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81öszó

Szent Juliannát, a Falconieri-család
nemes sarjadékát a Gondviselés állította
bele abba az impozáns történelmi keret
be, mely éppen meqlepb változatosság
ban való gazdagsága révén köti le az
olvasó figyeimét.

A Szentet ebből a keretből nem lehet
kiszakítani a nélkül, hogy az az egész
rovására ne tnenne és el ne homályosítaná
ennek a történelemben egyedülálló, pá
ratlan egyéniségnek ritka szép, színekben
gazdag ragyogását.

A történelmi háttér néha ugyan vére
sen feldúlt és megrendítően komoly, me
lyen nem ritkán száguldanak végig a
gyűlölet, a háborús veszedelem és a féke
zetlen politikai szenvedély koromfekete
fellegei. A Szetit egyéniségét nem egy
szer a közéletben felgyülemlett feszült
ségből kíméletlenül kipattanó villámok
cikázzák körül, míg tiltakozó szavát sok
szor elfojtja a pártok között kitört ádáz
küzdelem vad morajlása.
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Ebből a bonyolult háttérből azonban
annál világosabban domborodik ki a
Szent rendkívüli jelJemképe és nagy,
történelmi missziója, úgyhogy aki meg
akarja érteni Szent Julianna küldetését
és hozzá akar férkőzni lebilincselő jelJem
képéhez, az nem választhatja el a Szentet
attól a kerettől, melyet a Gondviselés
adott életének.

Sőt, éppen ez a keret, mely valóban
rendkívüli, teszi érdekessé, fordulatokban
gazdaggá Szentünk élettörténetét, melyet
a modern kor is meqkedvelhet, hiszen
nem egyéb, mint a béke szelJemének a há
ború öldöklő démonjával való viaskodá
sának szokatlan regénye.

Az olvasó most már megérti, miért
nem választottam el a képet a keret től
és miért nem követtem a régi, megszokott
utat, mely a benső lelkiség motívumait
túlhangsúlyozva, teljesen megfeledkezik
arról a történelmi talajról, melynek ter
mékeny földjében gyökerezik az itt vázolt
lelkiség élete.

En tehát a képet a Gondviselés adta
keretével nyujtom az olvasónak s remé
lem, hogy ezáltal sikerült közelebb hozni
hozzá a tizenharmadik század egyik ve
zető női egyéniségét.

•
E mozgalmas élet- és korrajzot egy

függelékkel toldottam meg. Ennek fejeze-
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telben igyekeztem arra a kituuásta rá
mutatni, melyet a Szent egyénisége és
szelleme váltott ki a századok folyamán
és amelynek termékeny hullámzása Szűz
Mária országát, Magyarországot sem
hagyta érintetlenül.

Ezzel kapcsolatban remélem, sikerült
a magyar közönség figyeImét arra a
hazánkban már több mint háromszáz éve
meghonosított szerzetesrendre felhívni,
melynek szelleme a Szent lelkiséqéi ala
kította s amely kiterjedt női ágazatát
Falconieri Julianna szervező és törvény
hozó tevékenységének köszönheti.

*
Mi szetvlták ezzel a könyvvel ren

dünk történetének egyik legragyogóbb
egyéniségét álJítjuk a nyilvánosság elé,
amivel csak küldetésünknek, a Szentszűz
kultusza terjesztésének felelünk meg.

Espedig annyiban, amennyiben lehe
tetlen Falconieri Szent Juliannát megsze
tettü a nélkül, hogy általa a Szetüszűz
tisztelete ne erősbödne bennünk.

Szeged, 1939, a fájdalmas Szűz ünnepe
vigiliáján.

A SZERZŰ.
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I. A VIRAGOK VAROSA

. Mistrangelo bíboros egy közismert,
híres mondása szerint "Firenze a virágok
városa és a városok virágja". (Cittá dei
tiori e tiore delle cittá.) Es mindenki, aki
az arnóparti városban megfordult, igazat
ad Firenze elhúnyt érsekének, az ünne
pelt írónak.

Firenze, a büszke Toszkána méltó
királynöje a karcsú és szeszélyes Arnó
partján székel. Az ösrómai Fiesole roman
tikus, örökzöld dombjaitól az említett
folyón keresztül egészen a Chianti-völgy
pompás vidékéig terjed ki az egyetlen
szépségű főváros területe, ahol mindenütt
kábító illatú és gazdag színpompában
hivalkodó virágra bukkanunk, melynek
méltó kerete az égbetörő. karcsú ciprus
és az enyhe szélben magát kecsesen rin
gató olajfa. Ahol pedig a szorosan egy
máshoz símuló épületek között, melyek
jelentős és mozgalmas történelmi multra
tekintenek vissza, virágoskerteknek nem
akadt hely, ott köböl és márványból fara
gott műremekek vírágzanak klasszikus

7



szépségükben. Ezek a mesteri vonalveze
téssel és hibátlan stílussal dicsekvő mű
kincsek a város palotái, nyilvános épü
letei és templomai, amelyek mindegyike
egy híres firenzei patrícius családdal áll
kapcsolatban és nem egyéb, mint a város
kővé merevedett és márványba tömörült
története.

Ebbe a keretbe, melynél szebbet el
képzelni sem lehet, állította bele az isteni
Gondviselés a tizenharmadik század egyik
legbefolyásosabb női egyéniségét: Falco
nieri Szent Juliannát, az Eucharisztia
apostolát.

A nem mindennapi keretben, Firenze
városában valóban nem közönséges kép
áll: Szent Julianna, a szervita mozgalom
egyik legvonzóbb egyénisége, amely
annál világosabban domborul ki, minél
mozgalmasabb a páratlan háttér: a tizen
harmadik századbeli Toszkánának és sze
szélyes fővárosának az ellentétekben fel
tűnően gazdag története.

Es ha helyesen akarjuk értékelni Szent
Julianna egyéniségét, történelmi küldeté
sét, akkor meg kell hagynunk kereté
ben és csak a történelmi háttér bele
kapcsolásával kísérelhetjük meg élettörté
netének és színekben gazdag lelki kép
másának a vázolását.

Ami pedig a történelmi hátteret illeti,
azt tárgyilagosan megfesteni és az abban
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A Szervi ta rend hét szent alapítója.





előforduló kusza összefüggésekre rávilá
gítani nem könnyü feladat. Mert a tizen
harmadik század Firenzéje a szó teljes
értelmében szeszélyes, kedveli az ellent
mondásokat s általában úgy viselkedik,
mint valaki, aki ellenállhatatlan szép
ségének és vonzóerejének teljes tudatában
minden önuralmat félretéve még a lehe
tetlent is megkisérli.

Erre a tizenharmadik század toszká
nai irodalma a legcsattanósabb bizonyi
ték. Dante Allighieri Divina Commedia-.
ja mellett, melyet komoly életfelfogás,
az isteni igazság misztikus szemlélete és
visszatarthatatlan magasbaivelés jelle
mez, a kornak az irodalmában ott talál
juk a hírhedt Boccaccio sekély és fül
ledt elbeszéléseit, amely jelenség arra
világít rá, hogy Firenze úgy szellemi, mint
erkölcsi élete két véglet között mozog s
egyszer az egyik, máskor a másikba csap
át mint a hullámverés, mely kiszámítha
tatlan szeszélyét követve egyszer az
egyik, máskor a másik partot önti el
áradatával.

Ezenkívül még több, hasonló ellent
mondással találkozunk e kornak a törté
netében.

Az egyik oldalon például az életszent
ségnek, az istenközelségnek, az őszinte
és komoly vallásos megmozdulásnak tel
jes kibontakozásában gyönyörködhetünk,
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míg ugyanabban az időben a másik olda
lon a különböző szekták, pártok, tév
tanok és szakadárok tombolják ki magu
kat teljes korlátlansággal Firenze kultu
rális és erkölcsi fejlődésének nem cse
kély kárára.

Nem kis ellentétben állt a város
ban uralkodó gazdagság, gazdasági jelen
tékeny befolyás, politikai hatalom és
annak nagymérvű gyakorlása az ugyan
azon időben észlelhető benső szakadás
sal, politikai egyenetlenséggel és kicsi
nyes pártoskodással, melynek egyébként
a legtöbb esetben véresen komoly követ
kezményei voltak. Bizonyítékul elég a
híres és hírhedt Bianchi és Neri, a Guel
fek és a Ghibellinek csoportulatára utal
ni. Ezekkel a nevekkel kapcsolatban
könnyen visszaemlékezünk azokra a vé
res küzdelmekre, melyeket az egyes pár
tok folytattak egymás ellen és ame
lyeknek színhelye a legtöbb esetben a vá
ros sikátorai és a védelem megkönnyeb
bítése céljából készakarva szűken épített
utcái voltak. Ez a szándék egyébként az
ebből a korból származó épületeken,
amelyek szoros egymásutánban szegé
lyezik a szűk útvonalakat, még ma is
meglátszik, úgyhogy Firenze egyes város
részeiben manapság sem kell nagy elkép
zelótehetség ahhoz, hogy felelevenítsük
magunkban a borzalmas polgárháború
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utcákon lefolyó harcainak emlékét és meg
értsük, hogy miképen lehetett az abla
kokból és az erkélyekről kőzáporral és
nyilakkal résztvenni az utca mélyén tom
boló véres küzdelmekben. Kimondhatat
lan vérfürdóknek, kegyetlenségeknek,
gyűlölködéseknekés árulásoknak voltak
ezek a városrészek sajnálatraméltó szem
tanúi. Mert a politikai szenvedély eltéve
lyedésében annyira ment, hogy az atyá
nak fia, a barátnak barátja ellen kellett
védekeznie. Azok, akik pár nap előtt még
felbonthatatlan szövetséget kötöttek, a
legrövidebb időn belül képesek voltak
egymásra támadni és ebben az esetben
feltétlenül élethalálharcról volt szól Vér
közösség, barátság, hála, az emberi mél
tóság tiszteletbentartása, az embertárs
politikai nézetének elismerése, a vallás
és az emberiség többi nagy erkölcsi érté
kei a politikai szenvedély ezen esze
veszett tombolásában túlságosan gyöngé
nek bizonyultak és úgy látszott, nem vol
tak képesek az ebből származó szeren
csétlen következményeket megakadá
lyozni.

Ehhez az általános felforduláshoz még
a szomszéd városokkal folytatott örökös
viszálykodás járult, ami az általános
bomlást csak siettette. Ezen azonban alig
lehet csodálkozni, mert Joseph de Maistre
közismert kijelentése szerint ebben a
korban a római szent birodalom, amely
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egyedül lett volna hivatott a veszélyez
tetett egyensúlyt fenntartani, sem szent,
sem római, de már birodalom sem volt.
Igy tehát semmi sem állott az útjában
annak, hogy a mindenütt túlsúlyba jutott
gyűlölködés, szűkkeblűség és kisméretű
gazdasági beállítás az egyes városok kö
zött komoly surlódásokat okozzon, ami
ből és ehhez igazán nem kellett sok idő,
csakhamar háború lett, ennek a szomorú
fogalomnak a legelfajultabb értelmében.
E viszályoknak a főszereplői Firenzén
kívül Siena, Pisa, Arezzo és Pistoia voltak.
A hadiszerencse természetesen nem min
díg kedvezett ugyanannak s így e kor
nak túlságosan mozgalmas története a
győzelem és a vereség beszámíthatatlan
változásainak állt a jegyében.

A királynői Firenze, mely a veleszü
letett bájjal foglalja el trónját a napsüté
ses Arnó partján, ebben az eszeveszett
felfordulásban sem feledkezett meg - és
ez csak a bámulatraméltó sokoldalúságát
bizonyítja - a művészetek iránt való
kötelezettségeirőlés oly művészi tényke
dést fejtett ki és oly bőkezűen jutalma
zott minden ebben az irányban tanúsított
törekvést, hogy a város történetírói ezt
a sok szempontból érthetetlen korszakot
joggal "il secolo grande", a nagy század
nak nevezték.

Valóban: Firenze története még a
tizenharmadik század elitélésreméltó nagy
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tévedéseiben is csodálatraméltó és komo
lyan veendő eredményekben gazdag.
Egyszersmind bizonyitéka a szeretetre
méltó firenzei embertipus életképességé
nek, sziporkázó szellemének és sok hibája
ellenére is, vagy éppen azáltal, mindent
magához vonzó kedvességének és - last,
not least - rendkívüli tehetségének...

A nemzetek sorsának mindenható irá
nyitója, az isteni Gondviselés kellőképen
gondoskodott a mozgalomban gazdag és
politikai vonatkozásban is végtelen érde
kes háttérről, amelyből az Eucharisztia
jegyese, Falconieri Szent Julianna vilá
gos alakja annál szembeötlőbben dombo
rodik ki.

Az Isten úgy akarta, hogy Szent Juli
anna éppen ennek a korszaknak legyen a
gyermeke és a kegyelemnek ezt a remek
művét a tizenharmadik század háborús
tüzektől megvilágitott keretébe állította
bele. Es ezáltal csak a művészet örök
törvényét követte, mely szerint minden
világosságban bővelkedő alak annál job
ban érvényesül, minél sötétebb a mőgötte
elvonuló háttér.

Véres, gyilkos időkben élő, szenvedé
lyes, hatalomra vágyó és rendkívül tehet
séges nép: ez Firenze a tizenharmadik
században.

Gyenge, védtelen nő, akiben a lélek
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minden szépsége teljesen kibontakozott,
aki mint az Isten küldöttje fordult szá
zadához és aki a magábaszállásnak és a
jobb jövő megvalósitásának a prófétája:
ez Falconieri Szent Julianna.

E gyenge nő halvány keze szeretet
teljes megértéssel érinti a nép háborgó
lelkét és a benne tomboló vihar elül,
Érintése nyomában eltűnnek a polgár
háború után megmaradt füstös romok s
mindenütt új élet keletkezik. Kezeit áldás
ra emeli és a mindent elemésztő tűzvész
kormos lángjai megállnak, ellankadnak,
még egy párszor fellobbannak, hogy az
után végleg megszűnjenek rombolni.
Tiszta lelkisége megérinti a korszak lel
két és a tizenharmadik században meg
indul a régen várt megújulás folyamata.

Ez volt a küldetése a szent zárdaszűz
nek, akinek a korszak megbékülését és
megújulását köszönhette.
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II. EGYNEMES CSALAD KE:sOSARJADE:KA

A firenzei dóm egyike azon legjelen
tősebb remekműveknek,melyeket csakis
a népközösség katolikus beállításának és
valódi istenközelségének köszönhetünk.
Ha a Battistero (keresztelőkápolna) és a
Dóm között a Piazza del Duomo-n (Dóm
téren) állunk és a délvidéki napsugárban
ragyogó Campanile di Giotto-ra (Giotto
tornyára) feltekintünk, hogy csipkesze
rűen körűlrémázott gótikus ablakaiban
és a pompás napsugárban csillogó egyéb
színes márványremekeiben gyönyörköd
jünk, akkor kénytelenek vagyunk azon
a vallástól ihletett művészlélek zse
niális tehetsége előtt meghajolni, aki
fölülmúlhatatlanul szép elgondolását ily
remek formákba öntve tudta megvaló
sítani. Ez a karcsú torony, mely már
ványfehérségében oly szűzies bájjal szö
kell a sötétkék toszkán égbolt felé és
amely a mindíg nyugtalan firenzei talaj
annyi rengésével dacolt, úgy tűnik fel
előttem évszázados folytonosságában,
mint az emberiség kővé dermedt,
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egeket ostromló segélykiáltása. Az örök,
soha el nem némuló emberi szenvedés
Istenbe vetett hitből fakadt sokatmondó
fohásza ez a torony, mely, úgy látszik,
egybeforrt azzal a toszkán talajjal, mely
ből oly vulkanikus erővel tör a magasba,
hogy szünet nélkül hirdesse néma jelen
létével az Isten dicsőségét.

Méltó a toronyhoz a mellette álló
gigantikus mére tű dómépület, melynek
hatalmas ívelésű kupolája a világ leg
híresebb látványosságaihoz tartozik s
melynek XIII. Leó pápa korában újonnan
díszített homlokzata méltó ékessége az
építészet műremekeiben amúgy sem sze
gény fővárosnak. A nagyméretű, finom
kidolgozású domborművekkel ellátott
bronzkapuk fáradhatatlanul ontják a ki
és bemenő tömegeket. Sokakat az Isten
után való vágyakozás vezet ide, mások
pedig csakis esztétikai szépérzéküket
óhajtják a dóm meglátogatásával ki elé
gíteni, míg olyanok is akadnak, akik e
szent küszöböt csak azért lépik át, mert
a firenzei dóm ismeretét az általános
műveltség magától értetődően megköve
teli.

Szent Julianna korában Firenze e büsz
kesége, a dóm még nem létezett. Az
akkori katedrális a "Santa Reparata"
nevet viselte és Santa Maria del Fiore
val, a mai dómmal egyetlen szempontból
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sem lehet összehasonlítani. Stílusa kevert
volt, mely a görög és a román vonalak
összeolvadásából keletkezett, úgyhogy a
katedrális, melynek szűk ablakain csak
kevés vílágosság hatolt az egyébként is
komor bensőbe, nagyobb művészi jelen
tőséggel nem bírt.

A város mai beosztása csak 1270 körül
keletkezett. A dómtérből kiinduló utcák:
via del Proconsolo, via degli Adimari,
via degli Albertinelli ekkor már léteztek.
A templom mögött balra terült el a Por
San Piero-nak (Szent Péter kapuja) neve
zett negyed, amelyben a Donati, Pazzi,
Adimari és Visdomini családok építettek
maguknak házat.

Ugyane negyedben találjuk a Falco
nieri-családnak, amelyezidőben érte el
jelentőségének tetőpontját, vonalvezeté
sében komoly és általában rideg benyo
mást keltő palotáját is.

Erdekesek és különösek a firenzei
középkor ezen épületei! Az első pillantásra
meglátszik rajtuk, hogy oly nemzedék
számára készültek, amely mindenekelőtt
hadviselésre gondolt. Ezek a paloták ha
talmas falakból állanak, melyek nagy
méretű kőkockákból épültek fel. Komor
egyhangúságukat csak azok a szűk nyí
lások törik meg, melyek szintén katonai
célokra szolgálnak. Nagyobb közökben
egy pár vasból készült fáklyatartó t lá-
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tunk a falakra alkalmazva: ünnepségek
alkalmával innen lobogtak fel a kellemet
lenül füstölő fáklyák, hogy belevilágítsa
nak a csodaszép firenzei éjtszakába. A
paloták belsejébe csak egy kapun keresz
tül lehet bejutni, amelyhez rendszerint
kőlépcső vezet. A homlokzatot magas,
hatalmas kőkockákból épített torony dí
szíti, melynek szűk celléiból a legtöbb
esetben szerencsétlen politikai foglyok
tekintenek a nagyon is kétes jövőbe.

A paloták belsejét is jellemző komor
hangulatot egy kissé enyhíti az udvar,
melynek folyosóit nem ritkán igazi mű
emlékek díszítik. A középen álló kút is
sokszor műremekszámbamegy. A magán
lakosztályokban és egyáltalában minde
nütt, katonás egyszerűség és kereskedői
józanság uralkodik. Es ennek így kell
lennie: ez a korszak és a firenzei ember
típus jellegzetes vonása.

*
A Falconieriek palotája mindenben

hasonlitott a korszak többi épületéhez.
Csak azáltal lehetett a többi családok
székhelyétől megkülönböztetni, hogy a
homlokzaton a kapu fölött a Falconieri
címer ékeskedett. I

I Ez a címer még ma is megvan abban a palo
tában, melyet a család később épittetett, amely
megint gazdát cserélt és ma a .J'opere del Duomo"
néven ismeretes.
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A családi birtok többi része a "via
Balla"-ban volt. Ez az utca ugyanahhoz
a kapuhoz vezetett, melybőla "via nuova"
indult ki és amelyen keresztül a falakon
kívül fekvő Caffagio-ba, amelyről később
még szó lesz, lehetett eljutni. AFalconieri
tulajdon ezen fekvése következtében a
család részben a "San Michele" , részben
a "Santa Maria in Campo" nevezetű plé
bániához tartozott.

A család feje történetünk idejében
Chiarissimo volt, aki ekkor már elérte
hetvenedik életévét. A Falconieriek nagy
hálával tartoznak neki. Hamisítatlan
firenzei polgár lévén, rendkívül ügyes
kereskedő volt, aki nagyszerűen értett a
pénzszerzéshez. A Falconieriek neki kö
szönhetik nem csekély vagyonukat és
befolyásos tekintélyüket, ami a tizenhar
madik század Firenzéjében feltétlen
elsőrendű jelentőséggel bírt. Az akkori
kor csak két értéket ismert, melyért
érdemesnek tartotta küzdeni és ez a tőke
és a hatalom volt. A politikát és a had
vezetést csak eszköznek tekintette, ame
lyet csak akkor érdemes használni, ha
ehhez a kettős célhoz vezet.

Es ha az elért eredményeket vesszük
tekintetbe, akkor nem ítélhetjük el egé
szen ezt a felfogást. Mert ha a firenzeiek
nem szívták volna magukba úgyszólván
az anyatejjel úgy az őszinte vallásosság
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alapelemeit, mint a kereskedői szellem
száraz józanságát és ha az öregek nem
tanították volna a fiatal nemzedéket pél
dájuk által az üzletember sokoldalúságára,
akkor Firenze városa sohasem tudott vol
na mérhetetlen gazdagságra és arra a
tekintélyre szert tenni, melyre politikai
kifejlődésében annyira szüksége volt. Es
akkor a jelenkor Firenzéje sem bővelked
ne műkincsekben gazdag palotákban és
Európa egy számottevő kultúrértékkel
minden bizonnyal szegényebb volna.
Mert a művészetek oly méretű virágzásá
hoz, amellyel e nagy század Firenzéjé
ben találkozunk, nem elég csak rendkí
vüli tehetséges művészekkel rendelkez
ni. Ehhez több: jólét és gazdagság kell,
ami a művésznek gondtalan megélhetést
biztosit s így számára lehetővé teszi a
zavartalan alkotást. Ezenkívül emberekre
van szükség, akik a műremeket nemcsak
megbecsülik, de abban a szerenesés hely
zetben vannak, hogy azt meg is fizessék
és a művészt újabb munkára késztessék.

Fírenze nemessége nem vetette meg
a kereskedelmet, sőt bőségesen kivette
belőle részét és ezáltal alapozta meg
sokat irígyelt nagyságát.

Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy
egy büszke nemes, mint Falconieri Chia
rissimo, kereskedő volt.

A Fa1conieriek számos tagú nemzetség

20



voltak. A család benső ügyeit hét testvér
vezette, akik a város magisztrátusában
és a politikai élet más terén is irányító
szerepet játszottak.

Igy például Chiarissimo egyik test
vére, Adimari már 1233 óta tagja volt az
államtanácsnak, míg egy másik, Cambio
di Guido, 1254-ben az öregek tanácsába
került és 1259-ben Siena ellen vívott
harcban mint kapitány (ami akkor vezé
reket illető elnevezés volt) nagy szere
pet játszott. A híres montaperti csatán is
jelenvoltak a Falconieri-testvérek s a
többi között Chiarissimo is.

Nagy befolyással voltak a Guelfek
egyházhü pártjára és 1280-ban mint a
san-pieroi negyed kiküldöttjei: ők is alá
írták a békeszerződést. 1285 után a Fal
conieriek már tizennégy Priort (magas
rangú állami hivatalnok) állítottak Firenze
szolgálatába és az egyik Falconieri a leg
magasabb Gonfaloniere hivatalát érde
melte ki magának.

Chiarissimo, mint már említettem,
mérhetetlenül gazdag volt. Hogy vagyo
nának eredete mennyiben nyugtalanította,
azt ma már nehéz megállapítani, annyit
azonban tudunk, hogy rnídőn magas ko
rára való tekintettel a halál gondolata
kísértette, írásban fordult (1264-ben) IV.
Orbán pápához engedélyért, hogy vagyo-
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nának egy részét a szegényeknek aján
dékozhassa.

Az aggastyán ezen elhatározása éppen
jókor jött. Mert ekkor épült a Fiesoleba
vezető út mentén a Santa Maria di Ca
faggio nevű templom, amely később a
híres Annunzíata kegyképnek vált töme
gesen felkeresett hajlékává." Ezt a képet
Szent Bonfiliusz, a szervita rend hét
szent alapítójának a feje, készíttette egy
bizonyos Bartolomeo által, míg a Szent
szűz arcát hiteles történelmi források
tanúbizonysága szerint angyali kezek
festették. A kép előtt hamarosan számos
imameghallgatás történt, úgyhogy a nép
seregestül tódult Toszkána minden ré
széből a szerviták cafaggioi kis templo
mába, amely csakhamar túlságosan szűk
nek bizonyult. A szerviták egy új temp
lom építését határozták el és Firenze
Mária-szetetőnépe páratlan bőkezűséggel
támogatta az építkezést. Ebből a templom
ból fejlődött ki azután a századok folya
mán az a gyönyörű reneszánsz stílusban
épült bazilika, amely ma is Toszkána
nemzeti szentélye.

Történetünk idejében a nagy lelke
sedéssel megkezdett építkezés egyszerre
megakadt s a kellő anyagi támogatás
hiányában holtpontra jutott. De ez a

" Lásd: "Ave Maria", 2. évf. 56. oldal.
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helyzet, szerencsére, nem tartott sokáig.
A IV. Orbán pápától kért, már említett
engedély idejében megérkezett, melynek
értelmében a Falconieri-család feje, Chia
rissimo kétes eredetű vagyonát a cafag
giói templomépítés nemes céljaira fordít
hatta, hogy így helyrehozza a mult kap
zsiságból elkövetett bűneit.

Ma már nem tudjuk, hogy Chiarissimo
mekkora összeget bocsátott a cafaggiói
templom rendelkezésére, csak annyit álla
píthatunk meg, hogy az általa nyujtott
segítség nem volt elegendő, mert a cafag
giói szerviták perjele, Szent Manettusz,
1265-ben, tehát egy évre rá, IV. Kelemen
pápától egy írást kapott, amelyben a
Szentatya Firenze, Fiesole és Pistoia
városa azon polgárainak, akik a cafaggiói
templomépítkezést vagy pénzbelí vagy
természetbeni ajándékokkal támogatják,
számos búcsút engedélyezett. A firenzei
anyaház üzleti könyveibőlegyébként meg
lehet állapítani, hogy az építkezés 1304
ben még mindíg nem volt befejezve.

