett rendjének alapja. III. Ince pápától 1216ban kieszközölte a szegénység kiváltságlevelet (Privikgium paupertatis).
A harmadik rend világi hívekből áll. Közvetlen előzményét azok a vallási társulások
jelentik, melyek a 12. század végén nagy számban alakultak ki. III. Ince pápa nyitott volt e
mozgalom csoportjai iránt, sőt 1199-ben szentté avatta a poenitens (bűnbánó) mozgalom
egyik világi alakját, Homeban de Cremonát. 1201-ben indult el a Humiliates Harmadik
Rendje. Ennek tagjai megmaradtak világi állapotukban, de jogilag függtek a mozgalom „első
rendjének" klerikusaitól. Vasárnaponként összegyűltek, egyikük tanítást adott a keresztény
életről, de a hittételekről és a szentségekről soha nem ejtettek szót. Vezetőjüket ministernek
hívták. 1208-ban a Katolikus Legények, 1212-ben pedig a Lombardiai Szegények csoportját erősíti meg a pápa. Sokan otthonukban maradva követték Szent Ferenc felhívását az
evangéliumi életre.
Ferenc 1221-ben regulát adott nekik, mely a Memoriale Propositi nevet viselte. Ennek
végső kidolgozója Hugolino bíboros (a későbbi IX. Gergely pápa) volt. A regulát többször
átformálták, legutóbb a 2. Vatikáni Zsinat után. Az új regulát VI. Pál pápa hagyta jóvá
1978-ban. A Harmadik Rend tehát azon keresztények számára alapított rend, akik az első
rend vezetése alatta keresztény tökéletességre törekednek anélkül, hogy a világban való életről lemondanának. A Harmadik Rend elnevezés nem minőséget, harmadrangúságot jelent,
hanem időrendiséget. (I. Rend 1209, II. Rend 1212, III. Rend 1221) Mivel a Harmadik
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Rend valóságos rend, ezért minden más, világi hívekből alakult vallásos szervezet, társulat
felett áll.
A XIV. század elején a vagyonnal kapcsolatos viták kiéleződtek. A spirituálisok a teljes
szegénységet hirdették, 1317-ben azonban pápai bulla tiltja meg működésüket. A konventudlisok (conventus — nagy kolostor) rendelkezhettek vagyonnal., a hétköznapi gyakorlatban 13224151 ez az irányvonal él. A harmadik irány az autentikusok gondolkodását követi,
akik a vagyont a Szentszéktől bérelték. A XV. században megerősödik az eredeti ferences
regula támogatása, az obszerváns (megőrző) irányzat, mely a tudományos munkát, valamint
a karitatív és lelkipásztori tevékenységet tartotta fontosnak. Az obszervinsok az elvilágiasodó konventuálisoldcal szemben Szent Ferenc szabályzatát az eredeti szigorúságában
akarták megtartani, elsősorban a szegénység kérdésében. Vezetői Sienai
Szent Bemardin és Kapisztrán Szent
János voltak.
1517-ben X. Leó pápa — sikertelen békítés után — szétválasztotta a
rendet konventuális és obszerváns
(minorita) ágra és akét irányzatot
önálló renddé tette.

LÁNGOLÓ GÓTIKA
SIENA' SZENT BERNÁT VÁROSA FŐTERÉN PRÉDIKÁL.
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A XVI. században jelent meg egy
Új ferences irányvonal. Képviselőik
szerint az obszervancia is feladta Szt.
Ferenc elveit. Az irány több országban
külön-külön alakult ki. Így jött létre
Spanyolországban sarutlan, Franciaországban rekollektus, Itáliában reformák néven. Az irányzatokat XIII. Leo
pápa egyesítette 1897-ben, őket nevezzük kapucinusoknak. Alapítójuknak a XVI. században élt Matteo de
Basicot (Busso Mátét) tartják. Fejlődésük a XVI. század végén kezdődik,
ekkor már engedélyezett volt nekik az
Itálián túli terjeszkedés. Tevékenységüket rekatolizáció és misszió jellemezte. San Fransisco városa az ott működő kapucinusokról kapta a nevét. A
rend női ága a XV. szÁzadban jött létre. A kapucinus apácák teljes szegénységben élnek, fő tevékenységeik a zso-
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lozsma, az elmélkedés és a munka. A ferencesek a jámborság tekintetében a ciszterciták
követőinek tekinthetők és kormányzatukban is átvették az előbbiek központosított irányító
és ellenőrző rendszerét. Fő központjaik a XIII. század elején Párizs és Bologna, mely virosok a nemzetközi egyetemekről és a skolasztikáról voltak híresek. A tudományok ezen új
központjai átvették a monostorok kultúraközvetítő szerepét. 1217 és 1230 között a ferences kolostorok száma megduplázódott. A rend történetében a legfontosabb probléma a szegénység elvének és gyakorlatának összeegyeztetése volt. Megoldásként azt a döntést hozták,
hogy jövedelmet hozó vagyonuk ne lehessen, de bevételt jelenthettek az adományok és a
végrendeletek. A megélhetést a rend tulajdonában lévő kisbirtokok szolgáltatták.