Ennek következtében Chiarissimo sír
felírata, amely a Falconieriek fejét mint
az Annunziata-bazilika legnagyobb jóte
vőjét tünteti fel, nem felel meg egészen
a történelmi valóságnak.

A Falconieri-család azonban, sajnos,
más nézeten volt és Chiarissimo adomá
nyára hivatkozva az Annunziata-temp-
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lommaI szemben bizonyos jogokat akart
gyakorolni, ami természetesen a szervi
ták és a Falconieriek között kellemetlen
surlódásokhoz vezetett.

A Falconieriek szerepe a szervita rend
történetében, szerencsére, nemcsak erre
a kicsinyes beállítású szerepre szorítko
zott. A híres család arra volt hivatva,
hogy az Egyháznak és a szervita rendnek
egy szentet adjon, kinek hivatása főleg
abban állott, hogya kereszténység figyel
mét az Eucharisztia és a fájdalmas Isten
anya között fennálló szoros kapcsolatokra
hívja fel.

Ez a Szent rendkívüli körülmények
között született.

Chiarissímo, aki mint már említettem,
a város egyik leggazdagabb emberének
számított, nem volt se megelégedett, se
boldog. Pedig a hetven éves aggastyán
vagyona és tehetsége révén nagy tekin
télynek örvendett és a város életében
fontos szerepet játszott.

De nem volt örököse.
És így a hosszú évtizedeken keresztül

folytatott szünet nélküli komoly munká
nak, lázas ütemű vagyonszerzésnek nem
sok értelmét látta. És nem tudta, vajjon
érdemes volt-e a Falconieri-család címerét
a feltétlen tekintély és politikai befolyás
ragyogásával bearanyozni, ha a közel-







jövőben már senki sem lesz, aki e címert
használja!

Ugyane gondolatok kinozták Riguar
datát is, Chiarissimo feleségét.

Riguardatáról egyébként nem sokat
mondhatunk. Mert még azt sem tudjuk,
melyik családnak a sarjadéka és hol szü
letett. Ez az egyébként kellemetlen hiány
az akkori kor ama furcsa szokására vezet
hető vissza, mely szerint a krónikák bő
vebben csak a családok férfitagjaival fog
lalkoznak, mig a nőtagoknál csak a
keresztnév emlitésére szorítkoznak.

Az isteni Gondviselésnek a Falconieri
családdal nagy tervei voltak, amit a leg
jobban az 1270-ben előfordult csodálatos
esemény bizonyít. Riguardata ugyanis,
aki a kortársak egyhangú tanúbizonysága
szerint már magas korban volt, hitestár
sát, Chiarissimot egy leánygyermekkel
lepte meg. Tekintettel a szülők rendkívüli
korára, Firenzében mindenki meg volt
győződve arról, hogy itt csoda történt.

Azóta hét évszázad zajlott le és ily
hosszú idő lefolyása után ma már nem
tudjuk megállapítani, hogy Riguardata
gyermeke születése idejében mily idős le
hetett. Az apáról, Chiarissimóról azonban
megbízható adatok alapján tudjuk, hogy
hetvenkét éves volt, mikor leánya, Falco
nieri Szent Julianna a világra jött.
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A firenzei közvélemény, mely e cso
dálatos eseménnyel bőven foglalkozott,
nem tévedett, midőn a kis Juliannának
rendkívüli jövőt jósolt. A szervita rend
női ágának, a fájdalmas Istenanya szol
gálóleányának és az Eucharisztia aposto
lának teljesítményekben gazdag egyéni
sége igazat adott Firenze társadalmának:
a Falconieri-palotában egy oly élet sarjad
zott, melynek magas ívelésű útja a lelkek
történetében, a fájdalmas Istenanya kultu
szának megszilárdításában és az Eucha
risztia szolgálatában eltörülhetetlen nyo
mokat hagyott hátra és ezek ma is ellen
állhatatlan vonzóerővel késztetnek mín
denkit, aki a Szenttel megismerkedik,
páratlan példájának követésére.

A Szent, aki később mint a béke apos
tola vonta magára a világ figyelmét,
rendkívül szerenesés időszakban született,
amely a várva-várt megbékülés jegyében
állott.

Ez a szerenesés körülmény a Guelfek
(pápai párt) fölényes győzelmének tud
ható be. Vezérük, Anjou Károly, Pisa,
Siena és Poggibonsi városát meghódította
és a várfokra kitűzte a pápai zászlót. De
ennél többet jelentett az, hogy sikerült
neki Firenze, Siena, Pisa és Pistoia váro
sokat egy szövetségbe tömöríteni, amely
teljes erejéből a pápaság szent célkitű

zéseinek szolgált.
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Az így keletkezett szövetség, mely
Anjou Károly és helyettese, Montforti
Guidó hibájából később feloszlott, fenn
állása időtartama alatt a kölcsönös meg
értés szellemét ápolta és így a békét biz
tosította, mely minden kulturális fejlődés
nek mellőzhetetlenkiindulópontja.

Szent Julianna a megnyugvás e bol
dog idejében született, amit a történet
írók általában azon komoly erőfeszítés
előjelének vesznek, melyet a Szent ké
sőbbi életében fejtett ki, hogy a béke
szellemét mindenütt terjessze és annak
áldásdús kibontakozását megvédje.

"
Egy nagy képzettségű szervita törté

netíró, aki a Szentnek kortársa volt, Mati
Miklós, érdekes részleteket közöl Julianna
gyermekkorából.

Midőn például a dajka a kis Juliannát
kivette bölcsőjéből és megszabadította a
pólyától, az apróság ezt a rövid mozgás
szabadságot arra használta fel, hogy kis
kacsóival csókokat hintsen az ég felé, az
flott lakozó jó Istennek". Az első szó,
melyet a végtelenül élénk gyermek ki
mondott, Jézus és Mária szent neve volt.
E két név volt egyébként életének utolsó
sóhaja. Ezután a haldokló Szent, aki egész
munkásságát Jézus és Mária szolgálatának
szentelte, elnémult, hogy csak az örökké-
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valóságban szólaljon meg ismét és ott
hirdesse tovább az Isten dicsőségét.

A név, melyet a keresztség szentsé
gében kapott, különös módon utal arra a
korlátlan odaadásra, mellyel Julianna az
Eucharisztia iránt viseltetett és amelynek
következtében minden túlzás nélkül ne
vezhetjük az Eucharisztia apostolának.

Szentünk születése előtt tizenkét esz
tendővel, l258-ban, Lüttich mellett, Mont
Cornillonban lehelte ki ártatlan lelkét
Lüttichi Szent Julianna, aki egész életét
az Eucharisztia szolgálatának szentelte és
minden erejével az Úrnap eucharisztikus
ünnepének a bevezetéséért küzdött. Elet
célja megvalósulását, sajnos, már nem
élte meg, mert az egyetemes Egyház az
Úrnapot először IV. Orbán pápa uralko
dása alatt, 1264 június 19-én ünnepelte.

Ezzel kapcsolatban itt még egy érde
kes körülményre lehetünk tekintettel. Az
isteni Gondviselés különös meghagyása
révén a Falconieri Szent Juliannával a
halála napján történt nagy eucharisztikus
csoda szintén június 19-ére esik, éppúgy,
mint Lüttichi Szent Julianna halálának
napja is.

Falconieri Szent Julianna későbbi
eucharisztikus életének méltó bevezetése
volt a már zsenge korban érvénye
sülő lelki tisztaság, melynek következ
tében a szent gyermek egyszerűen nem
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tűrte, hogy dajkája csak egy pillanatig
is fedetlenül hagyja és ha kivették a
pólyából, addig sírt és nyugtalankodott,
míg ismét betakarták.

Az Eucharisztia apostola, aki később
szenvedélyes lelkesedéssel merült el a
legméltóságosabb Oltáriszentség imádásá
ba, alighogy megtanult beszélni, máris
imádkozni kezdett, a nélkül, hogy erre
valaki tanította volna és ezt oly szívesen
végezte, hogy egy kortárs feljegyzése
szerint, még a legkeményebb büntetéssel
sem lehetett volna eme kedvenc foglal
kozásától visszatartani...

A szent gyermek lelki fejlődésére
közeli rokona és atyai nagybátyja, Falco
nieri Szent Elek, a szervita rend hét
szent alapítójának egyik legnapsugara
sabb egyénisége volt nagy befolyással.

Szent Elek, Chiarissimo fivére, 1200
ban született s minden valószínűség sze
rint a Falconieri-testvérek között a má
sodik volt. Eletét már kora ifjúságától
kezdve nagy visszavonultságban töltötte
s ami az ő korában nagy rendkívüliség
nek számított, a nyugtalan korszak köz
életétől teljesen távol tartotta magát és
sohasem keveredett politikai viszályokba.

Változást ebbe a csendes és nyugodt
életbe Velletri János, Firenze püspökének
halála hozott 1230-ban. Utódja, a Tara-
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boschi-nemzetségből származó Ardíngo,
kinek befolyásos rokonsága révén jelen
tős kapcsolatai voltak az államélet vezető
köreivel, kiválóan ismerte az örökké for
rongó firenzei talajt és teljesen tisztában
volt azzal, hogy a jövő érdekében a leg
nagyobb eréllyel kell küzdeni egyes
tipikusan firenzei nemzeti tulajdonságok,
főleg a társadalmi s a közéletet komolyan
veszélyeztető egyenetlenség szelleme el
len. Ismervén Firenze hagyományos
Mária-kultuszát, a buzgó püspök arra
a gondolatra jutott, hogy aszociális
bajokat csakis a Szentszűz tisztelete
nyomában fakadó békülékeny szellem
képes orvosoini és így a Mária-kultusz
megszilárdítása és terjesztése céljából
egy szervezetet alakított, melynek a
"Máriát dícsérők testvérülete" (Laudesi)
nevet adta. A kezdeményezés nagy siker
rel járt, ami egyrészt a firenzeiek már
említett Mária-tiszteletének tudható be,
másrészt az alapító főpásztor nagy erköl
csi befolyásának az érdeme. Ardingó fel
szóIításának csakhamar mindenki, akinek
Fírenzében neve és állása volt, eleget
tett, úgyhogy a Laudesik szervezetében a
város vezető és legbefolyásosabb emberei
találtak egymásra abban a dícséretre
méltó szándékban, hogy a közügyeket a
Szentszűz békés szellemében vezetik a
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Krisztus jogos igényeit kielégítő meg
oldás felé.

Falconieri Elek is eleget tett a főpász
tor felhívásának és így, a nélkül, hogy
sejtette volna, megtette az első lépést
azon az úton, amely életének egész más
irányt adott. Alig tőltött három évet a
Laudesik testvérületében, már elkövetke
zett a második lépés is: 1233 augusztus
15-én a Szentszűz neki is megjelent a
Laudesi gyűlés után és hat társával őt is
meghívta szolgálatára és a Szerviták,
Mária Szolgái rendjének megalapítására.
Igy lett Falconieri Elek szervita és rend
jének egyik legvonzóbb és legtiszteletre
méltóbb szentje.

Midőn rokona, Falconieri Julianna
ártatlan gyermekéveit élte, Szent Elek az
újonnan alapított cafaggioi rendház sek
restyése volt. S miután a Szentlélek
irányította alázatosságból örökre lemon
dott arról, hogy pappá szenteljék, laikus
testvér maradt és nem átallotta Firenze
városában, ahol mindenki mint a gazdag
Falconieri-család tiszteletreméltó tagját
ismerte, a rendház számára alamizsnát
gyüjteni. Ilyenkor mindíg betért az ősi
családi házba, hogy a gyermek Julianná
val foglalkozzon, mert élete egyik leg
szebb feladatának tartotta, zsenge rokonát
az isteni szeretet mélységes titkaiba be
avatni.
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A kiváltságos gyermek fogékony lelke
tárva-nyitva állt Szent Elek áldásdús
befolyása előtt és ez eléggé megindokolja
a kortársak ama állítását, mely szerint a
Szent e kiváló vezetés mellett már gyer
mekéveiben kezdte meg a tökéletesség
útjait meglepő nagy sikerrel járni.

Rendkívül gyorsan kibontakozó lelki
szépsége külső megjelenését is átszelle
mesítette: szemeinek ragyogóan tiszta pil
lantása, finom ívelésű ajkainak magába
tért, barátságos mosolya, mozdulatainak
nemes egyszerűsége,magatartásának rnin
dent megszentelő természetfeletti előkelő
sége arról tett tanúságot, hogy Julianna
benső élete érthetetlen, csakis a kegyelem
munkásságával magyarázható gyorsaság
gal fejlődött.

•
Ma már, sajnos azt sem tudjuk meg

állapítani, hogy Szentünk mikor veszítette
el édesatyját. Csak annyit tudunk, hogy
Chiarissimo neve 1213 után az okiratok
ban többé nem fordul elő.

S miután a történetírók első szent
áldozásáról sem emlékeznek meg, így
ebben az irányban is csak a sötétben
tapogatódzunk. Hogy a krónikák erről a
fontos pillanatról nem tesznek emlitést,
az annyiban érthető, amennyiben a tizen
harmadik század ezt a szent gesztust
fínom tapintattal sohasem vitte a nyilvá-
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nosság elé. Első szentáldozását ebben a
korban mindenki egyedül, legfeljebb szűk
családi körben végezte, hogyaMegváltó
első egyesülését az Isten után vágyakozó
lélekkel semmiféle külső ünnepség vilá
gias lármája se zavarja.

Mi azonban, ismervén Szent Julianna
életét és eucharisztikus beállítását, min
den történelmi forrás hiányában is meg
állapíthatunk annyít, hogya Szent első
szentáldozása pillanatában oly kegyel
mekben részesült, melyek egész életére
kihatással voltak és amelyek későbbi
eucharisztikus szellemének vetették meg
az alapját.

A Szent hiteles történetírói a gyermek
kor kicsendülésének szentelt fejezetek
ben, az egyéb megállapításaikat jellemző
hiányoktól és rövidségtől eltérően bőveb
ben foglalkoznak Julianna jellemének
már ebben a korban, tehát elég korán
jelentkező különös sajátosságával: a ma
gány és az elvonult élet feltűnő szere
tetével.

Ennek a nemes hajlamnak első elő
jeleivel már az alig tizéves Szent életé
ben találkozunk. Julianna már ebben a
zsenge korban kerülte a lármát és ennek
következtében mindazokat a zajos helye
ket, ahol a tömegek megfordulnak és
ahol a kifelé fordult emberek szórakoznak.
Feltűnő jelenség az is, hogy ebben a kor-
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ban már nem lehetett sétálni vinni. Juli
anna ekkor már csak egy utat ismert, azt,
amely a szülőí háztól a szerviták Annun
ziata-templomába vezet, ahol szívesen és
hosszasan imádkozott. Néha elkísérte
édesanyját, midőn szegényeket ment
látogatni és nagy örömét lelte, ha a
"nincstelenekkel" Krisztus mindenre ki
térő szeretetét tudta éreztetni.

Ugyanez a hajlam, a csend és a ma
gány szeretete mutatkozott akkor is, mi
kor lakosztályát választotta ki. A Falco
nieriek palotája elég tágas volt ahhoz,
hogy a család egyetlen gyermekének
méltó tartózkodási helyet és valóban fő
úri kényelmet nyujtson. Julianna ezekről
a neki szánt termekről hallani sem akart
és a palota egyik eldugott sarkában talált
magának megfelelő szobát, ahol zavarta
lanul élhetett Istennek és lelkének.

A tízéves gyennek már tökéletesen be
felé, a lelki értékek felé fordult életet
élt és teljesen elzárkózott a világ örömei
elől. Minden bizonnyal - és ez csak a
kegyelem korai működésének tudható be
- már ekkor tudta, hogy mily valóság
rejtőzik a világ mámorának felénk fordí
tott kulisszái mögött és a pompásan illa
tozó rózsa szinnai alatt idejekorán észre
vette a szúrós töviseket. Tehát józan
szemmel látta a valóságot és ennek meg
felelően rendezte be életét.
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Teljesen elfordult a világtól, melyben
semmi szerepet sem vállalt. Es annak meg
felelően öltözködött, ami a tizenharmadik
században, a fényűző elegancia korában,
melynek luxusáról ma már csak halvány
fogalmunk van, valóban nagy és ritka
érdem volt. Egyszerű ruházatát kiegészí
tette szerény hajviselete. Tükröt sohasem
használt. És ki gondolta volna, hogy ez
a minden egyszerűség ellenére is főúri
megjelenésű leány hajába szúrós tövise
ket font, hogy meg ne feledkezzen Krisz
tus vértanúi töviskoronájáról.

Különös visszavonultságot tanúsított a
másik nemmel szemben, amelyet szükség
esetén a megközeIíthetetlenségig tudott
felfokozni. Ennek a fínom lelkű tartózko
dásnak annyira mestere volt, hogy kor
társai tanúbizonysága szerint tiszta szemei
sohasem pillantották meg egy férfiú arcát.
Szerelmét az elbájoló szépségnek ígérkező
serdülő leány Krisztusnak szentelte, míg
hasonló földi vonatkozások elől tökélete
sen elzárkózott.

A magány iránt mindíg jobban foko
zódó szeretetét jellemzi az is, hogy soha
sem lehetett az ablaknál látni. Kortársai,
a szépségükről és egy kissé kacérságuk
ról is hires fiatal firenzei leányok szíve
sen mutogatták magukat az ablakban,
és az erkélyt is arra használták fel, hogy
magukra tereljék a járókelők figyelmét.
Ezt az egyébként ártatlan örömet a kor-
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szellem minden további nélkül helyeselte.
De Julianna, akinek az erkélye üresen
maradt és aki elfüggönyözte ablakát,
ebben is komolyan gondolkodott s csak
Az előtt mutatkozott s tárta fel lelke egész
szépségét, Aki szivének szerelemmel sze
retett Istene volt.

•
Julianna már kora ifjúságában vonult

vissza a világtól és egyetlen vágya az
volt, hogy észrevétlenül járhassa az élet
útjait. Ezt azonban nem tudta elérni, mert
az isteni Gondviselés, akinek nagy tervei
voltak, másként rendelkezett.

A Szent kerülte a tömeget, de az mégis
tudott róla és a társaságban sokat beszél
tek a serdülő Falconieri-leányról.

Es Firenze fiatal lovagjai megkísérel
ték közelébe jutni a megközelíthetet
lennek.

A fiatal hölgyek pedig megbotránkoz
tak "apácás" életmódján és elítélték azt,
akit elvilágiasodoH felfogásuk nem akart
megérteni.

A fiatal Szent körül, mint az a nagyok
életében oly sokszor előfordul, mozgalom
indult meg, melyről mindenki tudott és
mindenki beszélt.

Csak Julianna nem; neki sejtelme sem
volt arról, mi történik körülötte.

Pedig ennek a mozgalomnak megvolt
a maga értelme. Julianna fekete szemű,
élénk kortársai, a firenzei hölgyek, min-
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den elítélő kritika ellenére is gondolko
dóba estek és belátták, hogy nem nekik,
hanem a Szentnek van igaza, aki a szebb
utat választotta.

A példa tehát nem maradt jó hatás
nélkül s ez a megmozdulás, melyről, mint
már említettem, a Szentnek sejtelme sem
volt, lett annak a befolyásos és eredmény
teljes apostoli működésnek korai ki
indulópontja, melyet Julianna későbbi
életében volt hivatva kifejteni.
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III. VE:RES TESTVE:RHARC
EGY KEGYKE:P ARNYE:KABAN

Szent Julianna nagy előszeretettel ke
reste fel a szerviták firenzei Annunziata
templomát, ahol a híres kegykép előtt
hosszú órákat töltött imádságban. E láto
gatások révén idejekorán alkalma nyílt a
szervita renddel megismerkedni és így ha
marosan belekapcsolódott annak a rend
nek az életébe, melyben neki oly fontos
szerep jutott.

A szervita rendet ebben az időben egy
rendkívül tehetséges férfiú kormányozta
mint általános rendfőnök, aki szintén fi
renzei születésű volt és akit a történelem
joggal számít a tizenharmadik század
vezető egyéniségeihez. Ez a nagy befo
lyású személyiség Benizi Szent Fülöp volt.
aki mint őtödik egyetemes főnök állt a
legszebb fejlődésben lévő szervita rend
élén.

A firenzei Annunziata-kolostor ugyan
ekkor nagy szerepet játszott a rend tör
ténetében. A rendkormányzat már akkor
is bonyolult szálai itt futottak össze és
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innen indultak ki azok a szerenesés meg
kezdések, melyek a rend elterjedésére és
benső megszilárdulására oly jelentékeny
kihatással voltak. Ez a körülmény termé
szetesen azt hozta magával, hogya rend
főnök sokat tartózkodott ebben a házban,
ahová hosszú és fáradságos utazásai után,
és ez különösen Szent Fülöp életében
gyakran fordult elő, mindíg visszatért.

Benizi Szent Fülöp, a szervita rend
nek egyík legdicsőbb ékessége, mínt rend
főnök nemcsak kíváló szervező erő volt,
hanem sokat keresett lelkívezető is, aki
biztos kézzel vezette azokat az üdvösség
útjain, akik reá bízták sorsukat.

Evvel a markáns egyéniséggel hozta
össze egy szép napon az isteni Gondvise
lés Szent Juliannát az Annunziata-temp
lomban. Itt két nagy és rendkívüli telje
sítményekre hivatott lélek talált egymásra
és ez a találkozás döntő befolyással volt
a Szent életének - akí a rendfőnökben
a legjobb lelki irányítót kapta - további
alakulására, mert Juliannát Szent Fülöp
nevelte az Eucharisztiában beteljesülő
Máría-tisztelet ideális megvalósítására.

*
1276-ban X. Gergely pápának szemé

lyesen kellett Firenzében megjelennie,
hogy a gueUek és ghibellinek között ki
tört viszályt rendbehozza és a békét ísmét
helyreállítsa. A békekötés ugyan megtör-
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tént, de a béke csak négy napig tartott.
Ennek oka Anjou Károly volt, aki a pápa
által közvetitett béke feltételeivel nem
volt megelégedve. Egypár ügyes diplo
máciai fogással elérte azt, hogy a béke
szerződés megsemmisült és a rövid időre
elfojtott politikai szenvedély ismét fel
lángolt, ami pedig a virágok városa köz
életének egyáltalán nem vált előnyére.
Az utcákon kiontott vér még fel sem
száradt, máris újból megkezdődtek a hir
hedt utcai harcok, melyek ezúttal még el
keseredettebbek voltak, mint az előbbiek.
X. Gergely, miután nem talált más meg
oldást, szomorú szívvel kimondotta az
interdiktumot és elhagyta a várost.

Az erre következő fejetlenség leírha
tatlan állapotot teremtett, melyet minden
túlzás nélkül anarchiának lehet nevezni.
Növelte a nehézségeket még az is, hogy
a püspöki széküresedés éppen ebbe az
időszakba esett, amikor sem püspökválasz
tásról, sem annak a Szentszék által való
jóváhagyásáról nem lehetett szó.

A drámai feszültségekben gazdag zűr
zavar már elérte a tetőpontját s a helyzet
tarthatatlanná vált, rnidőn Benizi Szent
Fülöp, a szerviták egyetemes főnöke ho sz
szabb távollét után hazajött Németország
ból, ahol új rendtartományt létesített.
Szent Fülöp a nagy lelkeket jellemzőhaza
szeretettel csüngött szülővárosán és így
érthető, hogy annak szomorú helyzetét
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nagyon is szívére vette. Mint rendfőnök
erélyes cselekvéshez és sikerteljes meg
oldásokhoz volt szokva. Nem nézte te
hát tétlenül a helyzetet és rögtön el
határozta, hogy Firenze érdekében a lehe
tetlent is megkísérli. Erélyes és fáradha
tatlan munkássága, melyben az országos
hírű szónokot megillető tekintély nagy
segítségére volt, nem várt eredménnyel
járt. Tüzes beszédei és korlátlan személyes
befolyása a szó legnemesebb értelmében
lángba borították a várost és újból az
Isten felé irányították a lelkeket.

A város megmozdult. De nemcsak
abban az irányban, amelyet a Szent jelölt
ki. Egy más irányban is és ez volt Szent
Fülöp, a nagy békeapostol számára a vá
ratlan fordulatokban amúgy is gazdag
időszak legnagyobb meglepetése: Firenze
polgársága egyhangúlag a szent rend
főnökkel akarta a város megüresedett
püspöki székét betölteni.

A Szent életében ez nem az első eset,
IV. Kelemen pápa halála után a Viterbó
ban tanácskozó bíborosok, a nélkül, hogy
Fülöpnek sejtelme lett volna a történtek
ről, őt választották meg pápának. Midőn
megtudta, a magányba menekült és oly
ügyesen rejtőzött el, hogy nem találtak
rá és mást választottak. Most is hasonlóan
cselekedett: nyomtalanul eltűnt és így
más került Firenze püspöki székébe.

A két nagy lélek: Szent Fülöp és Szent
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Julianna találkozása ebbe a mozgalmas
korszakba esik.

A történetírók ezzel kapcsolatban még
azt is megemlítik, hogy valószínűlegmaga
Szent Elek ajánlotta Juliannát a nagy
rendfőnök pártfogásába, aki az első pillan
tásra meglátta, hogy mily értékes és nagy
dolgok keresztülvitelére hivatott egyéni
ség vezetését bízta atyai szeretetére az
isteni Gondviselés.

*
Négy évvel később Szent Fülöpöt is

mét Firenzében találjuk. A helyzet most
még bonyolultabb volt, mint azelőtt bár
mikor. A ghibellinek számüzetésben éltek,
mert a Szentszék csak e feltétel alatt
oldozta fel a várost az interdiktum alól.
Ennek az intézkedésnek azonban olyan
következménye lett, amellyel senki sem
számolt. A városban egyeduralomra jutott
guelfele pártja két részre szakadt és a
polgárháború új színek alatt, de a régi
szenvedéllyel ismét feléledt és oly esz
telen vérontással járt, amely még ebben
a harcias korban is ritkaság számba ment.
Az így alakult helyzet egyébként jellemző
úgy a tizenharmadik századra, mint az
abban nagy szerepet játszó büszke Firen
zére. Ebben a korban és főleg ebben a
zseniális városban úgylátszik nem tudtak
polgárháború nélkül meglenni és miután
az ellenfél száműzetése által ártalmatlan
ná volt téve, inkább az uralomra jutott
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párt hasadt ketté, csakhogy ismét fegy
vert lehessen fogni. A város vezetői a
politikai szenvedély e veszedelmes ki
robbanását már nem tudták fékezni és
jogosan számoltak azzal a lehetőséggel,
hogya száműzött ghibellinek az őrült fel
fordulást saját céljaikra fogják felhasz
nálni.

Gyengeségük teljes tudatában III. Mík
lós pápától kértek segítséget, aki Frangí
pani Latino bíborost küldötte Firenzébe,
hogy nevében megtegye a szükséges in
tézkedéseket. A pápa nagy reménnyel
tekintett követe békeközvetitésének elé
be, mert Frangipani bíboros nemrégen
hasonló megbízással járt Bolognában. ahol
akcióját teljes siker koronázta.

A bíboros nagy fába vágta fejszéjét,
mert mint a tapasztalat bizonyítja, Firen
zével nem lehetett oly könnyen tárgyalni,
mint a sokkal hajlékonyabb Bolognával.
Frangipani ezzel teljesen tisztában volt
és a firenzei békekötés rendkívül gyér
lehetőségeitfontolgatva arra a szerenesés
gondolatra jutott, hogy a Firenzére nagy
befolyással bíró Benizi Szent Fülöp segít
ségét biztosítsa magának.

A pápai követ ünnepélyes bevonulá
sára a domonkosok Santa Maria Novella
templomának ünnepélyes alapkőletétele
volt a legalkalmasabb ürügy.'

• A ma is fennálló remekmúszámba menó és
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Míg Frangipani az alapkőletétel szer
tartását a liturgia keretein belül megenge
dett legnagyobb pompával végezte, addig
Szent Fülöp bejárta a várost, meglátogatta
a mérvadó személyiségeket, szívükre be
szélt, megnyugtatta a kedélyeket és elő
készítette a talajt. És miután nem a diplo
máciai ravaszság síma érveit sorolta fel,
hanem a vallásos meggyőződés és a ke
resztény hazaszeretet követelményeit jut
tatta kellőképen érvényre, a megbékülés
teljes sikerrel járt.

Az ellenfelek kezet nyujtottak egy
másnak, a száműzött ghibellineket vissza
hívták és a város élére egy tizennégy tagú
testületet állítottak. Ez ügyes fogásnak
bizonyult, annál is inkább, mert a vezető
testületben mind a két párt egyenlő arány
ban volt képviselve.

A pápa követe, Frangipani büszke
lehetett az elért eredményre: a béke létre
jött és ami a fő, tartós volt.

Ez a siker egyedül áll Firenze mozgal
mas történetében és ebben oroszlánrésze
van Benizi Szent Fülöpnek, aki Itáliában
őszinte szerénysége és elvonultsága elle-

múemléknek kinyilvánított Santa Maria Novella
templom, mely a korabeli toszkánai gótikának
egyik legértékesebb alkotása, a központi pálya
udvar mellett van. A pályaudvart is róla nevezték
el. A vele egybekötött "Chiostro Verde" domonkos
kolostor Firenze látványosságaihoz tartozik.
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nére is minden vonatkozásban nagy sze
repet játszott.

Ez az érdekes, sokoldalú ember. aki
nek vállain nyugodott a szervita rend
vezetésével együttjáró roppant felelősség
és akit mint rendfőnököt a pápák is bi
zalmas küldetésekkel tüntettek ki, felőrlő
tevékenysége mellett ráért arra is, hogy
egyesekkel személyesen foglalkozzon és
ügyes vezetésével elősegítse bennük a
lelki szépség egyéni kibontakozását.

Ekkor már Falconieri Julianna is az ő
vezetése alatt állott, míg nagybátyja, Fal
conieri Szent Elek, aki nevelő munkáját
befejezettnek tekintette. visszavonult és
csak inkább a háttérbő l kísérte éber fi
gyelemmel szeretett védencének további
fejlődését.

Igy Szent Fülöp megint egyszer, mint
életében már annyiszor, az isteni Gond
viselés eszközének bizonyult, amennyiben
a nélkül, hogy szándékában lett volna,
a serdülő Juliannát magasztos hivatására
készítette elő.

És most nagyon kapóra jött az is, hogy
1284 körül huzamosabb időt tölthetett a
firenzei Annunziata-kolostorban, mely
annakidején a rendfőnökök székhelye
volt.

Julianna ekkor már tizennégy éves
lehetett s a kortársak tanúsága szerint
szűzies szépsége mindenkit elragadott. De
ennél sokkal mélyebb és maradandóbb
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benyomást tett mindenkire az a kifejez
hetetlen, nemes lelki szépség, mely ter
mészetfeletti ragyogásával egész egyéni
ségét elárasztotta és amelyet a Szentlélek
kiváltságos kegyelmi ajándékának tulaj
doníthatunk.

ts senki sem csodálkozhatik azon,
hogy kortársai megcsodálták és páratlan
tisztelettel beszéltek róla. Mert lelki arcu
lata már ekkor meglepő és csodálatra
méltó volt. Ennek az arculatnak minden
vonása elismerten az isteni kegyelem
remekműve,mert ilyen tökéletes Krisztus
profilt egy tizennégy éves leány lelké
ben kialakítani emberi nevelés nem ké
pes. Itt már a természetfeletti behatás
alatt álló életalakítás remekművével ál
lunk szemben. Mégpedig olyannyira, hogy
a serdülő Szentet nemcsak a szűzíes lel
kületű leányifjúság méltó példaképének
tekinthetjük. Ö ekkor már több volt, túl
fejlődött ezeken az aránylag mégis szűk
korlátokon és magában hordozta azt a
bizonyos, megmagyarázhatatlan "vala
mit", ami csak a szentek sajátsága és a
teljesen Isten felé fordult, valóban nagy
lelkek ellenállhatatlanul vonzó kihatással
bíró kiváltsága.

Az idő természetesen nem állt meg s
vele együtt továbbhaladt a fejlődés fo
lyamata is. Lelke gazdagsága mindinkább
átszellemesítette a Szent egyébként is
minden szempontból tökéletes külső meg-
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jelenését és természetadta szépségének
megadta azt a bizonyos finom beteljesü
lést, amely az életben nagyon ritka és
amelynek vonzereje ellenállhatatlan. Ha
a történelem arról tanúskodik, hogy a
misztikusok életében ilyen gyakran for
dult elő a kegyelem átszellemesítő befo
lyásának betudható külső szépséghibákat
enyhítő és elsimító átváltozás, akkor mit
mondjunk Falconieri Juliannáról, akit a
jóságos Teremtő oly bőségesen halmozott
el a klasszikus szépségű külső minden
előnyeivel?

A külső és belső szépségnek ez a pa
zar megnyilvánulása természetesen nem
maradt titokban, magától értetődik tehát,
hogy az egész város figyelme Julianna
felé fordult.

Es igy egy szép napon beállított az
első kérő is. Kellemes megjelenésú fiú
volt, akit az előkelő származás, jelenté
keny vagyon és fölényes kiképzés ním
busza lengett körül. Riguardata, a gyer
mekére jogosan büszke anya örömmel
fogadta és a fiatalember kéreimét teljes
befolyásával támogatta.

De Riguardata hiába fáradozott. Juli
anna kereken kijelentette, hogy hallani
sem akar a férjhezmenésről. Elszánt aka
ratereje fölényesen törte meg az édesanya
ebbeli kísérleteit. Es midőn megkérdez
ték, hogy miért utasítja el kérőjét. akiért
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Firenze leányifjúsága ugyancsak irígyelte,
a legtermészetesebb egyszerűséggel azt
válaszolta, hogy ő Jézusnak szentelte
életét és így szó sem lehet arról, hogy
abba egy férfiú, legyen az akárki, bele
szóljon.

A kérő t tehát kénytelenek voltak el
utasítani. S máris itt volt a másik, a város
közismert kedvence, akiért nem egy
leányszív dobogott a virágok városában:
Falco de Falconieri, a Szent távoli rokona.
A gazdag és nagyjövőj-ű ifjú szenvedélye
sen szerette Juliannát és feltette magában,
hogy addig nem tágít, míg el nem nyerte
szíve választottjának kezét.

Az új kérő mögött megint a jövőért
aggódó édesanya, Riguardata állott, aki
az előbbi eset tapasztalatából levonta a
következményeket és más úton kísérelte
meg leányát elhatározása megváltoztatá
sára bírni. Pazar színekkel vázolta Juli
anna előtt a reá várakozó jövőt egy oly
férfi oldalán, aki kész minden kívánságát
teljesíteni s akinek megvan a m6dja
ahhoz, hogy őt a szó legfényűzőbb értel
mében elkényeztesse. Az okos anya azt
sem hagyta említés nélkül, hogy Falcót
a városban rajongásig szeretik és hogy
e házasság révén ő lesz Firenze legirígyel
tebb és legboldogabb asszonya. S míután
látta, hogy ezek az érvek semmiféle be
nyomást sem tesznek hajlíthatatlan leá-
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nyára és miután erőszakkal sem tudta
elérni célját, a rokonságot hívta segít
ségül.

Es a rokonság a helyzet komolyságá
nak tudatában teljes számban meg is
jelent. Julianna meghallgatta a bőbeszédű,
fontoskodó közeli és távoli rokonokat és
udvariasan, de félre nem magyarázható
módon nemet mondott.

A család ezúttal nem volt hajlandó
engedni. Julianna erre is megtalálta a
helyes választ: a szerviták közeli Annun
ziata-templomában a kegykép előtt letette
a szűzességi fogadalmat,' azután hazatért
és egyszerűen levágta páratlan szépségű
haját, mely Firenzében, a klasszikus ízlés
városában is feltűnt és közbeszéd tárgya
volt.

Az egybegyűlt rokonságnak erre a
válaszra semmi mondanivalója sem lehe
tett s így köztudomásúvá vált, hogy Fal
conieri Julianna a megváltó Istennel ün
nepelte szűzies eljegyzését.

•
Julianna elhatározásával kapcsolatban

felmerűl a kérdés, hogya Szent, aki eré
lyes ellenállást tanúsított úgy édesanyja,
mint a család világosan kifejezett akarata
ellen és egy nemes érzelmű, őt őszintén
szerető fiatal szívnek okozott nagy fáj
dalmat, helyesen cselekedett-e és meg
felelt-e a negyedik parancsolat követel
ményeinek.
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A világ, mely hasonló esetekben egy
kissé érzelgős és túlságosan hangoztatja
az emberi "szivnek" úgynevezett jogait,
a Szent magatartását akkor sem értette
meg s most sem fogja helyesen értékelni.
Azok azonban, akik tudnak az Isten jo
gairól, aki bárkit kiválaszthat és felszólít
hat arra, hogy teljes odaadással csak neki
éljen, megértik Julianna beállítását, amely
nem egyéb, mint az isteni hivatás ke
gyelme iránt tanúsított nagylelkű hűség
és tökéletes engedelmesség. S azt is meg
értik, hogy a szív, melyet az Istentől jövő
kitüntető hivatás teljesen meghódított,
egyedüli boldogságát csakis ebben az
odaadásban találja, mert aki egyszer az
Istené, az a végtelenhez van hozzászokva
és azt a mégannyira nemes földi kapcso
latok, éppen mert korlátoltak, többé ki
nem elégithetik.

Arra a kérdésre, hogy Julianna a hiva
tás kegyelmét mikor ismerte fel teljes
biztossággal, kétszáz évvel később a szer
vita rend egy kiváló hittudósa és szónoka,
Attavanti Pál adott kielégítő feleletet
egyik, 1494-ben az utolsó ítéletről tartott
beszédében. Attavanti ez alkalomból tör
téneti forrásokra hivatkozva azt állította,
hogy a Szent az Annunziata-templomban
egy szentbeszéden volt jelen, melynek
tárgya szintén az utolsó ítélet volt. A
szónok mesterien kezelte ezt a kinyilat
koztatott igazságot és élénk színekkel,
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plasztikus kifejező erővel vázolta hallga
tói előtt az ítélet egyes jeleneteit. Julianna
ekkor győződött meg teljesen a világ hiú
ságáról és ekkor ragyogott fel előtte az
örök élet teljes szépsége. Ugyanekkor
érett meg benne az elhatározás, hogy
a világ örömeiről lemond és Istennek
szenteli virágzásnak indult, sokat ígérő
életét. Attavanti szerint a Szent, akí, mint
már említettük, a szervita rendfőnök ve
zetése alatt állott, rögtön a szervita rend
által nyujtott lehetőségekregondolt, mert
érezte, hogy életcélját és velejáró külde
tését csakis ennek a rendnek a köteléké
ben és lelki irányzatának hűséges betar
tásával valósíthatja meg.

Szent Julianna nagyon helyesen gon
dolkodott és belátta, hogy magasztos élet
célját csakis a szerzetesi közösség kere
tein belül érheti el. Igaz ugyan, hogy
a szülői házban teljesen elvonultan élt
és minden idejét zavartalanul lelkének
szentelte. De ez az életforma nem volt
tökéletes, mert hiányzott belőle a közös
élettel együtt járó kölcsönös lelki kiegé
szítés, példaadással való buzdítás és az
elöljárónak való feltétlen alárendelés,
mely az engedelmességi fogadalom által
irányított fegyelem révén a mindennapi
kötelességteljesítés legjelentéktelenebb
részeire is kiterjed.

Julianna nem szerette a fél megoldá
sokat és így kezdettől fogva a szerzetesi
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közös életre gondolt, éspedig, mint már
emlitettem, a szervita rend nyujtotta lehe
tőségek keretein belül. Erre a felsorolt
okokon kívül és eltekintve attól, hogy
nagybátyja, Falconieri Szent Elek a rend
alapítóihoz tartozott, főleg az Annunziata
kegykép, mely ellenállhatatlan befolyást
gyakorolt fejlődésére, indította. Hiszen
élete legszebb óráit a kegykép előtt töl
tötte az angyal által üdvözölt Szentszűzzel
egy lelki közösségben és a kegyképhez
menekült akkor is, mikor az egybegyűlt
rokonság házassági terveivel zaklatta,
hogya szűzességi fogadalom letétele által
minden további effajta kísérlettőlmegsza
baduljon. Az Annunziata-kegykép irányí
tóan szólott bele fiatal életébe és azzal
a renddel kapcsolta össze, mely minden
képességét a fájdalmas Szűz szolgálatá
nak szentelte. Ennek a valóságnak csak
természetes következménye, hogy Juli
anna szerzetesnő, éspedig csakis szervita
szerzetesnő akart lenni.

Ezen elhatározásnak nagy történelmi
jelentősége van, mert kiindulópontja
Falconieri Szent Julianna rendkívüli kül
detése megvalósulásának.

A szervita rend ebben az időben még
a kezdet nehézségeivel küszködött. Szent
Alapítóink és Benizi Szent Fülöp fárado
zásainak köszönhetjük, hogy a férfirend,
mely Olaszországon kívül már Francia-
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ország és a Német-Birodalom területén is
virágzó tartományokat mutathatott fel,
ebben a korban már fellendült, de a női
rend a kezdetnek valóban csak a kezde
ténél állott. Ahhoz, hogy ez az élet teljes
lendülettel és tökéletesen megszervezve
induljon el hóditó útjára, még sok munka
és erőfeszítés kellett, főleg pedig az az
erélyes és mégis gyengéd női kéz, mely
egyedül képes egy női rendnek az életét
célszerűen megszervezni.

Erre az évszázadokat íelölelően szer
vező és irányító, tehát minden szempont
ból megalapozó munkára az isteni Gond
viselés Szent Juliannát hivta meg, akit,
mint azt később bizonyítani fogjuk, a
szervita női rend méltán nevezhet alapi
tójának.

Az eddig vázolt részletek után az ese
mények rendkivül gyorsan fejlődnek. A
Szent tizenhat éves volt, mídőn Benizi
Szent Fülöp, aki a lelki előkészületet is
irányította, Juliannát 1285-ben felvette a
rend kötelékébe és ráadta a fájdalmas
Istenanya fekete gyászruháját. A jelen
tőségteljesszertartás ismét az Annunziata
kegykép oltalma alatt ment végbe, hogy
megint egyszer, mint a multban már any
nyiszor, szemtanúja legyen szolgálóleá
nya élete egy fontos fordulatának.

Julianna, a nemes Falconieri-sarjadék
immár a Szentszűz gyászruhájába öltö-
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zött és teljesen összeforrott azzal a lebegő
vállruhával, melyet mi szerviták hordunk
és amely. Krisztus kitüntető igáját is
jelképezi.

A fájdalmas Istenanya szolgálóleánya
volt immár és elindult azon az úton, mely
a Szentszűz életet alakító irányítása mel
lett az Eucharisztiában talált beteljesülés
felé vezetett.
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IV. EGY ~RDEKES KÖZÖSS~G
BÖLCSÖJ~N~L

Egy pillanatra most eltérünk Szent
Juhanna élete további fejlődésének szem
Iéletétöl, hogy az életrajz teljessége érde
kében a szervita női renddel foglalkoz
zunk behatóbban.

Ez a rövid megszakitás azért szükséges,
mert az itt következő történelmi részle
tek alapján sokkal jobban tudjuk értékelni
mindazt, amit Szent Julianna a szervita
szerzetesnők végleges megszervezése ál
tal teljesített és könnyebben tudjuk majd
analizálni azt a lelki arculatot, mely a
szervita női mozgalom alapítóját érett
korában és munkásságának tetőfokán
jellemzi.'

•
A szervita rend azáltal, hogya Szent-

• Az itt következő adatokat szeretett rend
társamnak és egykor tartományfónökömnek, Zinkl
Gergely atyának köszönhetern. aki mint történet
kutató a szervita női rend fejlódésével egy külön
tanulmányban foglalkozott.
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szűz szolgálatára nevel és ebben a fő
súlyt a fájdalmas Istenanya követésére
helyezi, rövid időn belül általános elisme
résre talált és mindazokban, kik vele
érintkezésbe léptek, felkeltette a hozzá
való csatlakozás utáni vágyat. Akik te
hették, a szervita rendházak magányába
vonultak vissza, hogy ott teljesen a szer
vita rend szellemében alakítsák szerzetesi
életüket. De számosan akadtak olyanok
is, akiknek nem állott módjukban a csa
ládtól elszakadni és a világot elhagyni,
mert oly kötelezettségeik vultak, amelyek
ezt a lépést lehetetlenné tették.

Ez a helyzet már az első szervitáknak
súlyos gondot okozott, mert sajnálták
ezeket az értékes embereket, akik világi
kötelezettségeik miatt a szervita mozga
lom számára elvesztek. es hogy ezt meg
akadályozzák, a fájdalmas Istenanya
gyászruhájába olyanokat is beöltöztettek,
akik a világban maradtak és saját ottho
nukban törekedtek a rend szellemének
megfelelően élni. Ezek a világi rendtagok
az akkori kánonjogi szokások szerint a
rend ruháját nemcsak a templomban, de
otthon és egyebütt is viselték. Midőn
az utcán megjelentek, nagy, a földig érő és
a fejet is eltakaró fekete köpönyeget visel
tek. Innen származik (mantello = köpö
nyeg) a "mantellátus" és a "mantelláta"
elnevezés, mely már a tizenharmadik
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században keletkezett. E mellett még az
"oblátus, obláta, konverzus, beguina és
pinzocheri" nevek is előfordultak. A
világban élő rendtagoknak ebben az idő
ben a "Mária Szolgái rendjének közössé
gébe tartozó (de consortio) testvérek és
nővérek" című hivatalos megnevezést
adták. A mai nap is használatos elnevezés:
"Mária Szolgái (Szerviták) Harmadrendje"
később jött használatba és először csak
1491-ben fordul elő.

A világi harmadrendi közösségek
rendszerint olyan városokban keletkeztek,
ahol a férfirend, melyet a mai jogszokás
szerint "első rend"-nek neveznek, már le
telepedett és megkezdte apostoli rnűködé
sét, aminek legelső kihatása rendszerint
a világi harmadrend megalakulása volt.

Az első ilyen harmadrendi csoportu
lat minden valószínűség szerint Firenzé
ben, Szentünk szülővárosában keletke
zett, éspedig rövidesen az Annunziata
kolostor alapítása után. A rend történet
írói általában Firenzét a szervita harmad
rend bölcsőjének nevezik és egy ősrégi
hagyomány azt állítja, hogy a szent ala
pítók, kik közül többen házasemberek vol
tak, hitvestársaí a rend alapítása után fel
vették a fátyolt és az első Mantelláta kö
zösségbe tömörültek össze. Egy hasonló
hagyomány szerint Benizi Szent Fülöp szü
lei, nővérei és egyéb közeli rokonai is
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csatlakoztak a harmadrendhez. A Szent
egyik rokonát, akit a rendi közösségben
Forte testvérnek neveztek, a híres Todii
Péter, aki rendünk eredetének első leg
megbízhatóbb krónikása, a Benizi-család
palotájában meglátogatta, hogy az akkor
már nyolcvan éves aggastyántól megtudja
a rend első évtizedeinek és Szerit Fülöp
életének mindazon részleteit, melyeknek
ő vagy szemtanúja volt, vagy pedig az
első rendtagok elbeszéléseiből ismert.

Egy 1265 október 6-án kiállított köz
jegyzői okirat arról tesz tanúságot, hogy
egy bizonyos Arrigo Baldovini, akinek a
firenzei Szent Kereszt-templom mellett
volt háza, vagyonát a cafaggói, későbbi
híres Annunziata-kolostornak adományoz
ta, ő maga pedig felvette a rend ruháját.
Egy másik okirat (1268 november 6.) már
jelenti, hogy az illető, kinek egészségi
állapota nem volt kielégítő, az egyetemes
rendfőnök, Benizi Szent Fülöp engedélyé
vel, megint visszatért családjához. Ha
sonló körülmények között lépett be a
rendbe 1268 augusztus 25-én egy Com
pagnus név alatt ismeretes rendtag, aki
vagyonát szintén a rendnek adományoz
ta. Ezt a két esetet csak azért idézem,
hogya firenzei harmadrendi közösség
eredetét vázolj am és megmutassam, hogy
ezek a csoportulatok rendszerint hogyan
keletkeztek.
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A harmadrend Firenzén kívül is ha
mar elterjedt. A Borgo San Sepolcro
ban 1253-ban alakult kolostorhoz is már
1255-ben csatlakoztak világiak: gróf Do
nato de Silva Casentini és hitvese, Grazia,
kik az ottani harmadrend alapítóiként
szerepelnek.

Különös virágzásnak a harmadrend
Pistoiában örvendett, ahol a Krónikás,
Pistoiai Miklós tanúsága szerint elsőnek
Jacopa, a nemes Ciaido Cancellieri hitves
társa vette fel a fátyolt. Példáját a város
előkelőségei közül számosan követték.
Különös fellendülés Szent Julianna cso
dálatos halála után volt észlelhető, midőn
annyian jelentkeztek a harmadrendbe,
hogya Krónikás szerint .Pístoíéban nem
lehetett annyi fekete szövetet találni,
amennyi a jelöltek beöltöztetéséhez szük
séges lett volna",

A mondottakból az következik, hogy
Szentünk, aki csak tizenhat éves korában,
1285-ben vette fel a rend ruháját, nem
volt az első mantelláta, mert mint láttuk,
előtte már számosan léptek be a harmad
rendbe. De ez a tényállás nem cáfolja
meg az előbb mondottakat, mert Szent
Julianna, akit az isteni Gondviselés külö
nösen ezzel a küldetéssel bízott meg, volt
az, aki a női harmadrend külső és belső

életét szervezte meg és így tényleg meg-
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érdemli, hogy e mozgalom alapítójának
tekintsük.

Midön a Szent a harmadrendbe be
öltözött, akkor ennek a közösségnek még
nem volt meg a külön szabályzata s az
egyes tagok azokhoz az elöírásokhoz tar
tották magukat, melyeket a szervezetet
vezetö atyáktól esetröl-esetre kaptak. A
férficsoportulatokban ez a hiány nem ját
szott túlságosan káros szerepet, mert mint
az említett esetek bizonyítják, az egyes
tagok, ha annak szükségét látták, vissza
vonulhattak a szervita kolostorokba,
hogy ott a szerzetesekkel egy közösség
ben törekedjenek a Szentszűznek tökéle
tesen szolgálni. De annál veszélyesebbek
nek bizonyultak e hiány következményei
a nöi csoportulatokban, mert a nök szá
mára még nem alakult szervita kolostor,
ahová az egyes tagok visszavonulhattak
volna, hogy ott elsajátítsák a szervita
életalakítás fölényes művészetét,

A nélkülözhetetlennek bízonyult sza
bályzatot a női harmadrendnek Szent
Julianna adta meg s igy biztositotta ennek
a szervezetnek a jövőjét, Ö volt az, aki
rnidőn családi körülményei azt megenged
ték, 1304-ben néhány hasonló gondolko
zású társnőjével létrehozta az első női
kolostort, mely az Annunziata-templom
közelében volt.

Szent Julianna firenzei alapítására

60



számos szervita nőkolostor megalakulása
következett, amelyek mind a Szent által
adott szabályzat szerint éltek. Julianna
tehát tényleg megérdemli az alapitó nevét
és ezt a Szentszék is elismerte, midön a
Szent Péter-templomban a rendalapítók
között Falconieri Szent Julianna szobrát
is felállítatta.

Az idők folyamán egyes harmadrendi
nőkolostorok megszigorították az eredeti
szabályt, bevezették a szigorú (pápai)
klauzurát, melynek következtében a világ
tól teljesen elzárkóztak és a kolostor
területét többé még kivételesen sem
hagyták el. Ezek a szerzetesnők az ünne
pélyes fogadalmat is letették és a szó
kánonjogi értelmében apácákká (sancti
moniales) lettek és második rendnek
nevezték magukat, amely kifejezést a
modern kánonjog is elismeri.

A harmadrend házaiban továbbra is
Szent Julianna eredeti szabályai marad
tak érvényben és mint érdekes jelenséget
azt is megemlithetjük, hogy ezekben a
közösségekben csak szűzességi fogadal
mat tettek. A hármas szerzetesi fogadalom
a kánonjogilag egyszerű formában csak
jóval késöbb lett bevezetve. Ezeket a
házakat a nép Mantelláta-kolostoroknak
nevezte s a rendtagoknak a "nővér" meg
szólítást adta.