Fontosnak tartották a tanulást, a nemesek és tanult emberek belépését örömmel fogadták. 1260-ban a ferencesek egyetemes káptalana úgy határozott, hogy a rend minden tartományábed évente két barát ingyen mehet tanulni a párizsi
egyetemre. Ebben az időben a ferencesek és a dominikánusok az egyetemi létszámnak több mint a tizedét tették ki. A testvérek megújították a teológiai tudományok területét.

Ferences rend a kora újkori
Magyarországon
A ferencesek a kora újkori Magyarországon két
rendtartományt hortak létre, melyeket később nevük
alapján mariinusnak és salvatoriánusnak neveztek.
A mariinus ferencrendűek tartománya 1229-ben
jött létre Magyarországon. Az első állomás Győrben
létesült, ahol Szent Erzsébet tiszteletére templomot
emeltek. Később Pécsett és a Szerémségben is voltak
állomások. 1238-túl Magyarország külön tartomány,
Provincia Hungariae néven. Az 1240-es évek végére
a testvérek nagyobbrészt művelt papokból álltak. A
világi papság azonban nem örült a testvérek jelenlétének. Az ezt követő években, évtizedekben elterjedt,a
plébániákon a testvérek üldözése. 1245-ben IV. Ince
bullát adott ki a védelmükre és ezzel a feladattal az
esztergomi és a kalocsai érseket, valamint a zágrábi
püspököt bízta meg. 1265-ben IV. Kelemen már kiközösítéssel fenyegette a ferencesek üldözőit. A rend
a megpróbáltatások ellenére dinamikusan fejlődött.
Magyarországon is kialakult a szervezet alkotmányos
rendje: a tartomány élén a provincialis állt. Fontos
szerepet töltött be a capitulum provinciale, a közgyűlés, melyen a discretusok, tehát a kolostorok választottai vettek részt. Hatalmas patrónusuk IV. Béla ki-

SZENT FERENCET ÁBRÁZOLÓ XIII. SZÁZADI TÁBLAKÉP. A SZENT FIGURÁJA
MELLETT AZ ÉLETÉBŐL VETT JELENETEKET LATHATUNK, MELYEK KÉPEKBEN
BESZÉLIK EL TÖRTÉNETÉT AZ AKKOR
MÉG JAVARÉSZT ÍRÁSTUDATLAN KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA.
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rály volt. 1263. augusztus 3-án, mikor a király fi ával, V. Istvánnal első ízben kibékült, négy
fercncrendű volt mellette, bizonyára azért, hogy a felindult idős uralkodót béketűrésre,
engedékenységre bírja. Nem véletlen, hogy a ferencesek annyira ragaszkodtak IV. Béla cmlékéhez. Ezért még a nagyhatalmú esztergomi érsekkel szemben is érvényt szereztek a király
végakaratának, hogy testét a ferences esztergomi egyházban helyezzék végső nyugalomra,
bár ezért az apostoli székig kellett fellebbezniük. Megőrizték IV. Béla emlékét azzal is, hogy
a király alakját a provincialis pecsétjébe is belevették. 1270-ben már 54 kolostor volt Magyarországon. A testvérek térítő tevékenységet folytattak, komoly lépéseket tettek a kunok és
tatárok megtérítése érdekében. 1280-1301 között a rend belső és külső alkotmánya kiépült,
illetve megerősödött.