A harmadrendi szabályt (regula fratrum
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et sororum de consortio Ordinis Servorum
Sanctae Mariae) 1424 március 26-án V.
Márton pápa "Sedis Apostolieae Provi
dentia" kezdetű bullájával hagyta jóvá.
S miután a pápai kézirat arról is meg
emlékezik, hogya harmadrendiek ezt a
szabályt már régen követik, nagyon való
színű, hogy itt ugyanarról a szabályról
van szó, amelyet Szent Julianna adott
az általa megszervezett harmadrendnek.
Ez ellen az állítás ellen nem lehet bizonyi
tékul felhozni azt, hogy az V. Márton
pápa által jóváhagyott szabály kevés el
térésektöl eltekintve ugyanaz, mint a
Munio da Zamora dominikánus generá
listól (1285) származó és VII. Ince pápa
által csak 1405 június 26-án jóváhagyott
regula, mely a domonkos harmadrend
életét irányítja. Mert ha, mint valószínű,

a Domonkos-rend konstitúciói befolyá
solták a pár évvel később, 1233-ban ala
pított szervita rend konstitúcióit, akkor
nincs kizárva, hogy Szent Julianna is,
legalább általánosságban, a domonkos
harmadrend külső szervezetét tartotta
szem előtt, midőn a szabályokat megírta.

. A Szent Juliannától származó és ké
sőbb V. Márton pápa által jóváhagyott
szabály egységes irányzatot adott mind
azoknak a mantelláta kolostoroknak, me
lyek e közben keletkeztek. Ezek közül
a legnevezetesebbek Perugiában a Simona
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da Sant Angelo in Vado nevű szentéletű
özvegyalapitása 1256-ban, aki a kezdet
ben társnőit egy magánházban helyezte
el. Ez az alapitás, mely később a "Szent
szűz Fogantatásáról nevezett szegény
nők" nevet kapta, szigorú élete és nagy
szegénysége miatt lett híres. Azután a
Sant Angelo in Vado-i alapítás, melyet
1260-ra tesznek és Benizi Szent Fülöpnek
tulajdonítanak. Továbbá a kölni ház, mely
szintén Szent Fülöpöt vallja alapítójának
és a Gubbióban, Arezzóban és Cortoná
ban 1280 körül létesült mantelláta közös
ségek. Ide tartozik még az a mantelláta
család is, mely a Portária melletti női
remeteségből fejlödött ki és amelybe az
1285-ben Szent Fülöp által megtérített
bűnös leányok, névszerint tódii Helena
és Flóra vonultak vissza, hogy az elté
vesztett multért vezekeljenek.

Az említett alapításokkal kapcsolat
ban még meg kell említeni, hogy mind
ezek a Szent Julianna fellépése előtti
időkbe eső alapítások egyelőre csak sze
rény kisérletek voltak, melyek a szervita
rend célkitűzéseinek a megvalósítását
csak akkor kezdték megközelíteni, ami
kor Szent Julianna a rend szellemének
megfelelő regulája szabályozta az életet.

Még azt is meg kell emliteni, hogy az
említett szabályokat nemcsak a harmad
rendi közösségek, hanem éppúgy, mint a
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Domonkos-rendben, a világban élő tagok
is követték. Ezzel kapcsolatban több kora
beli történelmi feljegyzéssel rendelke
zünk, amelyek közül a fiatalabb Pistoiai
Miklós egykorú krónikája a legérdeke
sebb: E feljegyzések szerint a harmad
rend élete a középkorban a következő
képen alakult:

A harmadrendet a többiektől meg
különböztető öltöny a földig érő fekete
tunikából, a bőrszíjból, a vállruhából
(skapuláré). mely szintén fekete szinű
volt, és a már egyszer emlitett köpönyeg
ből állott. A harmadrendi férfiak, akik el
voltak tiltva az első rendben szokásos
csuklyától, a világi papokéhoz hasonló
birétumot hordottak, míg a nőknél fehér
fátyol és nyakkötő volt használatban.
Mindezek a ruhadarabok magukon visel
ték az egyszerűség jegyét, amint azt Jé
zus és Mária szolgálata természetesen
megkivánta. A fekete vállruhát csak azok
hordhatták a rendhez való hozzátartozás
jeléűl, akik a harmadrendi fogadalmat
már letették.

Az öltözék fekete színe, ezt minden
korabeli kézirat kiemeli, az Istenanya
fájdalmát és gyászát jelképezi. A többször
idézett Krónikás, Pistoiai Miklós a fekete

'Pistoiai Miklós a XV. században élt és
1499-ben halt meg.
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szín jelentőségét gyermekded, a korszak
mély hitéletét jellemző egyszerűséggel
magyarázza: liA Szentszűz, hogy anyai
vértanúsága fájdalmát külsőleg is ki
fejezze, Krisztus mennybemenetele után
is feketébe öltözött és olyanokat keresett,
akik isteni Fia halálának emlékére ha
sonlóan cselekedtek. Ez az oka annak,
hogy rendünk hét szent alapítójának is
a fekete gyászruhát írta elő, mely a rend
tagokat örökös időkre Jézus és Mária
szenvedéseire emlékeztesse."

Ami a felvételt illeti, a harmadrendi
közösségek nagy súlyt fektettek arra,
hogy abban csak olyanok részesüljenek,
akik kifogástalan életmódot folytattak,
szeplőtelen hírnévnek örvendtek, semmi
féle eretnekséggel sem voltak vádolva
és akiknek katolikus beállítása minden
kételyen felül állott. Az emlitett közös
ségek házasfeleknek is lehetővé tették a
beöltözést, de ehhez a másik házasfélnek
az írásban adott beleegyezését kívánták
meg. Ezenkívül még az egyetemes rend
főnök, a csoport vezetője (korrektor atya)
és a fogadalmas testvérek beleegyezése
volt szükséges. A beöltöztetést a rend
főnök, a tartományfőnök, a legközelebbi
szervita kolostor perjele vagy a korrektor
atya végezte a testvérek jelenlétében a
harmadrendi közösség kápolnájában, vagy
annak hiányában a férfirend legközelebbi
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templomában, kifejezésteljes ös szertar
tások, melyeknek főbb részei ma is hasz
nálatban vannak, kíséretében. A beöltöz
tetés végén hosszú századokon keresztül
a "Te Matrem Dei laudamus" (Téged
Istenanya dícsérünk) kezdetű himnuszt
énekelték, mely a Szent Ambrustól szár
mazó "Te Deum" máriás vonatkozású
utánképzése.

Fogadalmat a testvérek csakis a próba
év leteltével tehettek. A fogadalom szö
vege akkoriban következőképen hang
zott: "A mindenható Isten, Atya, Fiú,
Szentlélek és a Boldogságos Szűz Mária
nagyobb dicsőségére én fogadalmat teszek
és neked, a szervita harmadrendi test
vérek korrektorának (vagy a szervita
perjelnek, vikáriusnak) megígérem, hogy
ezentúl halálomig az említett testvérek
szabályai szerint akarok élni."

A harmadrend mindíg nagyon ápolta
az imaéletet és e célból kötelezővé tette
az egyházi zsolozsma mindennapi elvég
zését. Aki ezt nem tehette, annak a vir
radó helyett 28, a vecsernye helyett 14
és minden többi hóra helyett 1 Miatyán
kot és Udvözlégyet kellett mondani.
Vasár- és ünnepnap, Úrjövetben és nagy
böjtben a harmadrendiek a férfirend éj
féli zsolozsmáján voltak kötelesek meg
jelenni.

A szentségekben, a középkor gyakor-
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latának megfelelően, évente négyszer:
karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és
Nagyboldogasszony vagy Kisasszony nap
ján részesültek. Aki többször akart a
szentáldozáshoz járulni, annak az elöljáró
hoz kellett fordulni külön engedélyért.

Az étkezést is szigorú szabályok irá
nyitották. Húsétel csak vasárnap, kedden
és csütörtökön volt megengedve. Kivételt
csak akkor tettek, ha ezt komoly betegség
megkívánta, vagy nagy ünnep volt. Azok,
akik utaztak, szintén felmentést kaptak.
Szigorú böjt (napi egyszeri étkezéssel)
volt minden pénteken, Úrjövet alatt és
nagybőjtben.

A felesleges látogatások, kimenetelek,
esküvőkön, táncmulatságokon való rész
vétel (világi harmadrendiekről van szó!)
szintén a tiltott dolgokhoz tartoztak.

A beteg rendtagok meglátogatásáról
is kellőképen gondoskodtak és az egész
közösség köteles volt egy rendtag halála
esetén a gyászszertartásokon résztvenni
és bizonyos imádságokat elvégezni.

A fegyverviselés is szigorú tilalom alá
esett és a perjel vagy a korrektor atya
előzetes engedélye nélkül nem volt sza
bad utazni.

A világi harmadrendiek havonta egy
szer saját kápolnájukban vagy a rend
templomában gyűlésre jöttek össze, ősi
szokás szerint a hónap első péntekén. A
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középkorban szokásos gyűlésrend érde
kes. Az összejövetelt ünnepélyes kör
menettel nyitották meg, amelyen a rend
tagok égő gyertyával a kezükben vettek
részt. A körmenetet a kápolnával vagy a
szervita templommal kapcsolatos kereszt
folyosón tartották. Ezután a zsolozsmát
vagy karimát végezték és szentmisét
hallgattak. Erre a korrektor atya beszéde
következett, amelynek befejeztével a sza
bály egy fejezetét olvasták fel és magya
rázták. A gyűlés végén a munkaprogram
mot hirdették ki és a korrektor atya azo
kat, akik a harmadrend szabálya és szel
leme ellen vétettek, nyilvánosan meg
rótta.

A közösség felelős vezetője mindíg
egy szervita atya volt, aki a "korrektor"
címet viselte és akit a rend elöljárósága,
a rendfőnök vagy a tartományfőnök neve
zett ki. Munkájában a férfiaknál a per
jel, a nőknél a perjelnő támogatta.

A harmadrend teljesen alkalmazkodott
a szervita rend szelleméhez és főcéljának
a Mária-kultuszt tekintette. "Jézus és Má
ria" nevét írta zászlajára és ezt a krónikás
(Pistoiai Miklós) a következőképen ma
gyarázza: "A harmadrendi testvérek és
nővérek mindent Jézus és Mária szent
nevében cselekednek. Valahányszor a
Megfeszítettnek vagy az Istenanyának a
képét látják, mély fejhajtással üdvözlik:
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"Udvözlégy Krisztus, Megváltónk" és
"Udvözlégy Mária, kegyelemmel teljes",
A harmadrendiek élete ne legyen egyéb
Isten és a szentséges Szűz szakadatlan
dícséreténél. A rendtagok e célból Jézus
és Mária közvetlen jelenlétében éljék
életüket és semmi körülmény között se
feledkezzenek meg arról, hogy Krisztus
és szentséges Anyja szolgái és szolgálói."

A harmadrend (úgyszintén az első és
második rend) szelleme ezenfelül meg
követelte, hogya rendtagok lelkükben a
Szent Szűzzel a keresztfa tövében állja
nak és Jézus és Mária szenvedése szem
léletében merüljenek el. Az egyes közös
ségek irányítói különös nyomatékkal
hangsúlyozzák ezt a speciálisan szervita
sajátosságot és mindenkit köteleznek
Krisztus kínszenvedése kultuszának ápo
lására és a fájdalmas Szűzhöz az együtt
szenvedés által való benső csatlakozásra.

Ennek a beállításnak felel meg az a
tény, hogy Pistoiai Miklós a harmadren
dieknek Szent Brigitta a szenvedő Meg
váltóhoz intézett tizenöt klasszikus szép
ségű imádságát ajánlja. Ugyanezt teszi
egyébként a már emlitett "Te Matrem
Dei laudamus" kezdetü himnusszal és az
akkoriban elterjedt "Et Tu misericordia
rum Domina" kezdetű, litánia formájú
imádsággal.

A Szentszüzön kívül a harmadrend na-
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gyon tisztelte Szent Annát, akinek ünne
pére Pistoiai Miklós egy igen szép mise
szöveget állított össze, azonkivül Szent
Mária Magdolnát, aki szintén a keresztfa
tövében állott, továbbá Szent Nikodémust,
Szent Veronikát, Szent Ágostont, akinek
szabályait követik a szerviták, és a
későbbi időkben természetesen a rendi
szenteket, főleg Szent Fülöpöt és Szent
Juliannát.

A harmadrend élete, mely a tizenhar
madik században oly szép lendülettel
indult meg s amelynek fejlesztésében
Falconieri Szent Juliannának oly nagy
része volt, tartalomban gazdag, minden
szempontból érdekes és ma is, hét év
század lezajlása után feltétlen követésre
méltó.

E rövid áttekintést még a tizennegye
dik századba eső fontosabb alapítások
felsorolásával fejezzük be. Ebben az idő
ben keletkezett a sienai Mantellata
kolostor, mely egy világi közösségből
fejlődött ki és amelyalapítójaként Boldog
Buonsignori Gemminát tiszteli. Ez a ház
a Castel Montone-kapu közelében volt.
I380-ban Prátói Lukács Spanyolországban
alapít Mantellata-kolostorokat, míg a mi
lánói alapítás valószínűleg I400-ra esik.
A bolognai, velencei, római és génuai
házak ekkor már léteztek.

A szervita harmadrend világi és mo-
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nasztikus közössége az idők folyamán
hatalmas mozgalommá fejlődött, melynek
bonyolult ágazata az egész világra kiter
jed, hogy mindenütt az alapító és törvény
hozó Falconieri Szent Julianna dicsőségét
hirdesse.

Ezen szükséges félbeszakítás után,
melylJen a Szent Julianna által felkarolt
Mantellata-mozgalommal ismerkedtünk
meg, térjünk vissza Szentünk életének
szemléléséhez.
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V. A KÖZ~PKOR DIÓH~JBAN

A világegyház történetében gyakran
szerepelnek olyan minden szempontból
egyedülálló női egyéniségek, akiknek az
volt a küldetésük, hogy korszakuk fejlő
désére irányító kihatással iegyenek és a
század határait túllépve arra a befolyásra
tegyenek szert, mely jelentőségénélfogva
maradandó és nem függ a korszakok vál
tozásától.

Ilyen páratlan egyéniség volt Sienai
Szent Katalin, vagy Avilai Szent Teréz.

Az egyik, a Domonkos-rend ékessége,
a pápát ráveszi, hogy hagyja el Avignont
és térjen vissza Rómába. A másik, gyenge
szerzetesnő létére erélyes kézzel állítja
vissza a Kármelhegyi Boldogasszony rend
jének eredeti szigorát és megalapítja a
sarutlan kármelita rendet. Ezenkivül a
misztikának új irányzatot ad, mely a lélek
alapos ismeretére van felépítve és a ma
gasba törő lelkek igényeit tökéletesen
kielégíti.

A nő tehát, mint apostoli munkásságot
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végző egyemseg, odatartozik ahhoz a
küzdelemhez, amelyet az Isten küzd a
halhatatlan lélekért.

Ez az apostoli munkásság természete
sen lényegesen különbözik attól a tevé
kenységtől, melyet a férfi van hivatva
kifejteni. Míg a férfi apostolkodását a
lélekbe való aktív behatolás jellemzi, ad
dig a nő munkája, ritka eseteket kivéve,
inkább passzív, a férfi akcióját kiegészítő
cselekvés, mert természetének ez felel
meg a legjobban. A rendelkezésére álló
eszközök a feltétlen istenközelség, az
imádság, az önfeláldozás, a szenvedés, a
jó példa, az egyesekre gyakorolt befo
lyás, mely a karitász terén érvényesül
a legjobban. Ezekkel és hasonló eszközök
kel oly munkásságot képes kifejteni, mely
által századok újulnak meg és amelynek
kihatása a korszellemet egészen új irány
ba tereli.

A korszak, melynek Szent Julianna
gyermeke volt és amelynek mozgalmas
életébe oly nagy sikerrel szólt bele, a köz
élet és az erkölcs szempontjából teljesen
alá volt ásva. Az emberek, akikhez kül
detett és akikre izzó lelke minden gaz
dagságát rápazarolta, a politikai ellen
tétek nyomában fakadó surlódások áldo
zatai voltak, akiknek az életét a politikai
szenvedély porrá égette. És ezek, akik
alapjában véve nem voltak sem jobbak,
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sem rosszabbak sok más embertípusnál,
annyira elveszítették a firenzeieket jel
lemző józan és mindíg helyesen ítélő
tárgyilagosságot, hogy tágranyílt szemek
kel rohantak vesztükbe, t. i. egy kőzeljövő
felé, melynek már nem volt holnapja. A
lejtőn való rohamos, feltartóztathatatlan
nak látszó siklást az előbbi fejezetekben
vázolt engesztelhetetlen pártgyűlölet. ön
teltség és az anyagi jólétre visszavezet
hető élvezetvágy indították el szánalmas
útjára.

Úgy látszott, hogy az egyébként na
gyon is fürge szernű firenzeiek meg
vakultak.

De Firenze nagy gyermeke, Julianna
könyörtelenül leszakította a vakság fátyo
lát és idejekorán felnyitotta honfitársai
szemét.

Es tehette ezt azért, mert az Isten kül
döttje volt.

*
Küldetése megvalósításában nagy se

gítségére volt a szervita rend szelleme,
mely egyedül tudta orvosoini Firenze
bajait.

Szentünk százada, mint már említet
tem, két nagy hibába esett: csak élvezni
akart és nem tudott lemondani. Es ez a
beállítás ahhoz a rettenetes zűrzavarhoz
vezetett, mely a többi középkori olasz
város életét is aláásta.
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A firenzei embertipus hitt az Istenben
és élt benne teljes őszinteséggel a katoli
kus gondolat. A baj csak az volt, hogy ön
magával nem tudott megküzdeni és nem
volt képes a déli népeket jellemző szen
vedélyes természetét rendben tartani.
Egyetlen tragédiáját én abban látom, hogy
gondtalan felelőtlenséggelkiadta kezéből
a gyeplőt. Ami azonban alaposan meg
bosszulta magát. Mert Firenze ezt az esz
telen gondatlanságot a folyton felújuló
pártharcok méltatlan vérontásával fizette
meg.

A tizenharmadik század fehéren izzó
életének Isten kegyelmébőlhárom vezető
egyéniség jutott: a spanyol Szent Do
monkos, az olasz Szent Ferenc és a hét
szent alapitó. Szent Domonkos az Ige két
élű kardjával küzdött a kor veszélyes
tévtanai ellen, Szent Ferenc Krisztus seb
helyeit hordotta testén és a század mérhe
tetlen fényűzése ellen harcolt az abszolút
szegénység és az önkéntes "nincstelenség"
idealizmusával.

A Keresztrefeszitettel való misztikus
egyesülés gondolata, melynek Assisi
Szentje volt a meginditója, elindult hó
ditó útjára, felrázta a tespedt lelkiismere
tet és gátat vetett a korlátlan élvezet
vágynak.

Ezáltal a korszak egyik vérző sebére
tette stigmatizált kezét: hatásosan rámu-
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tatott a korlátlan élvezetvágy kihatására.
a benső, lelki és a külső, társadalmi rot
hadásra.

Mintha Krisztus megváltói keze érin
tette volna a századot: a vérzés elállt és
a seb gyógyulni kezdett.

Ekkor lépett fel e végtelenül érdekes
század harmadik vezetőegyénisége a szer
vita rend istenválasztotta hét szent ala
pítója személyében, aki az emberiséget
az Istenanya vértanúságának kultusza
által a szenvedéssel jegyezte el és így a
kor másik sebét gyógyította, amennyiben
az eddig megvetett lemondásra nevelt.

Mintha a fájdalmas Istenanya tekintett
volna mélyen a tévelygők szemébe: a
korszak megértette a lemondásban, a
szenvedésben rejlő egészséges, magasba
vezető életerőt és meggyógyult.

Ennek a folyamatnak az eszkőze a hét
szent alapító volt, aki az emberiségnek
megmutatta a keresztfa tővében szenvedő
és áldozatot hozó Istenanyát. Es akit apos
tolkodása révén erre a fennkőlt magas
latra, a Golgotára vezetett, az ebben az
atmoszférában megtisztult és abban el
pihent a szenvedély gyilkos tüze.

A hét szent nyomában tanítványok
támadtak, akik a Golgota iskolájában az
Istenanyától tanulták meg az emberek és
a korszakok megmentését.

Dante megrendítő versei és Petrarca
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mélabús szonettjei nem elégítették ki és
nem nyugtatták meg az emberiséget,
amely magasabb és valóban megváltó
értékék után vágyakozott. Ekkor jöttek a
szerviták, akik a "Stabat Mater" tragikus
feszültségekben gazdag himnuszát énekel
ték, a Golgota hangulatát fakasztották
fel a szivekben és a kor gyermekeit arra
a hősies lemondásra nevelték, amely egye
dül alakitja ki a század minden baját
gyógyító, fölényes lelki nagyságot.

Falconieri Szent Julianna, aki immár
a szervita rendhez tartozott, ezzel a szel
lemmel töltekezett és ez az életiskola
képesítette őt arra az apostoli munkás
ságra, amelyet a beöltözése után hama
rosan bekövetkezendő események tettek
szükségessé.

Szentünk első apostoli ténykedése
mögött a következő bonyolultan szines
történelmi háttér van:

A Firenze közelében fekvő kis Pistoia
városa, melynek sohasem volt rendkivüli
jelentősége,a tizenharmadik század végén
és a tizennegyedik század elején nagyon
nyugtalan és szomorú napokon ment ke
resztül. Szűk, kis utcái borzalmas vér
ontásnak voltak szemtanúi, amely alatt
az egész lakosság kimondhatatlanul szen
vedett. Mint akkor egész Itáliában, úgy
itt is a "bianchi" (fehérek) és a .meri"
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(feketék) frakció állott engesztelhetetlen
gyűlölettel egymással szemben. A dolgok
idővel annyira elfajultak, hogy az ellen
tét áthidalhatatlannak látszott. Firenze,
amely ebben a korban a háborúskodás
jogát monopolizálni látszott és szívesen
avatkozott mások dolgába, Pistoiában
mint békeközvetítő lépett fel és azt a
megoldást találta a leghelyesebbnek, hogy
Pistoiából a háborúskodó pártok vezetőit
eltávolitja. Ennek következtében a párt
vezéreket Firenzébe hívták, ahol akkor
véletlenül és kivételesen nyugodt állapo
tok voltak. A diplomácia művészetében
nagyon is jártas firenzeiek meg voltak
győződve, hogy a pistoiai problémát
nagyszerűen oldották meg és korántsem
gondoltak arra, hogy körmönfont intéz
kedésük révén a pártoskodás veszedelmes
tűzfészkét saját városukba ültették át.

A pistoiai pártemberek t. i. hamaro
san Firenzében is követőkre találtak, akik
az egyes pártok politikai meggyőződését
teljesen a magukévá tették. Ennek követ
keztében a helyzet csak annyiban válto
zott, amennyiben Pistoia végre megszaba
dult a gyilkos pártharctól és boldogan
fellélekzett, míg Firenzében megint fel
lángolt a pártpolitikai viszálykodás.

A városatyák erre ugyan belátták,
hogy hibát követtek el, de most már,
sajnos, késő volt.
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A helyzet annál komikusabbnak mutat
kozott, mert az új nevek alatt a régi
firenzei pártok küzdöttek egymás ellen,
akik természetesen végtelenül örvendet
tek, hogy a Pistoiából váratlanul jött szél
felélesztette a kényszerrel fenntartott béke
hamuja alatt lappangó parazsat és lehe
tővé tette a polgárháború folytatását.

Az utcai harcok, melyek a megszokott
régi, brutális keretek között mozogtak, a
leghevesebben a Por San Piero-negyed
ben folytak és úgy látszik, hogy itt volt
a polgárháború súlypontja. Ezt könnyen
elhihetjük, mert e kornak kiváló kuta
tója, Villani történeti ró ezt a városrészt,
ahol mindig történt valami, "botrány
negyednek" nevezte.

Amint tudjuk, a Falconieri-palota is
ebben a negyedben állt és így Szent
Julianna, aki ekkor még mint világi har
madrendi a szülői házban tartózkodott,
szemtanúja volt a kegyetlenkedésekben
gazdag eseményeknek.

Érdekes, hogy oly jelentéktelen esemé
nyek, mint egy a nagymise után a vallumb
rosai bencésekhez tartozó Santa Trinita
apátsági templom előtt történt szóváltás,
vagy egy híres Frescobaldi-sarjadék te
metésén előfordult kétes értelmű pillan
tás, mely valószínűlegaz elhúnyt erkölcsi
felbecsülésére vonatkozott, újból felszí
tották a már ellankadóban lévő harcokat,
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melyeket ezután természetesen annál szí
vósabban folytattak. Egyetlenegy ilyen
szikra elegendő volt ahhoz, hogy a már
megnyugvóban lévő Firenze ismét lángba
boruljon.

A város szenátusa megint egyszer,
ami Toszkána történetében ugyancsak
nem ritkaság, nem volt ura a helyzetnek.

A tehetetlen városatyák minden remé
nyüket Aquasparta biboros közvetitésébe
helyezték. A bíboros megérkezett és min
den a régiben maradt.

Erre Valois Károly, aki híres volt
arról, hogy nagyon szeretett az őt nem
illető dolgokba beleavatkozni és aki a
legegyszerűbb kérdéseket felülmúlhatat
lan ügyességgel tudta bonyolulttá tenni,
lépett közbe, aminek az lett a következ
ménye, hogy most már senki sem ismerte
ki magát.

Valois Károly szerencsétlen szereplése
következtében egy ember tűnt fel a poli
tikai láthatáron, akire Firenzének valóban
nem volt szüksége. Ez Corso Donati volt,
akit elég megfontolatlanul visszahívtak
a megérdemelt száműzetésből. Donati, a
neri-csoport hírhedt, nyugtalan vezére
alighogy Firenze földjére lépett, betetőzte
az amúgy is tökéletes felfordulást. A poli
tikai szenvedély újból fellángolt és a har
cok oly méreteket öltöttek, melyek egye-
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Az Annunziata kegyo1tára firenzében. A kegykép aranyozott
ezüst függönnyel van befödve.





dül állanak Firenze középkora nyugtala
nító történetében.

Hat napon keresztül a legtökéletesebb
anarchia uralkodott a szerencsétlen vá
rosban. Az ellenpárt, a Bianchi-frakció
meglepetésszerű orvtámadásnak lett az
áldozata, melynek következtében minden
feltalálható és fel nem készült párttagot
könyörtelenül lemészároltak. A párthívek
női családtagjait pedig szégyenletesen
megbecstelenítették, míg házaikat fel gyuj
tották és vagyonukat az utcákon őgyelgő
csőcselék elé dobták. Es mindez az alatt
a gyalázatos ürügy alatt történt, hogy a
frakció tagjait a haza megbékülése érde
kében feltétlenül ki kell irtani. Az ese
ményekkel kapcsolatos terror és kényszer
uralom, mely a neri-csoport hírhedt és
ügyesen használt fegyvere volt, felülmúl
minden elképzelést.

A Falconieri-család ekkor nehéz hely
zetbe került. Úgyszintén Dante Alighieri,
Firenze büszkesége, akit a hálátlan szülő
föld száműzött és aki a hazától távol ke
sereg sorsa felett:

"Tu proverai si come sa di sale
10 pane altrui, e com' e duro calle
10 scendere e'l salir per l'altrui scale."

Majd megtudod, mily sós kenyér a
máséi
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s föl és lemenni, milyen kínos ösvény,
keserves lépcsö az idegen házé!

{Paradiso, XVII, 58. (Babits ford.)

A neri-csoport magához ragadta a kor
mányt és kénye-kedve szerint uralkodott
a porig alázott Firenzében.

Firenze helyzete szomorú volt. Az
utcákon a mindent széjjel robbantó láza
dás piszkos vihara süvitett végig, míg a
szivekben a gyűlölet szenvedélye gyil
kolta le a felebaráti szeretetet.

S mig a városban az ártatlan vér pata
kokban folyik s az áldozatok halálhörgése
száll az égnek, a szülői ház elzárt szenté
lyében egy szűz leány imádkozik és sa
nyargatja önmagát, hogy kiérdemelje azt
a szent hivatást, mely őt, a szeplőtelent
a közélet piszkos hullámverésébe állit ja,
hogy apostoli munkássága révén meg
mentse azt a nemes földet, melynek ő
egyik legnemesebb gyermeke.

Falconieri Szent Julianna működését
egész észrevétlenül kezdette meg. Éspedig
elsősorban társnöi és egyáltalán mindazok
között, kikkel az élet összehozta. Szóval
és cselekedettel arra törekedett, hogy
megnyerje őket a szervita rend célkitű
zésének és így a fájdalmas Istenanyának
új és lelkes tisztelőket szerezzen. Ezek,
kik egyébként nagy számban voltak, a
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harmadrendhez csatlakoztak. Szent Fülöp
utolsó útját, mely Todiban végzödött, már
abban a tudatban kezdhette meg, hogy
a firenzei harmadrend Szent Julianna be
folyása révén megszilárdult, elterjedt és
a város vezetö családjait számolta tagjai
közé. Legnagyobb öröme pedig az volt,
hogya rendtagok komolyan vették hiva
tásukat és szépen haladtak előre annak
a lelki tökéletességnek az útján, melyet
a Szentszűz szolgálata természetszerűleg
hoz magával.

Ennek az örvendetes fejlődésnek, me
lyet a harmadrend csakis Szent Julianna
működésénekköszönhet, megvolt a maga
jelentősége. Mert általa az egész város
ban elterjedt és mély gyökeret vert a
kiengesztelődés és a kölcsönös megértés
szelleme. Ez pedig azt a békét készítette
elő, amelyre Firenzének saját jól felfogott
érdekében szüksége volt s amelynek fel
tétlenül be kellett következnie.

Szent Julianna előtt az apostoli mun
kásságnak egy másik eszköze sem volt
ismeretlen. Ö nagyon jól tudta, hogy mily
fontos jelentősége van a szubsztitúció, a
másokért való helytállás lehetőségének s
lelkiéletét ennek megfelelően szervezte
meg. Ez a törvényszerű és oly sok hősies
életben megvalósuló lehetőség a katolikus
közösség, a misztikus Krisztus-test való
ságának boldogító következménye. Alap-
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gondolata és mindent irányító követel
ménye abban áll, hogy ártatlan, az Isten
kegyelmétől áthatott lelkek a bűnösök,
az elbukottak és a megátalkodottak he
lyett az Istent saját önfeláldozásuk révén
kiengesztelik és igy az utolsó pillanatban,
személyes érdemeik által, visszatartják
az Isten büntető kezét. Egyszóval "helyet
tesek" , akik a bűnösök helyett szenved
nek és engesztelnek. Ez a gondolat irá
nyította Julianna cselekedeteit és alapozta
meg további életét, melynek hármas ten
gelye az ima, az áldozat és az apostoli
tevékenység volt.

Julianna élete elsősorban az imának
volt szentelve. A Szent érezte és tudta,
hogy ez az az érték, amely a véres pol
gárháború borzalmas napjaiból teljesen
hiányzott. Pedig az utca nyugtalansága
és a felelőtlenül kiontott vér ellenhatást
váltott ki, mely, sajnos, nem volt több
annál a tömegpszichózison alapuló, ret
tegő félelemnél, mely a tömeget a temp
lomok felé irányította. Ez a megmozdulás
természetesen csak külsőség volt, csak a
felületet érintette. És ez a háborús nyugta
lanságból fakadó istentisztelet a körül
mények okozta Istenhez való pánikszerű
menekvésnél nem jelentett többet, ami
édeskevés volt, mert ilyen komoly és
nehéz időkben csak a mélyreható, az ál
dozaton és önfeledésen alapuló imádság
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segíthet a lelkeken. Julianna és harmad
rendi társnői ezt tudták és ennek meg
felelően imádkoztak. Ez a magyarázata
feltűnő sikerüknek.

Ebben az imádságban Julianna veze
tett, s a krónikás, Pistoiai Miklós erről
az időről már azt jelenti, hogya Szent,
aki hosszú órákat töltött az Annunziata
kegykép előtt imádságban, ilyenkor any
nyira elragadtatott, hogya földről fel
emelkedett és mindenki bámulatára a
levegőben lebegett. Jellemző és a szervita
beállitásnak olyannyira megfelelő az,
amit ugyancsak kortársak állítanak, hogy
a Szent a Boldogságos Szűzet naponta
ezer Udvözléggyel köszöntötte. Lacordai
renek igaza van: "A szeretet csak egy
szót ismer és ezt sohasem lehet megúnni."

Szent Julianna életét, aki mindenben
a fájdalmas Istenanya szolgálóleánya volt,
másodsorban az engesztelés gondolata
jellemzi, mely áldozatokban gazdag éle
tében teljes megvalósulásra talált. Prak
tikus, másokért végzett bűnbánata min
den elképzelést felülmúl és a mi el
kényeztetett századunk e komoly tények
kel szemben őszintén csodálkozva veti fel
a jogosult kérdést, hogy ez az utolsó
elemzésben mégis csak gyenge nő honnan
meríti azt a rendkívüli lelkierőt, mely az
engesztelés ily rendkívüli méretű meg
valósításához szükséges. Tekintettel ko-
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runk szkeptikus érzékenységére, nem
akarok részletekbe bocsátkozni és csak
azt emlitem meg, hogy a Szent pénteken
olyan komolyan vette a vezeklést, hogy
kimerült és elájult. Ezt a végtelenül ne
héz életmódot Julianna, tekintettel arra,
hogy a vezeklésben másokat helyettesí
tett, végtelenül kedvelte és minden kéte
lyen kívül ennek köszönhette, hogy sok
szempontból érthetetlen kortársaira oly
nagy és áldásos befolyást gyakorolt.

Ebből a beállításból fejlődött ki a
Szent életét jellemző harmadik sajátos
ság: az eredményteljes apostoli műkö

dés. Midőn 1300 körül Firenze történeté
nek legfeldúltabb napjaihoz érkezett el,
Julianna elhagyja az oly őszintén szere
tett magányt és kimondott hajlama elle
nére a nyilvánosság elé lép, hogy forrongó
kortársainak Krisztus kiforrott békéjét
hirdesse. Magas származása, általánosan,
mindenki által elismert tekintélye és a
közszeretet, melynek örvendett, minden
ajtót megnyitott előtte, még azokat is,
amelyek bárki más előtt zárva maradtak
volna. Apostoli látogatásaira magával
vitte az Isten kegyelmét, melynek segit
ségével még a legmegátalkodottabb szív
nek is közelébe férkőzött. A családok,
melyeket felkeresett, kibékültek egymás
sal s a kor szokása szerint a béke jeléül
a keresztény testvércsókkal üdvözölték

86



egymást. Az egykorú történetírók, kik,
sajnos, alig bocsátkoznak részletekbe,
egyhangúlag azt mondják, hogy Juli
anna állhatatos volt a bűnösök megtérí
tésében. különösen pedig a szenvedé
lyes pártvezérek megbékéltetésében, aki
ket nagyszerűen tudott a krisztusi enge
dékenység követelményeinek megnyerni.

Különös feltűnést egy megtérés kel
tett, mert ez tényleg több volt, mint rend
kívüli. A Szentnek egyik unokaöccse,
Albizzo Falconieri, a közismert engesz
telhetetlen pártvezér, Julianna kérésére
nemcsak, hogy elállt véres szándékától.
hanem teljesen vissza is vonult a világ
tól. belépett a szervita rendbe és mint
szentéletű szerzetes fejezte be mozgalmas
életét.

Ebben a nyugtalan időben, mely a
Szent minden apostoli erejét igénybe
vette, szeretett szegényeiről és betegei
ről sem feledkezett meg. Ahányszor te
hette, meglátogatta őket, élelmiszereket
hozott nekik, ápolta, vigasztalta őket, s
miközben sokszor undorító sebeiket
mosta, hozzájuk hajolt és megcsókolta e
fekélyes testrészeket, melyekben mindíg
a szenvedő Krisztus sebhelyeit látta...

Az előbbiekben Szent Julianna apos
toli működésének csak elenyésző részét
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vázolhattam, mert a Szent nagyértékű
cselekedeteit alázatos szerénységbőlügye
sen eltitkolta, úgyhogy a legtöbb csak
a mindentudó Isten szemei előtt ment
végbe.

S midőn este, munkája befejeztével
felkereste az Annunziata-kegyképet, hogy
a Szentszűz áldását kérje, akkor az Isten
anya megelégedett mosolyával jutalmazta
kimerült szolgálóleányát, kinek sápadt
arcát a Boldogasszony elismerő, felbáto
rító szavaira túlvilági fény árasztotta el.

Ugyanitt szokta társnőivel az egyházi
zsolozsma esti imáját is végezni, mely sze
rényen kapcsolódott bele a szervita szer
zetesek Istent dícsérő kórusába.

S ha a karima közben fel búgott a Mar
tinella' mélabús hangja, mely csak hábo
rús veszély közeledtekor omlott el a váro
son, akkor a Szentszűz szolgálóleánya
fájdalommal gondolt arra, hogy az embe
riség nem akar megnyugodni ...

o A "Martinella", Firenze vészharangja, a
"Santa Maria del Mercato Vecchio" kapu tornyá
ban voll elhelyezve. A hadüzenettöl számítva egy
hónapon keresztül kongatták, hogy a férfiakat
fegyverre hívják.
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A Szentséges Szüznek a ngya li kezek által
feste t! arca. (Részle t az .Annunziata" k épb ő l. )





VI. MAGASBA IVELÖ t:LETÚT

A valódi nagysághoz vezető út mindíg
lelki tisztuláson vezet keresztül, mely
megszabadít a jellem árnyoldalaitól és a
túlságosan kicsinyes méretektől. Ezzel a
folyamattal természetesen együttjárnak a
megpróbáltatások s ennek következtében
a szenvedés. Mert valóban nagynak csak
azt a lelket nevezhetjük, melyet a fájda
lom csiszolt és amely a gyarlóságok ellen
való elszánt küzdelem keresztútját végig
járva önmaga fölé emelkedett, hogy így
közelítse meg a természetfeletti élet
ideált. Ezt a példákban gazdag egyház
történet bizonyítja a legjobban. Elég Szent
Ágostonra, Assisi Szent Ferencre, Sziénai
Szent Katalinra, Avilai Szent Teréziára és
a többi nagy vezető egyéniségekre gon
dolni, akik mind a fájdalom és az
áldozat iskolájában bontakoztak ki lelkük
teljes szépségében.

Falconieri Szent Julianna arra volt
hivatva, hogy a század egyik legmarkán
sabb és legbefolyásosabb egyénisége le-
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gyen, tehát az Ő életpályája a feltétlen
lelki nagyság jegyében állt. Ennek követ
keztében ő sem képezett kivételt és neki
is ugyanazt a fájdalmas keresztutat kellett
végigjárni, mint a többinek. Ez az út
tövises, meredeken magasba szökellő,

előre itt csak azok jutnak és ezt csak azok
képesek végigjárni, kiknek a válla elég
erős ahhoz, hogy hordja a keresztet.

Az első megpróbáltatás a Szent idea
lizmusát érintette nagyon is érezhető mó
don. Az isteni Gondviselés e célra azon
politikai körülményeket használta fel, me
lyekről már szó volt. A mondottakkal
kapcsolatban már csak azt kell megem
liteni, hogya Falconieri-család a Bianchi
frakció, a fehér párt vezetőinek, a Cer
chieknek volt feltétlen híve, amivel Valois
Károly, akinek kétszínü szerepét már
emlitettem, nem volt megelégedve. S mi
után ő nem volt az az ember, aki ne
tudta volna érvényesíteni befolyását,
bőven gondoskodott arról, hogy a Falco
nieri-családon megbosszulja magát. Az
elhatározásra a cselekedet következett
és a Valois-bérencek a Falconieri-birtok
egy részét kirabolták és felgyujtották.
Valois Károly bosszúszomja ezzel még
nem volt kielégítve és így Szent Julianna
közeli rokonát, Falconieri Guidó Brúnót
családjával elfogatta és mint veszedelmes
politikai ellenfelet száműzette a városból.
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Egyesek állítása szerint Julianna anyjával,
Riguardatával egyidőre szintén száműze
tésbe került, de ezt történelmi adatok
hiányában ma már nem lehet bebizonyí
tani. Annál is inkább, mert mások az ellen
kezőjét állitják és ezek szerint Julianna
és Riguardata csak az utóbbinak magas
korára való tekintettel kerülte ki ezt a
szomorú sorsot. Aki azonban ismeri Valois
Károly hírhedt módszereit, az tudja, hogy
ez még nem zárta ki a kellemetlenségek
és üldöztetések egész sorozatát, mely
szavahihető feljegyzések szerint elvisel
hetetlenné tette a két nő életét. Talá
lunk oly történelmi forrásokat is, me
lyek úgy tudják, hogy Szent Julianna
társnőket gyüjtött maga köré, kik a
Falconieri-házban vele közös szervita éle
tet éltek. Ezek a források azt is meg
említik, hogy Valois Károly felléptével
ez a közösség megszűnt, mert Julianna
lelki leányainak már nem volt maradása
a minden pillanatban komolyan veszé
lyeztetett Falconieri-palotában.

;o

Falconieri Szent Julianna tényleg
nagyméretű egyéniség volt, kinek idealiz
musa kiállotta az imént vázolt tűzpróbát.

A valóban nagy lélek még ha még
annyira akarja is, akkor sem tud elzár
kózni a külvilágtól, melyre nagy kihatás
sal van s amelyre ellenállhatatlan vonzó-
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erőt gyakorol. Igy volt ez Szent Julianná
val is és ennek köszönhette, hogy a leg
nemesebb értelemben befolyásolhatta
nyugtalan honfitársait.

Ugyanennek a kihatásnak tudható be,
hogy Juliannának hamarosan számos
követője akadt. Ezek Firenze legjobb
családjainak voltak a sarjadéka, mint azt
Corsini Julianna, Soderini Johanna, Uguc
cioni Agnes és Angela, Maccigni Johan
na, Camilli Franciska és más hasonló
nevek bizonyítják. Itt még arról is meg
emlékezhetek, hogy Julianna befolyása
elől saját édesanyja, Riguardata sem
tudott elzárkózni, aki szintén a leánya által
megindított mozgalomhoz csatlakozott.

S miután követői napról-napra szapo
rodtak, Julianna belátta, hogya fokoza
tosan kialakuló harmadrend jövője érde
kében gondoskodnia kell a mindent sza
bályozó közös életformáról. Sürgőssé a
dolgot többek között az a körülmény is
tette, hogy a Szent körül csoportosult
fiatal leányok egyelőre, mint Szent Juli
anna maga is, kénytelenek voltak a
szülői házban maradni s így a világ csá
bításainak és az élet minden káprázatos
kísértésének kí voltak téve, ami a Szent
szűz szolgálata szellemi irányzatának
semmiképen sem felelt meg. A közös élet
fonna megalakítása azonban csak fél
megoldás lett volna s Juliannának arról
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is kellett gondoskodnia, hogy társnőinek
megfelelő helyet teremtsen, ahol a világ
tól elfordult, csakis a Szentszűz szol
gálatának szentelt élet minden zökkenés
nélkül megvalósulhat. Szent Julianna so
kat imádkozott a Szentlélek világossá
gáért és nagybátyját, Szent Eleket is be
avatta szándékába. S így lassan megérett
a firenzei mantelláta kolostor alapitásának
a terve.

Azon a helyen, ahol jelenleg a Ma
nelli-palota áll, egy házat béreltek, mely
valószinűleg a Falconieri-család birtoka
területén állott. Szent Julianna kis har
madrendi családja ide költözött be s egy
előre tető alatt volt. A szervita szempont
ból történelmi jelentőségű ház a mai
Annunziata-tér és a Via dei Servi sarkán
állott. Ma már természetesen nem létezik,
mert ezen a helyen később a Ricci-család
épittetett magának a híres Buontalenti
tervei szerint gyönyörű palotát, mely
nek falai között született Ricci Szent Kata
lin (1519-ben). 1574-benaremeképületgaz
dát változtatott és a Griffoni-család tulaj
donába ment át. De a Griffoniak sem tar
tották meg sokáig s így került végleg a
Manelli-család birtokába, mely még ma
is tulajdonosa.

Az első háznak a helyét a mindenre
gondoló és körültekintő Szent Julianna
nagyon ügyesen választotta ki, mert így a
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hosszú köpenyük miatt mantellátáknak
nevezett harmadrendiek hajléka az An
nunziata-templom közvetlen közelében
volt, úgyhogy a rendtagok a korszokás
nak megfelelöen minden akadály nélkül
résztvehettek, a számukra elkülönített
helyen, az atyák karimáján és egyébként
is könnyen tarthatták fenn az első renddel
az előírt kapcsolatot.

Julianna szíve őszinte fájdalmára nem
tarthatott társnőivel, mert magas korú,
folyton gyengélkedő édesanyja gondos
ápolásra szorult és nem nélkülözhette
gyermekét. Egyelőre csak rövid látoga
tásokkal kellett megelégednie, melyeket
arra használt fel, hogy lelki leányait a
jóban megerősítse és megadja nekik azo
kat az irányításokat, melyekre a közös
szerzetesi élet megvalósításában szüksé
gük volt. A történetírók általában azt
állít ják, hogy Julianna ebben az időben
szerkesztette meg a harmadrend szabá
lyait, aminek helyességét, történeti bizo
nyítékok teljes hiányában ma már szintén
nem lehet ellenőrizni. A harmadrend sza
bálya egészen biztosan Szentünktől szár
mazik, de hogy azt mikor állította össze,
azt alig lehet megállapítani.

Szent Julianna élete ezentúl beteges
édesanyja, a fejlődésben levő mantelláta
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kolostor és saját lelki ügyeinek rendezése
között oszlott meg.

Lelki élete ekkor már teljesen kifejlő
dött és a legszebb harmóniának állott a
jegyében.

Ugyanekkor már teljesen kialakult
benne az eucharisztikus szellem, mely őt
a szentségi Jézus lábaihoz vezette és
amely megtanította őt az Eucharisztia
kiapadhatatlan erőforrásábólkorlát nélkül
meríteni.

A Szentszűz szolgálatán keresztül el
jutott az eucharisztikus beteljesüléshez,
melynek nyomán hosszú órákat töltött a
legméltóságosabb Oltáriszentség előtt s
annyira elmerült az Eucharisztia imádá
sába, hogy még a legszükségesebb étke
zésről is megfeledkezett. Történetíróink
úgy tudják, hogy napokon keresztül a
szentáldozás volt egyetlen tápláléka.
Arról, ami ezekben a boldog órákban a
szentségi Jézus és Szentünk között végbe
ment, sajnos, semmit sem tudunk, mert
Julianna mindezt féltékenyen titokban
tartotta. Annyi azonban bizonyos, hogy
az isteni kegyelem ezekben a pillanatok
ban végezte Julianna remekműszámba
menő lelkén azokat a végső simításokat,
melyek nyomában a legkisebb tökéletlen
ség is eltűnt, hogy többé ne zavarja a
fölényesen kibontakozó Krisztushoz való
hasonlatosság elragadó szépségét. Ezt a
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lelket maga az eucharisztikus Mester
nevelte, hogy a világnak az eucharisz
tikus tökéletesség legvonzóbb példáját
adja.

Szent Julianna teljesen megfelelt a
kegyelem irányításának s az isteni Mes
tert oly hévvel szerette, hogy nem tudott
a feszületre tekinteni a nélkül, hogy köny
nyekre ne fakadt volna. Élete alapeleme
Krisztus kínszenvedése volt s lelkében
mindíg a Golgota misztikus magaslatán
állott, hogy szeretett Úrnője oldalán el
merüljön a Megváltó vértanúsága szem
léletében. A Szent az Istenanyával a szó
reális értelmében együtt szenvedett és ez
nemcsak az érzelemvilágára terjedt ki.
Mert ő Jézus és Mária szenvedését nem
csak szemlélni akarta, hanem kikérte ma
gának, hogy benne résztvehessen. Kérése
meghallgatásra talált és az Istenanyával
való együttszenvedés elgondolhatatlan
méreteket öltött benne, ami egyébként
élete egyetlen öröme volt. És így a szen
vedés tengerében felfedezte az öröm meg
valósulásait, melyekben csak a nagy és
szenvedélyes odaadással szenvedők ré
szesülnek. Julianna misztikus Golgota
szenvedése a feltétlen odaadás gyönyörű
Allelujája volt.

Az eucharisztikus szellem nyomában
Julianna lelkében felfakad t a szűzi, kegye
lem védte tisztaság teljes gazdagsága. És
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a tisztaság "érzéke" benne annyira kí
élesedett, hogy az érintetlen lelkekben az
első közeledésre megérezte a szűzesség
illatát. Említenem sem kell tehát, hogy
Julianna gyűlölte a bűnt, melynek rette
netes lényegéről neki, a bűntől távol álló
nak, fogalma sem volt. A valóságot csak
akkor ismerte meg teljes mivoltában,
midőn jelenlétében valaki egy ocsmány
cselekedetet részletesen és élénk szinek
ben vázolt. Ekkor részesült abban a vilá
gosságban, mely nélkül senki sem tudja
egészen felfogni a bűn borzalmas lénye
gét. Ez a hirtelen megismerés annyira
hatott, hogya Szent ijedtében meg
dermedt és elájult. Azóta mindíg egész
testében megremegett, ha valaki előtte
a bűnt emlitette.

Julianna most már teljes erejével csak
azután vágyakozott, hogy elhagyja a
világot és kizárólag csak az Istennek
éljen. Ez a szándéka azonban addig, amíg
öreg édesanyja élt, nem valósulhatott
meg.

A történetírók túlnyomórésze 13ü6-ra
teszi Riguardata halálát, míg mások sze
rint a vég már 13ü2-ben következett be.

Riguardata, a szelíd lelkű édesanya
úgy halt meg, ahogy azt csak a szentek
életében látjuk.

A szomorú és mégis reményteljes ese
mény minden valószínűség szerint egy
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szép áprilisi napra esik. Aki ismeri a
firenzei tavasz illatos káprázatát, ragyogó
napsugarát, kék égboltját és a csodálatos
város kedvesen derűs, mozgalmas életét,
amely ilyenkor szinte újjászületik, az
tudja, hogy Firenzében mit jelent egy ily
felhőtlen, ragyogó áprilisi nap.

Ilyenkor meghalni szép lehet.
Különösen akkor, ha a szentéletű

haldokló egy szentnek az édesanyja.
Ilyen volt Riguardata halála:
Nyugodt, szelíd és reményteljes, mint

az az önfeláldozó élet, amely vele lezárult.
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VII. MOZGALMAS MAGANY

Riguardata halálával nagy változás
állott be Szent Julianna életében. Gyenge
és beteges édesanyja többé nem szorult
rá leánya jelenlétére és a Szent már nem
volt kénytelen hosszú órákat tölteni a
beteg ágyánál. Küldetését befejezte, gyer
meki kötelességét a legszeretetteljesebb
odaadással teljesítette; szabad volt és tel
jesen küldetésének, szent hivatásának
élhetett.

Szentünk helyesen élt e szabadsággal,
melynek következtében a hajlamainak
legmegfelelőbb életformát választhatta és
cselekedeteit tetszés szerint irányíthatta.
Minden habozás nélkül, hisz ez már régen
megfontolt dolog volt, határozta el, hogy
visszavonul lelki leányai közé és belép
a mantelláták kolostori közösségébe.

Az események most gyors egymás
utánban peregtek le. Julianna elsősorban
azokat az ügyeket intézte el, melyeket
minden haláleset magával hoz, azután
ünnepélyes formában lemondott a nem
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csekély örökség őt megillető részéről és
kereken visszautasította a Falconieri
család dícséretreméltó ajánlatát és nem
fogadta el azt az évi járadékot, mellyel
minden eshetőségre biztosítani akarták az
ő felfogásuk szerint bizonytalan jövőt.

Azután a Falconieri-palotától búcsú
zott el, ahol minden sarok, minden fal
boldog gyennekéveire és őszintén szere
tett szüleire emlékeztette. Tette ezt min
den érzelgés, minden lehangoltság és
mélabús hangulat nélkül. Tudta, hogy ez
az idő egyszersmindenkorra lezárult.
Hálás volt ezeknek az éveknek minden
szépségéért, a sok szeretetért, amelyben
részesült és szívébe zárt minden emléket,
amely kivétel nélkül mind az őt szerető
Isten végtelen jóságának volt a bizonyí
téka. De nem állt meg, hanem küldetésé
nek teljes tudatában a jövőbe tekintett
és ingadozás nélkül, szíve vágyát követ
ve tette meg azt a lépést, melynek a
szervita mozgalom végtelen sokat kö
szönhet.