1301-1382 a rend fénykorának tekinthető. 1316-ra a ferencesek nyolc őrséget hortak
létre. I. Lajos királyunkat Laczkfy Dénes szerzetes nevelte. A testvérek nevéhez fűződik az
1348-as kun térítés újabb hulláma is. A XIV. századi Európát megrázta az 1378-as nyugati
egyházszakadás, amikor a ferencesek generálisa, Rossi elpártolt a pápától és több kardinálissal összefogva ellenpipát választottak. Többek között ezért nem támogatta a rendet Zsigmond király. 1440-1517 a mariánus ferencesek történetében a küzdelem korszaka. Küzdeniük kellett a salvatoriánus testvéreik, az ellanyhulás és a belviszályok ellen. I. Ulászló és
Erzsébet királyné harcai elpusztítanak több kolostort (keszthelyi, nagykanizsai, nyitrai). A
mariánusok 1320-1440 között kényclemre tettek szert. Szegények voltak ugyan, de nem
láttak szükséget. 1443-ban a pápa követe, Julian kardinális több kolostort a salvatoriánusoknak adatott át, a budait, a szegedit, a pestit és a marosvásárhelyit. Ezt a rendeletet 1444ben a pápa is megerősítette. Ennek ellenére a mariánusok a szegedi kolostort nem adták át.
Az ezt követő években Hunyadi János, a salvatoriánusok patrónusa nyomására 1448-ban
újabb kolostorokat kellett átadniuk.
Az 1440-1450 közötti időszakot gyors provinciálisváltások, zűrzavar és jelentős tekintélyvesztés jellemzik. A tekintélyvesztés több okra vezethető vissza. A mariánusoknál nem
csak a kolostornak, hanem a testvéreknek is volt magánvagyonuk. Ezt 1450 után próbálják
megszüntetni. Gyakori volt a testvérek vendégeskedése főúri házaknál, mely lazította a szerzetesi fegyelmet. Világiak és nők kolostorba való bejárása mindennapos volt, ami okot adhatott rosszindulatú pletykákra. A fenti okok miatt a fegyelem meglazulása ellen Igali provinciális lépett fel meglehetősen markánsan. Az 1454-es közgyűlés szigorú szabályokat
hozott. Ezután csak előírásszcrű ruházatot volt szabad viselni, hogy a vagyoni különbségek
ne legyenek szemmel láthatóak. A testvéreknek ezután kötelező volt tanulni. A gyakori vendégeskedések megakadályozására kijárat tilalom volt érvényben. A közgyűlés határozatainak értelmében elterjedt ezután az engedetlenek tömlöccel büntetése.
1466-ban a siksényi kolostort veszik cl tőlük. Ezt a pápa 1469-ben visszaadja nekik.
Ennek ellenére Országh Mihály nem szolgáltatja vissza a kolostort, ehelyett a debrecenit
kapják meg. Hosszú viszálykodás után 1492-ben kiegyeznek a salvatoriánusoldcal. A kiegyezés értelmében a salvatoriánusok Szegeden, az alsóvárosban új kolostort építenek. A megegyezés kimondta, hogy a két rend tisztelje és dicsérje egymást, a mariánusok hagyjanak fel
a mozgalommal, hogy a két szerzet egyesüljön, valamint hogy mindkét szerzet az egész
országban szedhet alamizsnát. A testvérek ezután csak az elöljárók engedélyével mehetnek
egyik provinciából a másikba. 1495-ben kimondták, hogy ne legyen két kolostor egy városban, kivéve a már meglévőket (pl.: Szeged). Az 1508-as gyűlés újabb határozatokat hozott.
A rend bünteti a részegséget és azt, ha valamelyik testvér pénzt tart magánál. A határozat
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értelmében minden szerzetesnek segíteni kell a lázongó testvérek megfékezésénél. Ezen túl
tilos volt harmadrendű apácák házába mcnni. A rend ezután szigorúan bünteti a tisztátalanságot, és nagy figyelmet fordít a növendékek nevelésére. Ezen túl tilos a káromkodás és tilos
az étkezés az előírtakon túl. Rendkívül fontos döntés, hogy a szerzetesek elhelyezését a provinciális határozza meg.
Az 1517-1606 közötti időszak a rend mélypontra zuhanása. 1529-ben Szulejmán hadjárata elpusztítja az óbudai és a kismartoni kolostort. Bár 1533-ban Nagyváradon felállítják
a hittiklományi főiskolát, a rend tovább hanyatlik. Kevés az alkalmas testvér, szellemi és erkölcsi romlás veszi kezdetét. A fegyelem felbomlott és a fiatalok nem jöttek a rendbe. Az 1535ös segösdi gyűlés kétségbeesett intézkedéseket hoz a további hanyatlás elkerülése érdekében,
bár nem sok sikerrel. 1541 után sok kolostort vesztenek cl. 1551-1552 telén Fráter György
meggyilkolása után elűzik őket Erdély nagyobb városaiból. 1556-ra az összes kelet-magyarországi kolostort elveszítik. A nyitrai és győri kolostor pusztulása után 1594-re az egész ország
területén csupán négy kolostoruk marad: Szeged, Gyöngyös, Szakolca és Csíksomlyó.