Julianna belépett az általa alapított
mantelláták kolostorába.

*
A mantelláták firenzei kis házának

szegényes ebédlőjében egy a harmadrend
szokásos fekete gyászruhájába öltözött
egyén térdelt, akin az első pillanatra meg-
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látszott, hogy előkelő nemzedék sarja
déka.

Falconieri Julianna, a kolostor alapí
tója térdelt ott, hogy utánozhatatlan alá
zatossággal kérje felvételét az általa ala
pított közösségbe.

A mantelláták, kiket ez a nemes gesz
tus őszintén megrendített, mélyen meg
szégyenülve adtak hálát az egek Urának,
hogy az alapítónő végre hozzájuk csatla
kozhatott és magától értetődő egyszerű
séggel ajánlották fel az első helyet.

A jó mantelláták úgy látszik még min
dig nem ismerték eléggé a Szentet és így
nem számoltak azzal, ami most követke
zett. Julianna az ajánlatot szerényen
megköszönve határozottan visszautasí
totta és könyörögve-könyörgött, hogy
mint a Szentszűz szolgálóleányai szol
gálóját vegyék fel a közösségbe. A man
telláták erről mit sem akartak tudni,
de a Szent megmaradt elhatározása mel
lett, s miután nem tágított, a közösség
nek nem maradt más hátra, mint teljesí
teni ennek a rendkívüli nőnek nem
kevésbbé rendkívüli kívánságát.

Igy lett a gazdag és nagyrabecsült
Falconieri-leány saját házában az utolsó:
Szűz Mária szolgálóleányai szolgálója.

Ez a magatartás, mely a késő utókor
csodálatát is megérdemli, érthetővé válik
akkor, ha megfontoljuk, hogy Szentünk
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lelki irányítója, Benizi Szent Fülöp, az
alázatosság höse volt, akiröl tudjuk, hogy
Párizsban és Páduában nyert akadémiai
képzettsége ellenére, kész orvos létére a
szervita rendbe mint egyszerű kisegítö
testvér, aki a házban a legalacsonyabb
testi munkát végzi, akart felvétetni. Szent
Julianna elött a szent rendfönök életé
nek ez a mozzanata valószínűleg isme
retlen volt, ami azonban azt bizonyítja,
hogy a Szent félre nem ismerhetö ki
hatással volt lelki fejlödésére s teljes
sikerrel vezette azon szédítö magassá
gok felé, melyekre ő maga oly nagy
lendülettel küzdötte fel magát. S még azt
is bizonyítja, hogy Julianna tanulékony,
könnyen vezethető tanítvány volt, aki
lépést tudott tartani szent vezetőjével s
aki nem csekély lelki követeléseinek kor
látlanul megfelelt.

Az isteni Gondviselés sokszor tényleg
rendkívüli utakon vezeti kiválasztottait.
A szent rendfőnök szerzetesi élete első,
zsenge éveit mint egyszerű laikus testvér
tölti, a legmegalázóbb munkákat végzi s
így veti meg az alázatosság és az ön
megtagadás iskolájában annak a lelki
nagyságnak az alapját, amely egyedül
képesitette őt a rendfőnök i tisztség kivé
telesen bonyolult időkben való tökéletes
betöltésére. És ugyanennek a kemény
életiskolának köszönhette, hogy mint
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pápai legátus oly sok esetben tudta a
békét helyreállítani és hosszú, fáradal
mas utezásaival kapcsolatban Francia
országban, Németországban és Európa
keleti részein mint a Szentszűz apostola
az Istenanya kultuszát megszilárdítani.

Szent Juliannát, Benizi Szent Fülöp
tanitványát is rendkívüli magasságok
felé vezeti az Isten. De a kiindulópont,
melyböl a kivételes jelentőségű élet útja
a magasba szökell, mélyen fekszik. S így
Julianna is az alázatosság minden önsze
retetet könyörtelenül megtörö iskolájába
kerül, ahol mint a közösség szolgáló
leánya - és ezt a helyzetet az Isten
sugallatára választotta szabad elhatáro
zásból - a legdurvább munkák végzésé
vel elégíti ki nagyméretű cselekvö
képességét.

Ezzel az életmóddal természetesen
együttjárt a szegénység, mégpedig leg
komolyabb megnyilvánulásában, mely a
mindennapi élet szükségleteit is közel
ről érintette. De Julianna a mantellá
ták az első időkben nélkülözésekben
bővelkedő szegénységét is keveselte és
oly mértékben valósította meg a szerze
tesi életnek ezt a remekszép követelmé
nyét, hogy erről a mai kor nehezen alkot
hat magának helyes fogalmat. Annál is
inkább, mert ezt a beállítást saját kortársai
sem értették meg. A tizenharmadik szá-

103



zad dúsgazdag Firenzéje túlságosan hozzá
volt szokva a korlátlan, minden esztelen
szeszélyt kielégítő fényűzéshez, semhogy
meg tudta volna becsülni a szent sze
génység idealizmusát. A firenzeiek, akik
sokszor látták Juliannát fekete mantelláta
öltönyében apostoli útjait járni, komo
lyan megbotránkoztak a büszke Falco
nieriek sarjadéka kopott ruházatának
silányságán s fejcsóválva kérdezték,
hogy hogyan lehet ily toldott-foldott
"rongyok"-ban az utcán mutatkozni. Még
nagyobb megütközést keltett az egykor
virágzó szépségű Falconieri-leány külső
megjelenése, melyen a szigorú bőjt, a
szakadatlan nélkülözések feltűnően szem
beötlő nyomot hagytak. Sápadt, beesett,
redős, idő előtt megöregedett arcában
sokan nem is ismertek rá a szép Julianná
ra. Nem csoda, hogya gondtalan és felelőt
len csevegést szerető firenzei társaság a
szalonokban csak erről beszélt, s míg
egyesek megvetően nyilatkoztak, addig a
jobbérzésűek elhatározták, hogy véget
vetnek ennek az elviselhetetlen, minden
nemes családot megaiázó szegénységnek.

A firenzei társadalom, mely egyébként
mindíg jószívű volt, mélyen a zsebébe
nyúlt, hogy Juliannát minden szükséges
sel ellássa. Csak túlcsorduló fölöslegé
ből adott le valamit, de ez több volt, mint
elegendő. Szentünk hálás szívvel fogadta
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az adományokat s a jótevők megnyugod
va, a jócselekedet nemes tudatában tér
tek vissza otthonukba s csak később jöt
tek rá, hogy a Szent ügyesen kifogott
rajtuk s lépésük semmit sem változtatott
a helyzeten.

A mantellátákhoz garrnadában özönlő
ajándékok ugyanis egy napig sem ma
radtak a házban. Azokkal a szegényeket,
a nélkülözőket ruházták fel és élelmez
ték, míg a mantelláta kolostorban, külö
nösen pedig Szent Julianna életmódjában
minden a régiben maradt. A Szent tovább
is kopott, elnyűtt ruhájában látogatta sze
gényeit s gyűjtötte az azoknak szánt ala
mizsnát, úgyhogy Firenze, más megoldás
hiányában, végre belenyugodott a változ
tathatatlanba.

Julianna tovább tanult az alázatosság
iskolájában, míg a Gondviselés jónak
találta a helyzeten változtatni és a Szent
nek azt a helyet biztosítani, mely külde
tésének megfelelt.

A hirtelen fordulatot, mellyel senki
sem számolt, a szervita rend egyetemes
főnökének, aki Szent Fülöp második
utódja volt, a látogatása pattantotta ki.
Balducci András, ez volt a rendfőnök
neve, jól tudta, hogy a firenzei mantelláta
kolostor szent elődjének kedvenc, elké
nyeztetett gyermeke volt, akire mindíg
sok gondot fordított. Ennek tudatában az
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új rendfőnök Szent Fülöp nyomába lépett
és mindent megtett, hogy a női rend segít
ségére legyen. S most személyesen akart
meggyőződni arról, hogy a firenzei man
telláták házában minden rendben van s
megfelel a rend irányzatának. A legjobb
szándék vezette s a mantellátáknak őszin
tén segítségére akart lenni. A tapasztalt
rendfőnök azonnal helyesen ítélte meg a
helyzetet, mely az ő felfogása szerint
tarthatatlan volt, mert Julianna közismert
tehetsége a saját maga választotta helyen
nem érvényesülhetett. A rendnek a női
szervita mozgalom jól felfogott érdeké
ben feltétlen szüksége volt a Szent ki
tünő szervező és kormányzó képességére.
A rendfőnök, miután komolyan meg
fontolta a dolgot, felhívta a mantelláták
figyeImét a helyzetre és utalt arra is,
hogya Szent apostoli munkásságára,
mely a multban oly nagy sikerrel járt,
nemcsak a rendnek, de Firenze oly sok
szor veszélyeztetett közéletének is fel
tétlen szüksége van.

A megoldás nem volt nehéz. Balducci
András azt tanácsolta a mantellátáknak,
hogy válasszanak új főnöknőt. Azt, hogy
mindenki Juliannát fogja választani, mint
tapasztalt, kormányzáshoz szokott ember,
előre tudta.

A választás a rendfőnök elvárása sze
rint folyt le. Részleteit, sajnos, nem
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ismerjük, mert a történetirók ezekre nem
térnek ki s csak azt a küzdelmet vázol
ják többé-kevésbbé részletesen, mely a
választó közösség és a megválasztott
között folyt le. E szerint a Szent a főnök
női tisztséget nem fogadta el, mert arra,
saját kijelentése szerint, magát méltat
lannak tartotta. S miután Julianna nem
volt az az egyéniség, kinek az elhatáro
zását egykönnyen lehetett megtörni, a
közösség a választásban kinyilvánitott
akaratát semmiképen sem tudta érvénye
siteni.

Az épületes huzavonát a rendfőnök,
akit a Szent nagyszerű magatartása meg
hatott, egyideig elnézte s azután egy
parancsszóval, amely Juliannát lelkiisme
retben kötelezte a választás elfogadására,
eldöntötte a vitát. A mantelláták Szent
Juliannában ideális főnöknőt kaptak. A
Szent, mint tudjuk, nem volt barátja a
félmegoldásnak s hasonló tökéletlensé
geknek. Amit egyszer kezébe vett s el
vállalt, azt keresztül is vitte és a meg
valósulások kivétel nélkül a tökéletesség
jegyében állottak. Főnöknői tevékenysé
gét is ezek a tulajdonságok jellemzik. A
közösséget erélyes kézzel kormányozta,
mindenkiről egyénileg gondoskodott, a
fegyelmet fokozta s mindenkivel meg
szerettette. Mint perjelnő bebizonyitotta,
hogy az egyetemes rendfőnök nem be-
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csülte túl szervező és kormányzó képes
ségét és hogy társnői helyesen cseleked
tek, mídőn egyhangúlag választották meg
főnöknőjüknek.

Ebben az időben a mantelláták élet
módja nagyon szigorú volt. Az eredeti
szabály kemény élethez szoktatta köve
tőit s a napot nehéz munkával felváltott
imádsággal töltötte ki, míg a pihenésnek
elenyészően csekély időt szentelt. Az
étkezést is szigorú előírások korlátozták,
melyek számtalan rendkívüli bőjtöt tar
talmaztak. Mindez és másfajta önsanyar
gatások nehezítették meg a mantelláta
életet, éspedig oly mértékben, hogy ezek
ben a kolostorokban csak teljesen egész
séges és nagymértékben ellenállóképes
szervezetű egyének tudtak a szabályok
igényeinek megfelelni.

Az új perjelnő, Julianna ahhoz is ér
tett, hogy alárendeltjeinek ezt a kemény
életmódot kellemessé tegye a nélkül, hogy
a szabályokat enyhítse. Anyai, a hősies
ségig felfokozott szeretete, tökéletes
példaadása és egyéniségének ellenállha
tatlan vonzóereje könnyen elfeledtették
az alárendeltekkel a mantelláta életforma
keménységeit.

Szent Julianna mantellátái teljes sziv
tisztaságban szolgáltak a Szentszűznek és
amit tettek, szíves örömmel tették. Ennek
természetesen az volt a következmé-
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nye, hogya tökéletességben rövid idő
alatt nagy előhaladást tettek. S tudták,
hogy mindezt a szent perjelnő körül
tekintő, tapasztalatban gazdag vezetésé
nek köszönhették.

A mantelláták élete Szent Julianna
korában a lelkes istenszeretet és kölcsö
nös megértés révén kielégítően szép volt.
Túlságosan szép és igy nem tarthatott
soká. A megpróbáltatás, melyennek a
boldog időszaknak oly váratlanul vetett
véget, nem is maradt el s a szent főnöknő
amúgy sem könnyű élete egyik legnehe
zebb szakaszához érkezett.

Falconieri Szent Elek, az egyetlen,
aki a szent Alapítók közül még élt, 1310
ben élete száztizedik évét érte el. Az
aggastyán még mindig üde, ellenállóképes
volt s önsanyargatása még ebben a ma
gas korban sem enyhült. Szent Fülöp
halála óta Szent Elek megint behatóbban
foglalkozott Juliannával, éspedig oly mér
tékben, hogy az utolsó években tapasztalt
rohamos fejlődést az isteni kegyelem után
kizárólag az ő irányításának köszönhette.
Ennek következtében Szent Elek és Szent
Julianna között a legmeghittebb és a leg
megbízhatóbb kapcsolat alakult ki. Juli
anna őszinte szeretettel és tiszteletteljes
hálával vette körül agg rokonát, kinek a
lelki fejlődés terén oly sokat köszön
hetett.

109



Szent Elek, aki sohasem túlzott és min
díg józan tárgyilagossággal vette az éle
tet, egyszerre és ez ebbe az időbe esik,
egész váratlanul elkezdett közeli halálá
ról beszélni és arra előkészülni. Sajnos, az
élet, az események igazat adtak neki.

Küldetése minden szempontból be volt
fejezve.

Védence, Szent Julianna már eljutott
oda, ahol a legjobban tudta kifejteni azt a
tevékenységet, melyre az Isten előre ki
jelölte: a mantelláták főnöknője volt és
lelkiségével besugározta az egész szervita
mozgalmat, ami elég biztosíték volt arra,
hogy az intézmény női ágazata az alapí
tás lendületének megfelelően tovább
fejlődjék. Ami pedig a szervita rendet
illeti, melynek az aggastyán, mint már
említettem, egyik megalapítója volt, az
1304 február 3-án XI. Benedek pápa által
engedélyezett egyházi jóváhagyás min
den nehézségnek véget vetett s megadta
neki a kánonjogi alapot. A célok, melye
kért egész életén keresztül küzdött, meg
valósultak és így a Szent kérlelhetetlen
logikájával belátta, hogy az ő ideje is
lejárt és életében most már csak az
utolsó óra következhetík, melyre lelki
ismeretes módon akart előkészülni.

Az elővigyázatos Szent Elek tényleg
nem csalódott. Az örökkévalóság küszö
bén állt, melyet ugyanezen esztendő feb-
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már 17-én lépett át, hogy elvegye az élet
koronáját.

Az említett napon az aggastyánt rend
társai haldokolva találták cellájában. A
szomorú hír futótűzként terjedt el a vá
rosban és firenzei hívei seregestől jöttek,
hogy az Annunziata-kegykép előtt érte
imádkozzanak. Szent Elek ez alatt szegé
nyes ágyán fekűdt, míg vértelen ajkai
utoljára mondották a mindennapi száz
Angyali üdvözletet, melyet a Szent Ala
pító életében sohasem mulasztott el.

Az esthajnal bekövetkeztével megkon
dultak a város harangjai s míg a firen
zeiek hajadonfővel az Úrangyalát imád
kozták, a haldokló cellájában égi fény
ragyogott fel: Krisztus eljött a betlehemi
gyermek alakjában, illatos rózsákkal
koszorúzta meg fáradt szolgája ősz fejét
s elvitte magával hűséges lelkét, hogy
odavezesse mennyei Atyjához.

Julianna most már teljesen elárvult.
Szent Fülöp és Szent Elek, kik az élet

művészi tökéletességű alakítására taní
tották, már nem voltak az élők között
s ha a túlvilágból a szentek közössége
révén támogatták is, itt e földön már sen
kije sem volt.

E kemény megpróbáltatás nagyon is
közelről érintette Julianna lelkét, aki ki
váló lelki vezetőit mindíg hálás szeretet
tel vette körül. De mindenekfelett sze-
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rette az Istent s így megnyugodott szent
akaratában. Az egyedüllét teljes súlyával
vállára nehezedő keresztet pedig szótlan
némasággal hordotta. Lelke minden titkát
ezentúl az előtt tárta ki, aki a lelkek leg
vonzóbb vezetője, s Jézus nemcsak vezet
te, de meg is vigasztalta őt.

*
Az idő ezalatt természetesen nem állt

meg s a történelmi események tovább
fejlődtek. Firenze esetében ez, sajnos,
megint csak izgató nyugtalanságot és vé
res pártharcot jelentett. A Bianchi és
Neri (fehér és fekete) frakció újból ádáz
küzdelmet folytatott egymás ellen, ami
ezúttal érthetetlen rombolással járt. A
gyujtogatások napirenden voltak s ami
nem lett a lángok martaléka, az rabló
kézre került. A gyűlölet a füstölgő romok
előtt sem állt meg s csákányai azt a keve
set is széjjelrombolták, ami még meg
maradt. A fél város már nem volt egyéb,
mint szomorú romhalmaz, de Firenze még
mindíg nem elégelte meg a polgárháborút
s nem állt meg azon a sikamlós lejtőn,
melynek végén a menthetetlen megsem
misülés áll. A szeszélyeiben beszámítha
tatlan büszke város szerette a vérontást
s magának tartotta fenn azt a kiváltságot,
hogy ezen a téren is vezessen.

A ,,signoria" (a város kormánytanácsa)
ekkor arra a szerencsétlen gondolatra
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jutott, hogy a Firenze ellen szövetkezett
városok leggyengébbjét, Pistoiát meg
támadja és egyszerűen elsöpri a föld szi
néről. A tervet Firenze irgalmatlanul
keresztül is vitte: a város hadserege el
vágta a szerencsétlen várost a külvilág
tól és kiéheztette, amire a borzalmas, ismét
esztelen rombolásokban bővelkedő meg
szállás következett.

Corso Donati ezalatt bőven gondosko
dott arról, hogyacsatazaj Firenzében el
ne némuljon. Es habár hatalma csak a
Por San Pietro negyedre terjedt ki, mégis
sikerült neki az egész várost forrongásba
hozni. A Szent Péter-negyed nyugtalan
tűzfészkéből a forradalom lángjai hamar
átcsaptak a többi városrészre is és Firenze
most ismét teljesen ki volt szolgáltat
va a polgárháború beszámíthatatlan esé
lyeinek.

A lakosság egyideig csak eltűrte, hogy
a felelőtlenek egymást le gyilkolják és
tengernyi vért ontsanak, de végre mégis
csak észbe kapott, megsokallta a dolgot
és ami a fő: cselekedett. A forradalom
ban most váratlanul jóra fordult a helyzet.
Corso Donati házát az ellenforradalom
hívei megszállták és a gyűlölt pártvezér
csak az utolsó pillanatban tudott egy tit
kos ajtón keresztül menekülni. De sorsa
már meg volt pecsételve. Őrült hajsza
indult meg utána. Elfogatása pillanatá-
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ban megakadt a kengyelben és olyan
szerencsétlenül bukott le a lóról, hogy
betört fejjel, holtan terült el a kövezeten.
A veszedelmes lázító tragikus vége meg
rendített mindenkit s ennek köszönhetjük,
hogy az ellenfelek kibékültek egymással
s a városban, ha nem is végleg, de mégis
helyreállott a rend.

A békét VII. Henrik bontotta meg új
ból, aki mindenáron helyre akarta állí
tani a német-római császárságot. A Neri
és Bianchi frakció hívei ismét a Guelfek
és a Ghíbellinek pártjába tömörültek ösz
sze és az alíg befejezett polgárháború,
mely ezúttal soká tartott, megint megbéní
totta a város életét. A történelem nem
ritkán ismétlésekbe esik s így volt ez most
is. A számüzetések, pápai interdiktumok,
véres utcai harcok tarka, de már meg
szokott változatossága vonul fel ismét a
szemlélő előtt. ts hogy minden megismét
lődjön, a polgárháború a környékre is
kiterjedt. Ezúttal nem Pistoiáról, hanem
Pisáról van szó. Pisa városa ugyanis szö
vetséget kötött a firenzei függetlenség
esküdt ellenségével, VII. Henrikkel, amit
Firenze kihívásnak tekintett s magától
értetődik, hogy erre csak egy válasza
volt: a hadüzenet.

Firenzét ez egyszer elhagyta a hadi
szerencse. A firenzei sereg Altopascionál
szégyenletes vereséget szenvedett. S ami
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leginkább bántotta a büszke várost: a
győzelmet egy hirhedt kalandor, Castruc
eio Castracani aratta. Ebben a csatában,
melyre Firenze nem szivesen emlékezik
vissza, a hadiszekér a rajta levő vész
haranggal, a Martinellával, mely a firen
zei csapatokat mindenhová elkísérte,
szintén a pisai sereg hadizsákmánya lett
a firenzeiek nem kis bosszúságára. Em
Iítenem sem kell, hogy Pisa büszkén őrizte
hadizsákmányát, ami szintén nem járult
hozzá a két város között való ellensé
geskedés megszüntetéséhez.

Firenzében, az ellentétek e csodálatos
korszakában, a polgárháború legkirívóbb
elfajulása közepette, az emberek nem
feledkeztek meg kulturális küldetésük
ről és a poIítikai élet minden zavaros
nyugtalansága ellenére is volt idejük és
lelki erejük arra gondolni, hogya várost
elmúlhatatlan értékű remekművekkel
gazdagítsák. Más nemzetek és városok
teljes erejüket minden bizonnyal a há
ború fölényes lefolytatására, a károk
helyrehozására és a közélet megszilárdí
tására fordították volna és alig lettek
volna képesek egyébre is gondolni. A
végtelenül tehetséges, cselekvőképes fi
renzei nép fiai legjavát a csatatérre kül
dötte, falai között véres harcokat vívott,
és ugyanabban az időben palotákat, nyil
vános épületeket és templomokat épí-
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tett, melyek ma is csúcsteljesítményei az
építészetnek és bizonyítékai annak a pá
ratlan életképességnek, melynek Firenze
nagyságát köszönhette.

Ebbe az időbe esik a világhírű firen
zei Dómnak, a földkerekség egyik leg
szebb templomának a keletkezése is.
Santa Maria del Fiore, ahogya dómot
nevezik, egy része azt a területet foglalja
el, ahol Szent Julianna szülőháza, a Fal
conieri-palota állott. Midőn ugyanis a
régi katedrális, mely a hét szent alapító
életében oly fontos szerepet játszott, csá
kány alá került, kiderült, hogy a terület
túl szűk lévén, nem felel meg az új épület
méreteinek. Amire a város a környékbeli
telkeket sajátitotta ki és a rajtuk levő
palotákat lebontatta. Egy régi feljegyzés
szerint Firenze a Falconieri-palotáért
1399-ben 1200 firenzei forintot fizetett. A
család új hajléka szintén a dóm közelében
épült, körülbelül ott, ahol ma a l'Opera
del Duomo palotája áll, mely még most is
hordja a Falconieriek címerét.

A minoriták Santa Croce-temploma is,
mely szintén a város büszkesége, ugyan
ebben az időben épült. Az új Olaszország
ennek a templomnak a főhajójában állí
totta fel, a regensburgi Walhalla mintá
jára, halhatatlanjai emlékszobrait, ami
azonban sajnos, a templom tökéletes góti
kájának harmónikus egységét törte meg.
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A "Palazzo Vecchío", a városi szenátus
székhelye és a .Bargello", a városi pre
fektus palotája szintén ennek a zseniális
kornak a teljesítménye. A "Palazzo
Vecchio", melynek karcsú tornya csak az
épület homlokfalára támaszkodik, az
építőművészet ritkaságaihoz tartozik és a
vírágok városának egyik legtipikusabb
emlékműve. A .Bargello" tornyában pe
dig az a harang van elhelyezve, melyet
csak akkor kongatnak, ha egy halálra
ítélt indul utolsó útjára.

Ebből az ellentétekben gazdag háttér
ből domborodik ki Szent Julianna apostoli
munkásságának új fázisa, mely minket
különösen érdekel. Mert a mantelláták
főnökasszonyának működése nemcsak
arra a szerzetesí közösségre terjedt ki,
melyet kormányzott, hanem azokra is, kik
a kolostor falaín kívül, a firenzei élet
minden kísértésének kitéve küzdötték az
élet küzdelmeit s kiket a Szent a krisztusi
élet győzelmes alakítására akart meg
nyerni.

Julianna el is érte célját s számtalan
lelket vezetett vissza Krisztushoz. Tette
ezt nem annyira külső cselekedetek, mint
ama végtelenül hathatós egyéni befolyás
és tökéletes példaadás révén, mely a leg
megátalkodottabb forradalmárokat és
pártharcosokat is meggyőzte arról, hogy
nem nekik, a véreskezű férfiaknak, hanem
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a Szentnek, a kegyelem fegyverével
küzdő gyenge nőnek van az élet komoly
értelmében igaza.

*
Mig Firenze a polgárháború borzalmas

csatáit vívta és a mellett a legnagyobb
lelki nyugalommal, mintha semmi sem
történt volna, tovább építkezett, addig a
mantelláták továbbfolytatták csendes,
visszavonult életüket és csak a Szentszűz
szolgálatával és a halhatatlan lelkek meg
mentésével törődtek.

ts most megismétlődöttaz, amivel már
Julianna első ifjúságában találkoztunk:
a visszavonult, csendes, apostoli élet fel
tűnést keltett, a mantelláták komoly
ragaszkodása a szigorú szabályhoz, ellent
mondást szült és kihívta a szellemes város
legélesebb kritikáját.

A kritika irgalmatlan volt és nem
átallotta a szelíd zárdaszüzeket a nyilvá
nosság előtt pellengérre állítani és sok
szempontból nevetségessé tenni.

Ennek az okát abban kell keresnünk,
hogy Firenze társadalma, mely a mantel
láták életfelfogásától túlságosan távol
állott, nem volt képes beleilleszkedni az
ő komolyan szent lelkivilágukba, melyben
Jézus és Mária szenvedése képezték az
alapmotívumot és igy nevetséges és kár
tékony túlzásnak tartotta azt az életfor-
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mát, melyen a mantelláták a világ minden
kincséért sem változtattak volna.

Firenze a tizenharmadik és a tizen
negyedik században kimondhatatlanul
gazdag volt. A korabeli társadalom ennél
fogva mindazon veszélyeknek és hátrá
nyoknak volt kitéve, melyek a korlátlan
bővelkedéssei járnak együtt és amelyek
annál inkább fokozódtak, minél gyor
sabban és könnyebben szerezte meg ez
ügyes nép mérhetetlen gazdagságát.
Ebben az esetben, a közösség, a társada
lom rendszerint elveszti a benső egyen
súlyt, mert nagy kilengéssel hajlik az élet
anyagi oldala felé, teljesen elmerül a
korlátlan és nem is korlátozható fényűzés
kétes és kétértelmű örömeiben, míg az
élet másik oldalát, a lelki kultúrát s annak
megszilárdulását teljesen figyelmen kívül
hagyja, ami a tizenharmadik század Firen
zéjében tényleg beteljesült. Magától érte
tődik tehát, hogy Firenze nem helyeselte,
mert nem értette meg, Julianna és társnői
nélkülözésekben gazdag szegénységét,
melyet túlzottnak tartott, s amely sze
rinte megérdemelte és kihívta mindazok
nak az elutasító kritikáját, akik tárgyila
gos józansággal szemlélik az életet.

Volt még egy másik jelenség is, mely
lyel az akkori Firenze nem tudott meg
barátkozni: Julianna és társnői kemény
önmegtagadásra és feltétlen önuralomra
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felépített acélos fegyelme. Az a Firenze,
mely oly kábítóan szép ünnepeket tudott
rendezni és oly szenvedéllyel igenlette az
élet örömeit, bámulva vett tudomást
Julianna és mantellátái önsanyargatásá
ról, mely egyébként kellő túlzásokkal meg
toldva közbeszéd tárgyát képezte és
komoly felháborodással ítélte el ezt a sze
rinte emberhez nem méltó, esztelen élet
módot.

Firenze ítéletét annyiban lehet meg
érteni, amennyiben Julianna és társnői
szigorúsága ebben az időben tényleg min
den elképzelést felülmúlt. De az ilyfajta
életformák ellen erélyesen tiltakozó Fi
renze elfelejtette, vagyegyszerűen nem
akarta észrevenni, hogya sokat kritizált
mantelláták ezen az úton érték el azt
a benső, lelki boldogságot, mely minde
nért kárpótol és amelyet másutt hiába
keresünk.

A kísérlet, melynek célja a mantellá
ták élete enyhítése volt, meghiúsult és a
zárdaszűzek kitartottak a szabály eredeti
szigora mellett, vagy, amint a firenzei
társaságban mondották: testi-lelki öngyil
kosságot követtek el.

Firenze erre a .mekacsságra" azzal
válaszolt, hogy teljes meggyőző erejével
lebeszélte azokat a társaságbeli fiatal leá
nyokat, akik Julianna mozgalmához akar
tak csatlakozni és a mantelláták rideg
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életét a legborzasztóbb színekben tün
tette fel. Ami azonban nem sokat használt
és egyáltalában nem gátolta a mozgalom
fejlődését, mert az isteni Gondviselés fél
tékeny éberséggel őrködött a felett, hogy
a kiválasztottak meg ne tántorodjanak és
kövessék hivatásukat.

Juliannának ezúttal is igazat adott az
élet: Firenze konok ellenállása megtört,
az előítéletek maguktól foszlottak széjjel
és a mantelláta mozgalom változatlanul
járta tovább a Szentszüz szolgálatának
magasztos útjait. S ha most azt kérdezzük,
hogy Julianna miért nem engedett és
miért nem járult hozzá, hogy a szabályok
eredeti szigorát enyhítsék, akkor erre a
kérdésre csak azt válaszolhatjuk, hogy
il Szent ismerte a firenzei társaság felü
letes szellemét s tudta, hogy azoknak a
szalonoknak az ítélete, melyeknek sej
telmük sincs a szerzetesi élet lényegéről,
egyáltalában nem lehet mérvadó, másrészt
pedig saját tapasztalata, melyet az általa
kormányzott közösségben szerzett, azt
bizonyította, hogyaszabályokhoz való
hűséges ragaszkodás az alapja úgy a lel
kiség teljes kibontakozásainak, mint a
vele együtt járó és mindent betöltő benső
harmóniának.

Volt ezenkívül egy másik körülmény
is, mely a Szentet megerősítette elhatá
rozásában. A fiatal közösség ebben az
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időben ugyanis nagy, kisértésekben gaz
dag lelki válságon ment keresztül, mely
az intézményt alapjaiban ingatta meg.
Ebben a helyzetben különös lelki erőre
és kegyelemre volt szükség. Julianna na
gyon jól tudta, hogy ilyen körülmények
között feltétlen szükség van arra a ko
moly, higgadt és befelé fordult életmódra,
melyet a szabályok irnak elő s melynek
védelmében és fenntartásában a szigorú
vezeklés és fegyelem döntő szerepet ját
szik. Julianna perjelnő volt s mint ilyen
teljes lelkiismeretességével érezte magát
felelősnek mindenegyes reábízott lélek
sorsáért. Ennek a felelősségnek a tudata
adta meg neki azt az elszántságot, mely
megerősítette magatartásában, úgyhogy
nemcsak Firenze előítéleteit törte meg,
hanem az általa kormányzott közösséget
is átsegítette az említett krízis vesze
delmén.

A kívülről jövő ellentmondások elné
multak és a benső vihar elült. A mozga
lom megállta a helyét és bebizonyította
életképességét.

S mindez a Szent bölcs kormányzatá
nak volt a gyümölcse.
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VIII. MIDÖN A SZENT TOZ MINDENT
LANGBA BORIT

Szent Julianna most már élete és rnű

ködése utolsó fázisába lép, mely teljesen
a mindent elemésztö szent tűz jegyében
áll. Ezt a tüzet az irányító és megszentelö
Lélek szitja a lélekben és fokozza addig,
amíg el nem éri a tökéletességet s lángba
nem borít mindent. Ilyenkor már csak egy
érvényesül: a hösies szeretet, mely kitölti
a szívet, acélosítja az akaratot és irányítja
a cselekedetet.

Különös, majdnem elviselhetetlen erő
vel lobog fel a szent tűz Julianna lelké
ben akkor, mikor az Eucharisztia imádá
sába, a Vele való izzó, bensö közösségbe
merül el. Ezek alatt a hosszú órák alatt,
melyek mint pillanatok röppennek el
fölötte, átéli a MegváItó misztikus szere
tetét és abban megtalálja élete második
súlypontját: a halhatatlan lelkekhez való
szenvedélyes vonzódást, mely annyira
kifejlödik benne, hogy a lelkek üdvös
ségéért minden áldozatra képes.
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A misztikus szeretet mindent elárasztó
tüze Julianna külső életét is átalakította.
A Szent végső, felülmúlhatatlan lendület
tel alakítja életét: hallatlan önsanyarga
tásokat végez, mert a szeretet rendkívüli
áldozatok és mérhetetlen szenvedés által
akarja bebizonyítani valódiságát és rend
kívüli méreteit.

Élete, mely a Szentszűz szolgálatában
teljes szépségében bontakozott ki és el
érte a tökéletességet, ekkor már teljesen
az Eucharisztia felé fordult, ahová az
Istenanya vezette. Csak az Eucharisztiá
nak élt és az eucharisztikus jelenlét,
közelség, áldozat és közösség volt élete
értelme, tartalma és boldogsága.

És ha ki kellett kapcsolódni ebből a
magasztos jelenlétből és a Szentszűz szol
gálata követelményének megfelelően a
halhatatlan lelkeket kellett felkeresni,
visszavezetni Jézushoz és így örök érte
lemben megmenteni, akkor Julianna élő
tabernákulummá lett, melyben Jézus lako
zott. Mert a Szent annyira összeforrott az
Eucharisztiával, hogy minden lépését érte
tette, Vele egy szent közösségben, mely
nek misztikus köteléke a szeretet volt.

Szentségimádásai alatt nem egyszer
fordult elő, hogy megfeledkezett fizikai
szükségleteiről:nem evett, csak az Eucha
risztiából élt. Különösen szerdán és pénte
ken. Sok esetben csak társnőinek, akik
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joggal aggódtak egészségéért. nem lan
kadó kérésének engedett s vett magához
némi táplálékot.

Szent Julianna az Eucharisztiánál töl
tött hosszú éjjelei és nappalai mind a
Golgota misztikus jegyében állottak. S
mig szemei az Oltáriszentséget látták,
lelkében fel újult Krisztus véres kínszen
vedése és kereszthalála, éspedig oly fok
ban, hogy elragadtatásba merült.

Az Eucharisztiában mindíg a megkín
zott, tövissel koronázott Krisztus arculatát
látta s számára minden oltár, amelyen az
eucharisztikus Krisztus trónolt, a Golgota
misztikus magaslatát jelentette.

Emlitenem sem kell, hogy ezen a mísz
tikus magaslaton mindíg megérezte a
fájdalmas Istenanya, az ő úrnője jelen
létét s Vele együtt szenvedte el a passzió
minden kínját s Vele együtt vigasztalta
hófehér lelke tüzes szeretetével a Golgota
nagy, imádásraméltó áldozatát.

Ez a szeretetteljes, lelki szenvedés
kihatott külső életére is és ez késztette
arra az egyedülálló önsanyargatásra,
melyet oly sokan nem értenek meg s mely
nem egyéb, mint benső, lelki Golgota
szenvedésének külső, fizikai megnyilvá
nulása.

Julianna lelki nagysága itt, az Eucha
risztiában átélt Golgota-szenvedés ragyo
gásában bontakozik ki teljesen és csak
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itt fakad fel bennünk, tísztelőiben, az a
megértés, amely nélkül nem tudnánk a
Szent lelki arculatát megközelíteni s élet
stílusát, mint a szervita lelkiség egyik
legmagasabb megvalósulását értékelni.

Ebben a ragyogásban megrendülve
látjuk, hogy Julianna az életet irányító
világosságot a Megfeszített haldokló, örök
szépségű szemeiből merítette, míg élet
bölcseségét, magatartását, mely valóban
a Golgota-szellem megvalósulása volt, a
fájdalmas Istenanya néma szenvedésétől
tanulta.

Julianna, akit az Eucharisztia a Gol
gota magaslatára vezetett, itt, ezen a fenn
síkon találkozott az engesztelő, másokért
vezeklő, megváltó szeretettel. Itt nyilat
koztatta ki neki az Isten az emberi lélek
értékét és találta meg, a keresztfa borzal
mas realizmusában, az összefüggést Krisz
tus és a lelkek között. Itt találkozott a
fájdalmas Istenanya hősies szeretetével,
mely még a legmegátalkodottabb lelket is
vissza akarja vezetni isteni Fiához, hogy
megmentse s így érett meg benne, a Szent
szűz szolgálóleányában az az elhatározás,
hogy a lelkek üdvösségéért nemcsak
apostolkodik, de Jézus és Mária nyomá
ban személyes, másokért szabadon vállalt
szenvedéssel járul hozzá a lelkek meg
mentéséhez. Hogy ezt a feladatot meny
nyire komolyan vette, azt végtelen bőjtje
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és hallatlan önsanyargatása bizonyítja. Es
most azt is megértjük, hogy a Szent apos
toli munkái sikerrel jártak. Sikerrel kellett
járniok, hiszen Julianna legyőzhetetlen
fegyverrel küzdött a lelkekért: a Golgota
magaslatáról szállt le hozzájuk s onnan
hozta magával az önmagát engesztelésül
feláldozó szeretet ellenállhatatlan tüzét,
mely mindent lángba borít. Csak igy ma
gyarázhatjuk a bűnösök megtérítésében
elért sikereit és csak így értjük meg, hogy
ez a gyenge nő és zárdaszűz oly sokat
tudott tenni a forrongó Firenze megbékü
lése érdekében.

Eletének ezen utolsó fázisában Juli
anna figyelme különösen a kor nővilága
felé fordult, mely a Szent apostoli mun
kásságára nagyon is rászorult.

Mint már említettem, Firenze ebben az
időben végtelenül gazdag volt, amit külö
nösen a vele született diplomáciai ügyes
ségének és virágzó kereskedelmének
köszönhetett. Ezt a gazdagságot, melyről
a mai elszegényedett emberiség nehezen
alkothat magának fogalmat, elsősorban
Firenze nővilága élvezte. A heves vérű,
elismerten szép és amúgy is elkényezte
tett firenzei nők a gazdagság minden
előnyét felhasználták és oly fényűző éle
tet éltek, mely jóval túlhaladta a meg
engedett határokat és már több volt,
mint esztelen pazarlás. Hatalmas össze-

127



geket fordítottak az öltözködésre, drága
szövetekre és a már akkor is divatos
kozmetikai szerekre. Az aranyból és
drágakövekből készült ékszerekre egész
vagyont költöttek és ennek megfelelően
rendezték be lakosztályaikat. Már az ut
cán is csak mélyen kivágott ruhában
jártak és oly nagyméretű nyilvános
ünnepségeket rendeztek, melyek roppant
kiadásokat okoztak. A firenzei városi
szenátus is megsokaUta ezt a mámoros
orgiákra fordított vagyont, és a törvény
hozó testület meghoztil a szükséges tör
vényeket, melyek korlátozták a céltalan
és veszedelmes tékozlást. Azonban mégis
minden a régiben maradt, mert Firenze
hölgyeit nem lehetett egyszerűen törvé
nyekkel és tilalmakkal jobb belátásra
birni. Az új törvények a régi aktákhoz
kerültek, míg Firenze gondtalanul mula
tott tovább és mámorában két kézzel
szórta a pénzt.

Ebben az örök farsangban nagy szerepe
volt Firenze hiúságának is. A pénzügyben
és a politikában vezető családok nagyon
szerették vagyonukat fitogtatni és szíve
sen csodáltatták meg magukat fényüzésük
túlaranyozott és drágakövekkel kirakott
kereteiben. Ezt a célt szolgálták a gya
kori ünnepségek, melyekre a város apraja
nagyja meghívót kapott. S miután a far
sangot túl rövidnek találták, minden
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alkalmat megragadtak, hogy nagyméretű
nyilvános mulatságokat rendezzenek és
így sorra kerültek a kereszténység ünnep
napjai is. Példa erre a Firenzében pom
pás szépségü május, melynek kezdetben
csak az első napját szentelték a tavasz
megdicsőítésének.Csakhamar keveselték
ezt az egy napot s az ünnepet az egész
hónapra terjesztették ki. Virággal díszített
férfiak és nők táncoltak a nyilvános tere
ken, rendeztek felvonulásokat az utcákon
és élvezték korlátlanul a tavasz örömeit.
Hogy ez azután elfajult és szomorú vissza
élésekhez vezetett, azt nem kell külön
emliteni.

Julianna sohasem lelte örömét abban,
hogy másoknak elrontsa a kedvét. De
Firenze már túlságosan "jókedvű" volt,
ami az erény és a női méltóság rovására
ment. Julianna az ily dolgokban már nem
ismert tréfát és így elhatározta, hogy
megint érvényesíti nem csekély befo
lyását. A Szent tehát elindult apostoli
útjára, felkereste a vezető családok nő
tagjait, lelkükre beszélt és elérte azt,
hogy a nagyobbik rész visszavonult és
nem vett többé részt a zajos ünnepsége
ken. Előfordult az is, hogy egyeseket a
kegyelem különösen érintett s ezek hátat
fordítottak a mámoros firenzei világnak,
hogy Julianna kolostorában a Szentszűz
szolgálatának szenteljék életüket. Ezek
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között méltó feltűnest keltett a nagyon is
mozgalmas életű, ragyogó szépségű fia
tal özvegynek, Diana Damanzatinak a
megtérése, aki a mantelláták között ezen
túl a tökéletesség útjait akarta járni.

*
A fokozott apostoli tevékenység Juli-

annának nagy áldozatába került, mert
ekkor már jelentkeztek nála azok a fájdal
mak, melyeket kezdetben nem vett komo
lyan s amelyek, mint később kiderült,
komoly gyomorbajnak voltak a követ
kezményei.

Történetíróink ezt a mindíg nagyobb
mérvben fellépő betegséget Julianna vég
telenül szigorú önsanyargatására vezetik
vissza, amely teljesen fel őrölte szervezete
ellenállóképességét, úgyhogy az elgyen
gült test képtelen volt a fellépő betegség
ellen védekezni.

A gyomorbaj görcsszerű rohamokkal
járt, melyek néha elviselhetetlenek vol
tak. Az orvosok mindent megkíséreltek,
de eredmény nélkül. A baj mindíg jobban
terjedt s a görcsök is gyakrabban jelent
keztek. Éspedig oly mértékben, hogy a
Szent utolsó évei a legkínosabb szenve
désben teltek el.

Julianna, aki életében mindíg kereste
a szenvedést, örömmel viselte el ezt a
megpróbáltatást, mert most már tudta,
hogy élete engesztelő áldozat, melyre
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rajongásig szeretett hazája, Firenze és
kortársai a legnagyobb mértékben rá
szorulnak.

Annál is inkább, mert Firenze helyzete
megint válságos kezdett lenni.

Bajorországi Lajos csak nemrégen kelt
át az Alpokon és máris annyiban elégí
tette ki hatalomvágyát, hogy Milánóban
fejére tetette a híres vaskoronát. Ez
után Itálián keresztül Rómáig jutott,
ahol két kiközösített egyházfejedelem
1328 január 17-én császárrá koronázta.
A Szentszék ezt a koronázást természe
tesen nem ismerte el, amit a ravasz ural
kodó előre látott. Hogy ezt az akadályt
is eltávolítsa, egyházszakadást idézett fel
és a ferencrendi Corvaria Pétert egy
szakadár frakció segítségével ellenpápává
választatta meg, míg az Egyház igazi feje,
XXII. János pápa a franciaországi Avig
nonban székelt.

Ugyanekkor a vezető toszkán városok:
Firenze, Pistoia, Lucca és Pisa véres har
cokat vívtak egymás ellen. A politikai
szenvedély megint felülmúlta önmagát
és oly méreteket öltött, melyeket ma
napság már elképzelni is alig lehet.
Vérközösség, hagyomány, családi köte
lék és vallásos kultúra, mindezek az érté
kek, melyek hivatva vannak a forrongó
szenvedélyt a szükséges korlátok között
tartani, úgyszintén nem is léteztek ezek-

9* 131



ben a szomorú időkben, annyira elöntötte
a testvérháború szennyes áradata a köz
életet, melyben immár csak a gyűlölet és
a különböző politikai pártokhoz való
hozzátartozás volt mérvadó. Itt már nem
egyesek harcoltak, hanem a pártokba
összetömörült embertömegek rohantak
egymásra és ebben az összeütközésben a
béke apostolainak az előbbi fejezetek
ben vázolt kultúrmunkájának eredménye
teljesen megsemmisült.

Julianna tehetetlenül szemlélte a ret
tenetes eseményeket és megértette, hogy
ennek a teljesen tévútra került emberi
ségnek szüksége van engesztelőáldozatra.
Az Isten irgalma őt szemelte ki erre és
a Szent örömmel vállalta az áldozatot.

Nemsokára azonban váratlan fordulat
állott be. A fanatikus Ghibellin, bajor
Lajosnak jobbkeze és hirhedt kalandor,
Castruccio az egyik csatában halálosan
megsebesült. Ez a haláleset Lajos tábo
rában óriási zűrzavart és fejvesztettséget
okozott, ami az uralkodót menekülésre
kényszerítette. Lajos tehát jobbnak látta
Itáliát elhagyni és így visszatért hazá
jába.

Alighogy az idegen fejedelem elhagyta
Olaszországot, ami egyébként általános
megkönnyebbülést jelentett, Firenze, a
végletek városa örömének kézzelfogható
bizonyítékául megint nyilvános ünnepe-
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ket rendezett, melyek csakhamar őrült
orgiává fajultak el. A szenvedély és a
korlátlan élvezet hullámai mindent el
árasztottak s Firenze bebizonyította, hogy
neki feltétlenül szenvedélyes feszültségre
van szüksége. A háborúnak vége volt s
a város most a legpajkosabb diadalünne
pekbe fektette bele azt a szenvedélyfeles
leget, mely a harcok befejeztével par
lagon hevert s újabb tevékenységi lehe
tőséget keresett.

A tüzesvérű városnak, mely ezúttal
úgy látszik, nem akart észbe kapni, kijó
zanító lehűlésre volt szüksége, amiről a
Gondviselés kellő módon és váratlanul
gondoskodott.

1333 november havában viharos zápor
eső vonult el a város felett, mely meg
szakítás nélkül négy napig tartott. Az
Amo-folyó, mely sohasem bizonyult ve
szedelmesnek, nem bírta el a hatalmas
víztömeget, áradni kezdett s nemsokára
egész Firenzét elöntötte. A Rubaconta
kivételével az áradat az összes hidakat
elsöpörte és a Ponte Vecchio, a város
büszkesége is bedőlt, míg a rajta levő
gazdag ékszerboltok a tovarohanó, tarajos
hullámok martalékává lettek.

Firenzét e csapás váratlanul érte és a
lakosság teljesen elvesztette a fejét. A
templomok összes harangjai zúgtak és
mintha ez nem lett volna elegendö a
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veszély jelzésére, eszeveszett ijedtségük
ben még a kezükbe kerülő rézedényeket
is ütőtték és a tőrténetírók tanúsága sze
rint oly lármát csaptak, hogy az a vihar
mennydörgő tombolását is felülmúlta.

A helyzet tényleg reménytelen volt.
Az árviz mindenhová behatolt, alámosta
az épületek alapzatát, melyek fülsiketítő
robajjal dőltek őssze. A piszkos hullá
mok magukkal hordozták a nagyváros
minden hulladékát és megfertőzték azokat
a házakat, melyek még ellenálltak. Az
ivóvizet tartalmazó kutakat sem kímélte
az áradás, úgyhogy a ragályos betegségek
ijesztő gyorsasággal terjedtek s szám
talan áldozatot követeltek. Sokakat az
alámosott épületek mélységbe zuhanó
emeletei ragadtak magukkal, sokak pedig
a mérges hullámokban lelték halálukat.

Julianna a veszedelem e komor napjai
ban egy pillanatra sem hagyta el az
Eucharisztia trónusát, ahol mint engesz
telő áldozat imádkozott és szenvedett a
bűnös Firenze megszabadulásáért.

Az Isten elfogadta áldozatát és meg
hallgatta imáját. Midőn egy reggel a sok
virrasztástól bágyadtan kitekintett az
ablakon, örömpír futotta el halvány, meg
kínzott arcát, melyen a szenvedés mély
nyomokat hagyott.

Az áradat apadófélben volt, a víz
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visszatért az Arnó medrébe s a város meg
menekült a végveszedelemtől.

Gondolt-e ekkor valaki Juliannára? S
tudta-e Firenze, hogy kinek köszönte sza
badulását?
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IX. CSODAS EUCHARISZTIA,
EUCHARISZTIKUS CSODA

Falconieri Szent Julianna 1341-ben
hetvenegy éves volt s érezte, hogy köze
ledik életének a vége. El volt készülve
s napról-napra várta az örök Bíró hívó
szavát.

A gyomorbaj, mely mint már említet
tem, azelőtt is komoly nehézségeket oko
zott, annyira elfajult, hogya Szent semmi
féle táplálékot sem tudott magához venni.
Napjait teljes kimerülésben cellájában.
kemény fekvőhelyén töltötte. Fájdalmai
végtelen heves természetűek voltak s a
gyakori rohamok alkalmával annyira
fokozódtak, hogy Julianna csak a kegye
lem segítségével tudta az elviselhetetlen
kínokat végigszenvedni.

Eletének ezen utolsó napjaiban Juli
anna páratlanul szép jelleme egész szép
ségében még egyszer felragyog, hogy
világosságával elárassza a mantelláták
közösséget. mélyen behatoljon a szerze
tesnők lelkébe és mint a szervita nőmoz-
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galom irányító és vonzó példája kihasson
a következő századokra, melyeknek oly
nagy szüksége van a szent Alapító egyéni
nagyságának ellenállhatatlan idealizmu
sára.

Julianna példás hősiességgel tűrte a
betegség minden kinját és acélos akarat
erejével nemcsak az emberi gyarlóságot
győzte le véglegesen önmagában, de
még arra is maradt ideje, hogy lelki
leányai vezetését továbbfolytassa s báto
rítsa őket, akiket a szent Alapítónő végte
len szenvedése láthatólag megtört s akik
nem tudták, hogyan enyhítsék elviselhe
tetlen fájdalmait.

Lelki leányai őszinte részvéte mélyen
meghatotta. S mídőn észrevette, hogy sze
retett mantellátái aggódva tekintenek a
jövőbe s azzal foglalkoznak, hogy mi lesz
ezután, oly fájdalmat érzett, mely semmi
féle testi kínnal sem volt összehasonlít
ható. Nem a jövő bizonytalansága bán
totta őt, hisz tudta, hogyaSzentszűz
rendje a Gondviselés különös kedvence,
hanem az fájt neki, hogy lelki leányai
aggódnak s megint a lelki szenvedés
keresztútját járják, ezúttal azonban ő
miatta.

Julianna tehát mindent elkövetett,
hogy enyhítse a mantelláták tépelődését.

akaratereje utolsó megfeszítésével el
rejtette kimondhatatlan fájdalmait és
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így sikerült neki a siránkozókat meg
vigasztalni s felvidámítani. Úgy feküdt
kemény ágyában, mintha rózsákra fek
tették volna s fájdalmai között még moso
lyogni is tudott.

Eljött a búcsúzás pillanata is és Juli
anna a szenvedés magasztos katedrájáról
buzdította lelki leányait a mindíg töké
letesebb lelki életre, a szerzetesi hivatás
megbecsülésére és a rendhez való hűség
re. Elragadó ékesszólással és a legpaza
rabb színekben vázolta előttük a Szentszűz
szolgálatának szépségeit és azokat a fel
foghatatlan értékeket, melyekben azok
részesülnek, kik mint a Szentszűz szolgáló
leányai életüket a Golgota misztikus ma
gaslatán töltik és együtt szenvednek a
Keresztrefeszítettet vigasztaló Istenanyá
val. A passzió a megváltás jegyeseinek
nevezte őket, akik utolsó tanítását hall
gatták.