1606-ban a két magyarországi rendtartomány egyesül a toledói zsinat határozata szerint. 1606-tól megkísérlik a régi kolostorokat visszaszerezni és újakat is építenek. 1640-re a
kolostorok száma húszra nő. A rend sokat köszönhet Pázmány Péternek aki pénzt és fáradságot nem sajnálva támogatja őket. 1655-ben a szlavóniai kolostorok elszakadnak a magyarországi rendtartománytól, és külön őrséget alapítanak. A ferencesek ebben az időben obszerváns és ún. rcformata ágra váltak szét. A mariánus rendtartomány 1659-ben a református
ághoz csatlakozik, így kevésbé van kitéve az idegen befolyásnak. Ennek ellenére 1667-ben
a felső-németországi biztos alá rendelik a rendtartományt.
A török veszély elmúltával ismét kiéleződik a vita a mariánusok és a salvatoriánusok
között. 1689-ben Lazari Antal biztost bízzák meg a testvérek kibékítésével, s teljhatalommal ruházzák fel. Az ő döntése szerint a Szakolca-Nyitra-Vác vonaltól délre mariánus, északra
pedig salvatoriánus kolostoroknak kell lenniük. Ez a rendelet az ún. Decrctum Lazarianum,
mely végül pontot tett a hosszú viszály végére.
A salvatorianus rendtartomány 1339-ben alakult meg, kezdetben Boszniában működtek. Az első kapcsola t Magyarországgal a diakói kolostor volt. Nevüket az üdvözítő (Salvator) kínszenvedéseiről kapták, melynek jelét a címerükbe vésték. 1365-ben I. Lajos király
létrehozza a bolgár bánságot, ahol a salvatoriánusok térítenek. Öt kolostort hortak létre,
melynek élén a kevei és a bolgár őr állt. A bánság 1369-ben megszűnt és a testvérek az AlDuna mentén telepedtek le Krassó és Temes megyében. Oláhokat és bolgárokat térítettek,
megtanulták a lakosok nyelvét és e szerint tartottak miséket. 1384-re megalakul a magyarországi rcndtartomány. Fontos megemlíteni a salvatoriánusokkal kapcsolatban, hogy nem
fekete volt a kámzsájuk, mint a mariánusoknak, hanem szürke. Ezért a nép „cseri barátoknak" hívta őket. Zsigmond ideje.alatt a kolostorok gyorsan szaporodtak, mivel az uralkodó
őket részesítette előnyben a mariánusokkal szemben. A szerzet négy „oszlopa" Szent Bernardin, Kapisztrán Szent János, Ferteani Albert és Márkai Jakab volt.
Márkai Jakab boszniai vicarius nevét azért érdemes kiemelni, mert később Magyarország hitvizsgálója lett. Főleg a huszita eretnekség követőit téríti. A salvatoriánusok jelentős
szerepet vállaltak a husziták elleni harcban, főleg Erdélyben térítenek és prédikálnak dIenük. Fontos megemlíteni, hogy a török elleni seregek lelkipásztorai voltak. Jelentős eredményeket értek le a hittudományok művelése terén is. 1424-ben a magyarországi rendtartomány elszakad a boszniaitól. Ebben az időben a salvatoriánusok legfőbb támogatója
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Hunyadi János szörénvi bán és Széchv Dénes esztergomi érsek. Hunyadi nevéhez kötődik
a híres csíksomlvói kolostor építése, melyet IV. Jenő pápa is jelentősen támogatott. A
salvatoriánusoknak kedvezett Cacsarini Julian pápai legátus 1444-es látogatása is. 1445461
harmadrendű társulatokat is létrehoztak a pápa engedélvével. 1448-tól véglegesen elszakadnak Boszniától. Az új, magyarországi vicaria határai a Szávától a Kárpátokig, illetve délre a
Fekete-tengerig értek. Neve (1523-ig) Familia Fratrum Minorum de obscrvantia volt.
Az új szervezet ugyanazokkal a kiváltságokkal rendelkezett, mint a boszniai vicaria.
1448-ra kész lett a csíksomlvói kolostor. 1455-ben Magyarországra érkezett Kapisztrán
János, aki az erdélyi görögkeletiek térítésérc tett kísérletet, valamint a keresztes hadjáratot
szervezte és vezette, mint pápai legátus. 1461-ben a salvatoriánusok Moldvába indultak téríteni és az ottani magyarok lelki gondozását vállalták magukra. Ebben az időszakban (1448—
1517) legjelentősebb támogatóik Mátyás király és Beatrix, valamint II. Ulászló és Bakócz
Tamás esztergomi érsek. 1495-ben kiegyezett a mariánus és a salvatoriánus szerzet. A mariánusok lemondtak régi tervükről, a két rendtartomány egyesítéséről, mclv a salvatoriánusok
bcolvasztásával lett volna egyenrangú. A kiegyezést követte az 1505-ös budai egyetemes
közgyűlés, mclv a szegénység megtartásáról határozott. 1514-ben Bakócz Tamás meghirdette
a keresztes hadjáratot. Ennek hatása a magyar és a bosnyák—horvát rendtartomány elhidegüléséhez vezetett. A Dózsa György vezette parasztháború során a ferencesek aktív szerepet
vállaltak a parasztseregben. Többen a rendből magas posztot töltöttek be Dózsa seregében,
pl. a sokat emlegetett Lőrinc pap. 1517-ben Rómában megváltortatták a rend szabályait.
A szigorító intézkedések hatására az ún. ingatlanos kolostorok kiválnak. A vezető ezután
nem helytartó, hanem minister provincialis, azaz a rendtartomány szolgája.

Az 1517-1605 közé cső időszak a hanyatlás kora. 1517-ben 1500 testvér élt 70 kolostorban, 1605-ben azonban csupán harminc testvér volt öt kolostorban. 1523 fontos fordulópont a ferencesek életében. Ekkor minden magyarországi testvér obszerváns lett. A volt
ingatlanosokat ekkortól nevezték mariánusoknak, míg az ingatlannal régebben scm rendelkezők felvették a salvatoriánus nevet. Mindkét szerzet elnevezése igen megtisztelő volt.
Ezután minden konventnek választania kellett egy gondviselőt. 1526-ban a törökök végigrabolták a kolostorokat, dc talán még a török pusztításnál is nagyobb kárt okoz a testvéreknek a protestantizmus rohamos terjedése. 1541-ben Buda elestével elvesztik a budai kolostort. Ezután a hódoltsági területről Erdélybe húzódnak, ahol Fráter György haláláig megvédi
őket. 1581 a mélypont a ferencesek történetében, csupán négy kolostoruk maradt: a szegedi, a gyöngyösi, a szakolcai és a csíksomlyói. A közgyűlés az állapotot figyelembe véve úgy
határozott, hogy a rend tanulóit más szerzetesrendek iskoláiba küldi. Ekkoriban kerültek
előtérbe a jezsuita iskolák. Ez a közgyűlés határoz arról is, hogy minden kolostornak legyen
könyvtára. A szegedi és a szakolcai testvérek hatalmas érdeme, hogy keserves helyzetük ellenére ellátták a hódoltságban 66 hívek lelki gondozását. 1604-1605-bcn Bocskai seregének dúlásai miatt cl kell hagyniuk Szakolcát. 1606-ban a toledói zsinat egyesíti őket a mariánusokkal az ő megkérdezésük nélkül. Erre válaszul az 1622-es közgyűlésen elfogadják a
szigorúbb (református) szabályokat és ezzel fölöttük megszűnik a külföldi ellenőrzés. 1640ben Csíksomlyó önálló őrséggé vált. 1686- tál az ország felszabadulása után visszafoglalták
kolostoraikat és újakat is hortak létre. Mien&It az élet a kultúra terén is, sok növendék
magasabb fokú oktatásban részesült. A mariánusoknál már említett 1689-es Dccrctum
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Lazarianum után a salvatorianus területeken a szlovákok lettek túlsúlyban. A rcnd jelentős
személyiségei a korban Bárkányi János és Andrássy Miklós voltak. A Rákóczi-szabadságharc idején a fejedelem emberei elpusztítanak több konventet. A kor megújító törekvéseinek nagy eredménye, hogy már megengedték nekik a plébániák működtetését és az iskolarendszer is mindenütt helyreállt.

A ferences kolostorok élete és kultúrája
A testvérek szigorú napirend szerint éltek, hetente háromszor kötelező volt az ostorozás. Az 1629-cs szigorúbb rendtartás szcrint éjfélkor keltek és elmondták a hajnali zsolozsmát. Aludni nyáron este hét órakor, télen fél nyolckor tértek. Sokat utaztak, nagy gondot
fordítottak az énekre és az orgonálásra. A csíksomlyói Kájoni Janos is híres volt ebben való
jártasságáról. A renden belül kisebb társulatok jöttek létre, mint a Szent Antal vagy kordás
társaság. Legfontosabb tevékenységük az igehirdetés volt. A ferencesek műveltek voltak és
általában jó szónokok. Velük még a hitújítók sem tudtak versenvezni. A hódoltsági területeken még a török is mcgtűrte őket, a világi papok menekülése után ők tartották a lelket a
népben, vigasztaltak és tanítottak.
1616-ban két rendes iskola jött létre, az egyik Gyöngyösön a magyarok számára, a másik
Szakolcán a szlovákok részére. 1662-ben hittudományi iskolát alapítottak Galgócon, 1665ben pedig Kassán, ez utóbbi nagyon hires volt. Ezeken kívül bölcseleti iskolákat és rövid
ideig gimnáziumokat tartottak fenn. A kolostori iskolák közül kiemelkedik Csíksomlyó, mint
az erdélyi katolikus oktatás egyik őrhelye. A rend tehetséges diákjait Rómába küldték tanulni, ez nagy mcgtiszteltetésnek számított.
A ferencesek, akárcsak a jczsuiták, oktatásukról is híresek. Iskoláikba világi ifjak is bejárhattak. Minden provinciának joga volt évente két ifjút ingyenesen Párizsba vagy Rómába
küldeni, tanulni. A provincia természetesen több diákot is küldhetett, dc ennek költségeit
nekik kellett állniuk. A testvérek a magyarok tanítása közben lassan magyarul kezdtek írni,
és ezzel a magyar nyelvű irodalom munkásai lettek.
A legnagyobb hatású ferences irodalmárok közé tartozott Márk atya és Kétvi vagy Egri
János az 1340-es, 1350-es években, akik krónikáit forrásként használta fel Thuróczv Janos;
Erdélyi János, szintén a XIV. században működött, munkáját ma a vatikáni könyvtárban
őrzik; Szalkai Balázs, aki a XV. század első negyedében megírja a rendtartománva történetét
ill. Esztergomi Mihály rendtörténetíró. Mind közül a legismertebb Temesvári Pc lbárt és
Laskai Osvát. Temesvárí a XV. század végén élt, a ferencesek egyik legnagyobb hatású írója.
Főműve a Stellarium coronae benedictae Mariae virginis (Az áldott Szűz Mária koronájának
tizenkét csillaga). Ezután főleg szentbeszédeket írt. Ezeket a műveket sorra ki is nvomtatták
és hatalmas népszerűségre tettek szert. Húsz év alatt 19-21(!) nyomtatást értek meg!
Laskai Osvát többszöri provincialis Kapisztrán Szent János életútját írja meg, Temesvári Pc lbárt tanítványa. Nevéhez fűződik a Biga Salutis (Üdvösség szekere) című két kötetes
adatgyűjtemény. 1497-1501 között ő állítja össze a ferencesek szabályrendszerét és többek
között a hitvédő beszédek gyűjteményét. Ezek szinte kivétel nélkül gyakorlati művek voltak. A XVI. században főleg rendtörténetet írnak, szabályokat és beszédgyűjteménveket. Fő
cél a hittudósítás és a történetírás. A sokat író testvérek főleg salvatoriánusok voltak.
A XVI. század a hitújítás és a vitairatok kora. Kiemelkedő jelentőségű a vitairatok és
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magyarázatok terén Szegedi Gergely mariánus es Nádasdi Bálint salvatoriánus testvér. A
XVII. században már magyarul írnak, a latin nyelvű írások szinte kivétel nélkül csak társaiknak szólnak. Ez a század az imádságos könyvek es a vallásos irodalom kora. Ebben az
időben szentbeszédeket es vallási énekeket fordítottak.
Az első ferences szépirodalmi emlékek agyulafehérvári glosszák. A szerzetesek főleg a
Klára-szűzek es a beginák részére írtak magyar nyelvű szövegeket, mert ők nem tudtak latinul. A legrégibb magyar könyv az Ehrenfcld-kódex, mely Szent Ferenc életéről szól (1380
körül keletkezett szöveg, amit 1430-ban másoltak át a ma is meglévő Ehrenfeld-kódexbe.)
Fontos forrás a Guary- és a Virginia-kódex, az utóbbit egy óbudai kláraszűz másolta le a
maga könyvébe 1500 körül. Az írás a lelkiismeret vizsgálatáról szól, egy részét Pisai Bertalan Liber Conformitanim című művéből másolták. Meg kell említenünk a Nádor-, a Simores a Nagyszombati-kódexet, mindhármat egy szerző írta. Fontos nyelvemlékünk a Debreceni-kódex, mclv szintén Klára-szűzeknek íródott. Mária het öröméről van szó benne, ezen
felül pedig életrajzokat es elmélkedéseket tartalmaz. Az előbb felsorolt négy kódex négy
kiilömböző kolostor számára íródott, tartalmilag fedik egymást. A Lobkovic-kódex sok
helyről összeszedegetett kézirat, az ember három főellenségéről szól. A Vitkovics-kódex
másolatban, a Kazinczy-kódex pedig két részben maradt ránk. Az erdélyi beginák három
kódexet mentettek meg: a Telekit, a Székelyudvarhelyit (a második legfontosabb erdélyi
nyelvemlék, Nyújtódi András saját húgának írt részletei nagyon fontosak számunkra) es a
Lázár—Zelma-kódexet. Természetesen ezek a kódexek csak töredékei a kor írott anyagának.
Azt mutatják meg, hogy a mohácsi vész es a hitújítás egy szépen fejlődő épületes irodalmat
tört derékba. Ennek az irodalomnak a többi, a magyar nyelv történetének es irodalmának
szempontjából talán legértékesebb gyümölcsei végleg megsemmisültek. Éppen a legmagyarabb, legrégibb kolostoroknak a könyvei hiányoznak.
Szent Ferenc szerzetének magyar hajtása adta hazánknak az első névleg ismert magyar
költőket is. A XVI. század két legnagyobb ferences költője Vásárhelyi András, akit 1533.ban öltek meg a törökök es Csáti Demeter (Vásárhelyi kortársa), akinek kiemelkedő alkotásai az 1526-ban írt haza fi as versek. ők kezdték el megírni az első magyar tudományos
szótárat, bár nem fejezhették be. Nagyon fontos munka a korban az Atyai Peter által írt
gyöngyösi latin—magyar szótártöredék. Ezt a művet a Chatoliconnal összekötve 1487-ben
Velencében nyomtatták ki. A rend ezután hatvan évig nem tudta folytatni tudományos tevékenységét, hiszen fennmaradásáért kellett küzdenie.
A XVII. században több kiemelkedő egyéniség volt a testvérek között. Kopcsányi Pap
Márton nevéhez evangéliumok es episztolák fűződnek, valamint egy keresztény imádságos
könyvecskét írt. Az előbb felsorolt műveket 1616-ban nyomtatták ki. Dúsi Jakab volt a
magyar egyházi énekek összegyűjtője. Sok éneket fordított le latinból. Kájoni János csíksomlyói barát volt talán a kor legkiemelkedőbb alakja. Énekszerző és énekeskönyv szerkesztő. 1676-ban kinyomtatja a Cancionale Chatolicum című énekes könyvet. Nevéhez fűződik
az önálló erdélyi custodia történetének megírása az ún. Fekete könyvben. Fontos munkája
még az Aranyosház imádságoskönyv es a magyar füvészkönyv összeállítása 1656-ban. Az
obszervánsok rendtörténetének megírását helytelenül Szalkai Balázs nevéhez szokták kötni.
Szalkai a boszniai vicariusok listáját állította össze, ennek alapján írt egy ismeretlen szerző
rendtörténetet valószínűleg Laskai Osvát felkérésére. Ez a mű kapcsolódik es kitér a magyar
történelemre, bár az író többször hibázik. Tartalmazza Laskai Osvát műveinek jegyzékét is.
A rend feladatai közé tartozott akkoriban az eretnekek és a görögkeletiek térítése. A ferenEgyház - Szentek es szentéletek

2002/XIIV. 1-2.

BELVEDERE

73

cesek ezáltal az Anjou-ház balkáni politikát szolgálták ki. A XV. század végén indult meg a
rendszeres rendi iskolázás. Ennek célja a gyóntatók és prédikátorok képzése volt. A szerzetesek nemzeti dicsőséget és értékeket, valamint szent magatartásformát hirdettek. Komoly
lépéseket tettek a magyar irodalom kialakulása terén. A XVI. század két kiemelkedő alakja
Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát obszerváns testvérek. ők főleg beszédminta gyűjteményeket dolgortak ki. A ferencesek rendszeresen tanultak és foglalkortak a rendtagok taníttatásával. A fiatalokat 14, 16 és 18 éves kortól vették fel a rendbe.
Kiinyvtáljwyzékek
Szakolca 1662,
Szeged 1849,
Csíksomlyó 1727 és 1734 (Tudomásunk van XVII. századi jegyzékről is, dc nem
ismerjük.)
Gyöngyös 1620/30-as évek,
Németújvár 1644 (A néhai Batthyány-birtok jelenleg Ausztria területén helyezkedik
el, Batthyány Adám rekatolizált, és behívta a ferenceseket.)
A katalógusok alapján az állomány főleg beszédgyűjteményekből, bibliakommentárokból és vitairatokból állt. A könyvtárban található művek többsége gyakorlati célt szolgált. A
prédikációkra és a protestánsokkal való vitára készítette fel a testvéreket.
A barátok nagy gondot fordítottak a tanulásra. 1454 után négy kolostorban volt iskola
és évente két-két testvért küldtek tanulni külföldre. Esztergomban, majd Nagyváradon főiskolát hortak létre. A tanulók kedvezményként külön szobát kaptak és tanulmányaik idejére a zsolozsma, valamint a munka alól fel voltak mentve. A kedvezmények lényegében azt a
célt szolgálták, hogy a tanulók minden idejüket a tanulásnak szenteljék. A ferenceseket önállóság és kulturális függetlenség jellemezte. A rend óriási érdeme, hogy a kódexekben leírtak
lehetővé tették a hit személyessé válását egyéni elmélkedés útján.

A rend további története vázlatosan
A jozefinizmus egy részüket elűzte, kolostoraik egy részét bezáratta, a búcsúhelyeket
betiltotta. 1897-ben öt provinciával rendelkeztek (mariánus, salvatoriánus, kapisztránus,
Szent István és Szent László). Fontos megemlíteni, hogy 1922-ben a kapisztránusok vállalták el az USA-ba vándorolt magyarok lelki gondozását. A rendet megrázta az 1950-es feloszlatási és államosítási hullám, mely könyvtáraikat is érintette, de mint a rend más nehéz időszakait, ezt is átvészelték és jelenleg is jelentős szerepet vállalnak a magyarországi hitéletben.
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Lusitania, a végzetes hajó
Cikkem témája a Lusitania nevű utasszállító luxushajó, melyet a történelemben
sajnos nemcsak az általa lebonyolított fantasztikus utazások tettek világhírűvé, hanem
tragikus módon szaporította az első világháborút övező talányokat. Nevének eredete az
ókorig nyúl vissza: Hispania egyik részét
hívták így, ami körülbelül a mai Portugáliának
felel meg. Hosszúsága 787 lib (1 láb = 30,48
cm), szélessége 87 láb. Sebessége maximum
25 csomó. Szállítható utaslétszám: 563 fő az
első emeleten, 464 a másodikon, és 1138 a
harmadikon. A motort gőzturbinák hajtották, 4 db hajócsavar vitte előre a hajót.
Gyártója a John Brown and Company Limited, Clydebank, Skócia. A Lusitania megépítése bizonyos értelemben J. P. Morgan
elhatározása volt, akinek az volt a célja, hogy
monopolhelyzetet teremtsen a transzatlantikus hajóüzletben, ami IMM (International
Mercantile Marine: Nemzetközi Kereskedelmi Hajózás) néven ismert. A vállalat két
hajót gyártott le: a Lusitaniát és a Maure-

Messzelátó

taniát, és az előbbi hamarább került ki. Ez az
első legnagyobb hajó, mely gőzturbinával
haladt előre, igaz már előtte is voltak hajók,
melyek turbinákat használtak, de nem ilyen
nagyságban. Ezen kívül abban is első volt,
hogy ez volt az a hajó, ami felülmúlta a 40
ezer tonnát. Négy kéménykürtőt helyeztek
el rajta, az utasoknak összesen hét fedélzet
állt rendelkezésre élvezni a hajó által nyújtott luxust. A berendezés és a bútorok fényűzőek voltak. A hajófedélzetre rakták az
első osztály társalgóját. Berendezése XVIII.
századi hangulatot idéz, sárga és zöld színeket használva, mahagóni lambériával. A tetején egy festett, áttetsző üvegtetőablakot
helyeztek el, valamint hosszában egy kandal16 állt. A vakolat hihetetlen kivitelezésű,
minden egyes helysége csodálatosan lakkozott. Az egész a királyi palota bálterméhez
hasonlított, a francia királyi pompát tükrözte. Az erkély tetején egy dóm található, amin
a Cherubim által készített, négy évszakot
bemutató metszet látható.