•
A végelgyengülés pillanata közeledté

vel Julianna mégegyszer akart részesülni
az Eucharisztia kegyelmében s kérte, hogy
hivják el a ház lelkiatyját, mert - ez
úttal bizony utoljára - áldozni szeretne.

Keserves lelki elhagyatottságában,
mely az utolsó időben oly kíméletlenül
meggyötörte, vágyva vágyakozott a
szentségi Jézussal való egyesülés után,
hisz erőre, kitartásra volt szüksége az
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élet e legkomolyabb pillanatában, mely
csak az örökkévalóság végtelenségében
csendül ki.

A Szentnek még egy utolsó megpróbál
tatáson kellett keresztülmennie, amire
azonban nem volt elkészülve.

A lelkiatya, akit a mantelláták rögtön
hivattak, tudott Julianna betegségéről és
belátta, hogya Szent kívánságát nem
lehet teljesíteni, mert gyomra már semmit
sem képes megtartani, még a parányi
szent ostyát sem.

A Szentet villámcsapásként érintette
utolsó kérésének megtagadása, de már
annyira hozzászokott a szenvedéshez,
hogy ebbe is belenyugodott. A ház lelki
atyját alázatosan még csak arra kérte,
hogy ha már nem részesülhet a szentáldo
zás kegyelmében, hozzák legalább a leg
méltóságosabb Oltáriszentséget szobájá
ba, hogy így közelebbről élvezhesse a
szentségi Jézus jelenlétét.

A lelkiatya nem akarta a Szentet meg
szomorítani és egyébként is az volt a véle
ménye, hogy Julianna megérdemli az
eucharisztikus Jézus látogatását. Tehát
teljesítette kívánságát s a legméltóságo
sabb Oltáriszentséget a beteg cellájába
hozta.

A Szent alighogy a legméltóságosabb
Oltáriszentséget megpillantotta, végső
erőfeszítéssel felkelt fekhelyéröl s térdre
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borulva imádta az Urat. Fájdalomtól meg
tört hangon rebegte alig hallhatóan: "Le
hetséges az Uram, hogy így kell meg
halnom? A nélkül, hogy a szentáldozásban
Veled egyesülhetnékt!" Ezután a paphoz
fordult és kérte, hogy hozná még köze
lebb az Urat.

A ház lelkiatyja ezt a kérést is telje
sítette, mire a Szent, aki csak a leg
nagyobb erőfeszítéssel tudott felkelni, tel
jesen elerőtlenedett s eszméletét vesztve
hanyatlott az odasiető mantelláták kar
jaiba, akik visszafektették nyughelyére.

A lelkiatya ekkor, bizonyára egy fenső
ihlet parancsának engedelmeskedve, a
haláltusáját vívó Szent szűztíszta, görcsös
fájdalmakban meg-megremegő keblére
fehér gyolcsot terített s a már alig dobogó
szívre helyezte a szent Ostyát, melyekkor
került az elképzelhető legtisztább és leg
méltóbb oltárra.

Arra, ami ebben a pillanatban történt,
senki sem számított.

A szent Ostya eltűnt a Szent kebléről.
S hiába volt minden keresés.
Nem találták sehol.
Egyszerre csak felcsendült Julianna

hangja teljes tisztaságában, mintha élete
delén állana:

"En édes Jézusom!"
A megszabadulás örömkiáltása volt ez,

annak a boldog léleknek a dicsőséges
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éneke, mely minden földi megterheléstől
menten siet az isteni Megváltó elé.

Es Julianna megszűnt élni.
Lelke már Jézusnál volt s töltekezett

az örök világosság ragyogásával.
Történt pedig mindez 1341 június 19-én.

•
Szent Julianna holttestét lelki leányai

rangidőse,Soderini Boldog Johanna készí
tette elő az utolsó útra.

E komoly munkálatok folyamán a
mantelláták megtalálták az eltűnt szent
Ostyát is, melyet a Szent magával vitt az
örökkévalóságba. Azon a helyen, ahol az
Eucharisztia csodás módon Julianna testé
be hatolt be, hogy így lehetövé tegye a
szentáldozást, Boldog Johanna felfedezte
az élő húsba vésve a szentostya alakját.'

Rájöttek még egyébre is, mert meg
találták a Szent vezeklőövét. mely telje
sen bele volt nőve a testbe, úgyhogy csak
késsel lehetett onnan eltávolítani.

A holttest ezután a Falconieriek kiván
ságára a családi sírboltban lett elhelyezve.

Es az, aki életében is magához vonzotta
az embereket, különösen a szenvedőket és
a szerencsétlen bűnösöket,még halálában

, Ennek a csodának az emlékére a mantelláták
manapság is a Szentostya képét hordják a váll
ruha alatt.
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sem változott meg: a halott magához von
zotta az élőket.

Tisztelői seregestől keresték fel utolsó
nyughelyét s éppúgy mint azelőtt, kor
látlan bizalommal öntötték ki a nagy el
költözött előtt szívük keservét. S ezt
nem tették hiába, mert Julianna meg
hallgatta fohászukat s kikönyörögte nekik
az Istennél a kérve-kért beteljesülést.

A rendkívüli meghallgatásokra követ
keztek a csodák s a Szent tisztelete ha
marosan elterjedt egész Itáliában, később
egész Európában s míndenütt, ahol az
Eucharisztiát és a fájdalmas Istenanyát
tisztelik.

Az Egyház e csodákat az ő szokásos
lelkiismeretességével vizsgálta meg s
mídőn a kellő bizonyítékok megvoltak s
az Egyház a Szent életét is tüzetes vizs
gálatnak tette tárgyává, elérkezett a meg
dicsőülés pillanata is: 1678 július 9-én az
Egyház Juliannát felvette a boldogok
sorába, míg 1737 június 16-án XII. Kele
men pápa szentté avatta.

*
Falconieri Szent Julianna tovább él

abban a közösségben, melynek alapítója
és megszervezője volt: a szervita mantel
láták intézményében.

A mantelláta mozgalom - és ez Szen
tünk szellemének legnyilvánvalóbb meg-
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valósulása - Julianna halála óta hét
évszázadon át, hatalmas fejlődésen ment
keresztül. Történelmi vonatkozásban rövid
idő alatt meghódította egész Európát,
mély gyökeret vert az újvilágban és ideje
korán kiterjedt a missziós területekre is,
úgyhogy ma minden túlzás nélkül beszél
hetünk univerzális kiterjedéséről.

Szent Julianna lelki leányai nagyon
ügyesen alkalmazkodtak az egyes korsza
kok és világrészek sajátos körülményei
hez, a nélkül, hogy ez az eredeti szabály
rovására ment volna. Es teljes munkát
végeztek az apostoli élet minden terüle
tén, ebben is a szent Alapító példáját és
szellemét követve, aki minden alkalmat
és lehetőséget arra használt fel, hogy
hasznára legyen a halhatatlan lelkeknek.

Es ha ma körültekintünk a mantellá
ták világszervezetében, mely számtalan
önálló kongregációból van összetéve,
akkor azt látjuk, hogy nincs olyan munka
tér, amelyen Szent Julianna leányai ne
működnének és nincs olyan munkaalka
lom, melyet fel ne használnának.

A mantelláták tehát méltóan töltik be
a világegyházban azt a helyet, melyet az
isteni Gondviselés jelölt ki számukra és
teljesen megfelelnek Falconieri Szent
Julianna, a krisztusi béke nagy apostola
szellemének.

Ami pedig a benső, lelki életet illeti,
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szintén az eredeti irány, az ősidők szelle
me mérvadó. A mantelláta, a szervita
szerzetesnőma éppenúgy, mint hét évszá
zaddal ezelőtt, Szent Julianna korában, a
Szentszüz szolgálatának szenteli életét, az
Eucharisztiában a krisztusi szenvedés és
a megváltás beteljesülését látja, míg lel
kében a Golgota magaslatán áll, hogy
együtt szenvedjen a fájdalmas Isten
anyával.

A külső keret talán változott, ameny
nyiben a Szent által gyakorolt külső ön
sanyargatásokat, melyeket nem mindenki
bír el, a benső fegyelem tökéletesítése és
az önakarat feltétlen megtörése által
találjuk helyettesítve.

De a lelkület, bárhová tekintünk, min
díg ugyanaz: Szent Julianna apostoli szel
leme, a szervita életirány ezen még a hét
szent Alapító idejéből származó remek
megnyilvánulása, amely új alakban és új
keretek között, de a hét évszázados ere
detiség teljességében valósul meg a mai
mantelláta lelkében.
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Boldog Soder ini Johanna.





FüGGELÉK

I. DICSÖSJ::GES szAZADOK

Falconieri Szent Julianna szelleme és
egyénisége magához vonzotta a kortársa
kat, de kihatott a bekövetkezendő száza
dokra is és úgy a mantelláták rendjében,
mint a világi harmadrendben jellemeket
neveIt és vezető embereket alakított, kik
folytatták és tökéletesítették azt a hatal
mas mozgalmat, melynek ő volt a nagy
stílusú kezdeményezője.

Ha e könyv szűk keretei között nem
is foglalkozhatunk tüzetesebben a Szent
Julianna köré csoportosuló szeritéletű
mantellátákkal és világi harmadrendiek
kel, akkor legalább azokról emlékezünk
meg, kiknek ebben a mozgalomban vezető
szerep jutott. Természetesen meg kell
elégednünk az egypár főbb vonásban
odavetett vázlattal, amely azonban ele
gendő, hogya dicsőséges századok ki-
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emelkedő mozzanatairól megközelítő fo
galmat alkothassunk magunknak.

*
A dicsőséges századok küszöbén Juli

anna kortársa és tanítványa, Boldog Sode
rini Johanna áll, aki Firenze egyik vezető,
nemes családjának a sarjadéka. Tizenkét
éves korában ismerkedett meg Szent
Juliannával és az oly behatással volt
zsenge lelkére, hogy felvétette magát a
szervíták világi harmadrendjébe.

A serdülő Johanna teljesen Julianna
befolyása alatt állt, aki őt rendkivüli
hozzáértéssel vezette be a szervita rend
misztikájába. Johanna tőle tanulta meg
a misztikus Golgota-magaslaton kibonta
kozó életmüvészetét, melynek a fájdal
mas Istenanyával való lelki együttszenve
dés a tengelye.

Amidőn Szent Juliannának, mint már
említettem, sikerült az Annunziata
bazilika közelében lelki leányai számára
egy házat bérelni és megalakítani az első
nőkolostort, Johanna teljesen visszavonult
a világtól és az első mantellátákkal szol
gált az Istenanyának.

Jellemképének kiemelkedő vonásai a
szeretet, az alázatosság és a bűnösök meg
téréséért való szigorú vezeklés voltak,
mely utóbbiban teljesen a szent alapítónő
példáját követte.

Boldog Johanna, ami szintén Szent
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Julianna befolyására vezethető vissza,
már ekkor, amihez pedig külön engedély
kellett, napi áldozó volt. Kortársai feljegy
zése szerint Julianna tanitványa az életet
a mindennapi szentáldozás kegyelme
nélkül elviselhetetlennek tartotta volna.

Mint mestere, ő is hosszú órákat töl
tött a legméltóságosabb Oltáriszentség
imádásában, ahol számtalanszor elragad
tatásban találták. A mindennapi étkezés
ről ő is könnyen megfeledkezett, s a szent
ségi Jézustól csak akkor vált el, ha apos
toli küldetése és az általa ápolt szegények
érdeke azt feltétlenül megkívánta.

Mestere, Szent Julianna halálának bol
dog szemtanúja volt és ő, aki a Szent
holttestét a temetésre készitette elő, találta
meg Julianna szíve felett az eltűnt Szent
ostya képmását.

Az alapitónő halála után a mantellá
ták Julianna e kedves tanitványát válasz
tották főnöknővé. A kortársak állitása
szerint annyira behatolt Julianna szelle
mébe, hogy mint főnöknő teljesen úgy
kormányozta a közösséget. mint a szent
alapitónő és a mantelláták meg is jegyez
ték, hogyafőnöknőváltozásta házban
észre sem lehet venni.

Életét hamar felőrölte a szigorú vezek
lés és a kemény, a bünösök megtérésének
szentelt apostoli munka. Utolsó éveit vég
telenül megnehezítették a heves kísérté-
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sek, melyekkel meg kellett küzdenie. Meg
is állta helyét és győzelme fölényes
volt. Ezekben a nehéz percekben társnői
többször hallották fohászkodni: "Ha az
Isten végtelen jóságában megteremtett,
akkor jogom van remélni, hogy ugyanez
a jósága üdvözíteni akar és üdvözíteni
fog." Vagy pedig: "Semmi sem vagyok
és semmire sem vagyok képes. Uram, Te
cselekedjél énbennem, a Te szegény szol
gálódban."

Johanna, aki teljesítményekben gaz
dag életét az Eucharisztia és a fájdalmas
Istenanya szolgálatának szentelte, 1367
szeptember l-én halt meg a legtökélete
sebb életszentség hírében. Boldoggá XII.
Leó pápa avatta 1823-ban...

Szent Juliannának a 15. században Bol
dog Picenatdi Erzsébet személyében akadt
nagy tanítványa, aki jelentős befolyást
gyakorolt a mozgalom további fejlődésére.

Boldog Erzsébet Mantuában született
1428-ban. A Boldogságos Szűzet már
zsenge gyermekkorában teljes odaadással
tisztelte s míg kortársai gondfeledten han
cúroztak a játszótéren, ő egy Mária-kép
előtt imádkozott.

Édesanyját korán veszítette el. Az árva
a Szentszűznél keresett s talált menedé
ket, ekkor már mint a szervita harmad
rend tagja.
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Eletét rendkívüli szigorúsággal alakí
totta s vezeklései megközelitették Szent
Julianna méreteit, ami mint tudjuk, nem
keveset jelent.

Boldog Erzsébet életében s különösen
jellembeli kíalakulásában a bűnbánat
szentsége, a szentgyónás játszott rend
kívüli szerepet. Mint Laziosi Szent Pereg
rin, rendünk e nagy apostoli embere, ő
is a szentgyónás hathatós segítségével
küzdött a lélekben könnyen felburjánzó
hibák ellen s rövid időn belül oly sikert
ért el, hogy lelke a tökéletesség legtisz
tább fényességében ragyogott.

Egy másik alapvető tulajdonsága a
Szetuirás szellemében való elmélyedés
volt. A kinyilatkoztatás szent könyvében
páratlan jártasságot tanúsított és minden
bölcseségét, amelyben valóban és fel
tűnően bővelkedett, innen merítette.

A Szentszűz tiszteletében oly nagy
haladást mutatott fel, hogy az Istenanya
szeretetének minden jelével elhalmozta és
minden kérését meghallgatta. Erről min
denki tudott s az élet különböző bajaiban
mindenki kérte imádságát, mert meg volt
győződve, hogyaSzentszűz Erzsébetet
biztosan meghallgatja. Ennek a körül
ménynek köszönhette, hogy kortársai őt
a .Boldoqsáqos Szűz közvetítőjének" ne
vezték.

Kora nővilágára nagy befolyással volt
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s életmódját számosan követték. Erzsébet
ezeket egy közösségbe tömörítette. életü
ket Szent Julianna szellemében szervezte
meg s számtalan mantelláta kolostort ala
pított. föleg Itália északi tartományaiban.

Erzsébetet, aki élete végéig sértetlenül
őrizte meg lelke ártatlanságát. a nehéz
életmód és a sok munka idő előtt felörölte.
Utolsó óráját előre tudta és sok egyebet
is, ami tényleg bekövetkezett, megjöven
dölt. Halála pillanatában a Szentszűz a
kis Jézussal a karján eljött, hogy átkísérje
az örökkévalóságba. Ez 1468 február 19
én történt. Erzsébet akkor 40 éves volt.
VII. Pius pápa avatta 1804 november 20
án boldoggá. ..

A 15. század elején halt meg egy na
gyon érdekes egyéniség, aki szintén a
szervita harmadrendnek volt tagja és aki
ben Szent Julianna szellemének egyik leg
komolyabb megvalósítóját tiszteljük.

Ez a nő Bionda Foschi. A Foschi her
eegeknek. Verrucchio urainak volt méltó
sarjadéka ez a hősies anya, aki, mielőtt
Szent Julianna mozgalmával megismer
kedett volna. a legborzalmasabb megpró
báltatáson ment keresztül.

Bionda korán ment férjhez egy hozzá
méltó nemes emberhez, aki jellembeli tö
kéletessége miatt megérdemelte őszinte
vonzalmát és akit egy fiúgyermekkel aján-
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dékozott meg. Boldogsága sajnos nem tar
tott soká. Férje váratlanul meghalt s a
fiatal Biondára idő előtt borult az özvegy
ség szomorú fátyola.

Bionda mint anya komolyan vette szent
hivatását s életét minden fenntartás nél
kül egyetlen fiának, kit rajongásig szere
tett, szentelte.

Fiatal életének ez a második boldog
sága sem tartott soká. Családjának, külö
nösen elhúnyt férjének engesztelhetetlen
ellenségei, kik a középkori felfogásnak
megfelelően a borzalmas "vendettá"-nak,
a vérbosszúnak voltak hívei, Bionda
fiát ravasz cselszövény segítségével el
rabolták és a legkegyetlenebb módon ki
végezték.

A fiatal anya majdnem beleőrült fáj
dalmába s mint kora gyermeke, ő is a vér
bosszúra gondolt. Ekkor történt az a hal
latlan eset, mely a vendetta szomorú tör
ténetében is ritkítja párját, hogy a gyer
mek gyilkosai a holttestből kivágták a
szívet s egy ravasz fogás segítségével
a kétségbeesett hercegnői anya asztalára
juttatták.

Az isteni kegyelem azonban meghiúsí
totta a gyilkosok embertelen szándékát s
oly rendkívüli módon erősítettemeg a sze
rencsétlen anyát, hogya csapást elviselte
és - megbocsátott fia hóhérainak.

A hercegnő, Bionda Foschi, maga sem
tudta, hogy hogyan történt mindez, csak
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érezte, hogy az Isten kegyelme vezeti mín
den lépését. S mint gyarló ember, rettegve
félt attól, hogy egyszer mégis fellángol
benne a gyűlölet és a vérbosszú rettene
tes bűnére kényszeríti.

Ekkor ismerkedett meg Julianna moz
galmával, melyben a megoldást, a vér
bosszú elkövetése elleni védelmet is meg
találta. Igy lépett be a szervita harmad
rendbe.

:t:lete immár a Golgota misztikus ma
gaslatán folytatódott. Bionda a keresztfa
tövében, a fájdalmas Istenanya mellett
megtalálta lelke nyugalmát és azt az erőt,
mely őt magasba lendítette és benne meg
alakitotta a tökéletes, Krisztushoz hasonló
jellemet. Bionda hercegnő szigorú vezek
lése és tökéletes élete csakhamar annyira
közismert lett, hogy a nép már halála előtt
szentnek nevezte, amit az alázatos lelkű
harmadrendi nővér nem tudott megaka
dályozni.

A kegyelem e csodálatraméltó ked
veltje és Szent Julianna méltó követője
1411 szeptember 2-án nyerte el az örök
élet koronáját.

A legújabb korban Szent Juliannának
egyik legjelentősebbkövetője, kinek élete
afelső misztika jegyében állt, a tiszteletre
méltó, a legméltóságosabb Oltáriszentség
ről nevezett Mária Julianna anya volt.

Ez a misztikus lélek az örökszép Ná-
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poly gyermeke volt. 1816-ban született és
már mint gyermek abban a nagy kitünte
tésben részesült, hogy láthatta a Szent
szűzet, karjaiban a gyermek Jézussal. A
Szentszűz ebben a jelenésben felszólította
Angélát (így hívták Mária Julianna anyát
a világban). hogy jegyezze el magát az
ísteni Gyermekkel és e misztikus eljegy
zés emlékére egy különböző színű drága
kövekkel díszített aranygyűrűt húzott az
ujjára, melyet onnan soha többé nem tu
dott eltávolítani.

Tízéves korában járult az első szent
áldozáshoz és ezzel megkezdette az Eucha
risztia imádásának szentelt életet. Ifjú
korát kiegyensúlyozott, komoly, fegyel
mezett életmód jellemzi és az a jóra való
elszánt törekvés, mely már ekkor nagy
tökéletességre vezette.

Tizennyolc éves korában veszítette el
szeritéletű lelkiatyját, az életszentség híré
ben meghalt Don Coppolát és húsz
éves korában már Nápoly bíboros-ér
sekéhez, Caracciolo Fülöphöz fordult a
szervita harmadrendbe való belépéshez
szükséges engedélyért. Az egyházfejede
lem, ki mint gyóntatója nagyon jól ísmerte,
a kért engedélyt örömest megadta. A be
öltözés egy pénteken, 1836 szeptember
23-án történt.

A harmadrendben az "Oltáríszentség
ről nevezett Mária Julianna" nevet kapta,
mely élete további fejlődésének telje-
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sen megfelel. A Szentszűz sugallatára és
irányítása alatt írta meg ismert szabályait,
melyek az életszentség magas iskolájába
vezetnek. A nápolyi bíboros-érsek ezen
szabályokat nemcsak jóváhagyta, de aján
lotta is.

Ujoncéve befejeztével letette a hármas
fogadalmat. Ezenkívül még azt is meg
fogadta, hogy mindíg a tökéletesebb utat
választja és soha egy percre sem marad
tétlenül. A fogadalomra következö évek
ben oly betegségben szenvedett, melyet
sem gyógyítani, sem megmagyarázni nem
tudtak. Mária Julianna azonban szívesen
fogadta a súlyos keresztet s nehéz órái
ban mindíg Pazzi Szent Magdolna híres
fohászát ismételte: "Szenvedni, nem meg
halni!"

1838 július 2-án a Szentszűz ismét meg
jelent neki és az Istenanya karjában lévő
gyermek Jézus felszólította, hogy legyen
jegyese. Négy évvel később, 1842 június
23-án végre teljesült kívánsága és a szer
vita szerzetesnőkSzent Monika kolostorá
ba vonult vissza, ahol mint ujoncmesternő
és később mint perjelnő tett nagy szolgála
tot rendünknek.

Gyakori szenvedései és rendkívül szi
gorú életmódja hamar felőrölték szerveze
tét. 1857 október 25-én halt meg. Utolsó
fohásza az a kedves röpima volt, melyet
életében oly sokszor ismételt: "A te kar-
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jaidban, mennyei Édesanyám, szívesen
halok meg."

*
A "Kálvária Leányai" egyik intézeté

ben, Franciaországban egy előkelő úri
leány nevelkedett, kinek az isteni Gond
viselés megadta a szerzetesi hivatás ke
gyelmét. Morel Antonia azonban addíg
nem hallgatott az Úr hívó szavára, míg
egy szentéletű apáca egyénisége és
példája nem győzte meg őt a szerzetesi
élet gazdag szépségéről. Az említett szer
zetesnő halála után Morel Antonia is a
Kálvária Leányai közé lépett és a nagy
halott emlékére a Philoména nevet vette
fel.

A Kálvária Leányai Kongregációja,
mely mint a neve is mutatja, Jézus és Má
ria Golgota-szenvedését választotta lelki
élete alapjául, még nem volt teljesen ki
alakulva és a fiatal szerzetesnőknekszám
talan lelki és anyagi nehézséggel kellett
megkűzdeniök.

Ebbe a bonyolult időbe esik az
a szerenesés változás, mely a Kongregá
ciónak új munkateret nyitott s általa
a szervita rendnek alkalmat adott több
országban letelepedni. A Kálvária Leányai
ugyanis Philoména nővér vezetésével egy
elszánt és bátor kis csapatot küldöttek
Angliába, hogy ott apostoli és karitatív
munkásságot fejtsenek ki. London egyik
munkásnegyedében telepedtek le, mely-
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nek a lehető legrosszabb híre volt. Itt so
kat foglalkoztak bukottakkal, testi-lelki
nyomorultakkal s a világváros minden
szenvedésével és árnyoldalával megismer
kedtek. Nehéz esztendők voltak, de a hí
res oratoriánus atya, Faber mindenben
segítségükre volt és a fiatal kongregáció
az ő vezetése alatt bensőlegmegszilárdult.

Philoména nővér ebben az időben nagy
szerepet játszott és lankadatlan buzgalom
mal dolgozott az Úr szőllőjében, De lelki
egyensúlyát még nem találta meg s szíve
minden vágya a Klarisszák szemlélődő

élete felé fordult.
Az isteni Gondviselés azonban más

ként határozott és Philoménát a kongregá
ció főnöknőjévé választotta meg. A fel
ajánlott méltóságot ugyan visszautasította,
de gyóntatója másként gondolkodott s rá
parancsolt, hogy hajoljon meg a válasz
tásban megnyilvánuló isteni akarat előtt.
Philoména anya belenyugodott az új hely
zetbe és elfoglalta a főnöknő i széket.

Első gondja az volt, hogya kongregá
ció életét véglegesen szabályozza és ezt
a szervita rendhez való csatlakozás által
akarta elérni. Ami nagyon helyes meg
oldás volt, mert a Kálvária Leányai a
Golgota-szellemet ápolták s így lelkileg
közel állottak rendünkhöz. Terve kezdet
ben váratlan nehézségekbe ütközött, de
Philoména anya elszántsággal és acélos
akaraterővel valósította meg nemes szán-
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dékát. Rómában személyesen tárgyalt az
egyetemes rendfőnökkel, megszerezte a
Szentszék beleegyezését és a Kálvária Le
ányai lettek az első mantelláták Angol
földön.

Philoména anya ezzel azonban nem
volt megelégedve és addig nem nyugo
dott, míg végre terve másik része is sike
rült és a szerviták Londonban leteleped
hettek. A londoni alapításból fejlődött ki
meglepő gyorsasággal a rend angol tarto
mánya, ahonnan nem sokkal később a
franciaországi, belgiumi és északamerikai
települések indultak ki.

Philoména anya nagyon tisztelte Szent
Juliannát és mint mantelláta főnöknő a
.Philoména Julianna" nevet viselte.

Elért sikerei nem kábították el. A
szeritéletű főnöknő tovább is az az egy
szerű, alázatos, imádságos lelkű szerze
tesnő maradt, aki szerette a visszavonult
életet, a kolostor csendjét és akit aláren
deltjei a rajongásig szerettek.

Az Úr 1894 március 28-án hívta magá
hoz, hogy mindazon nemes szolgálatért
megjutalmazza, mellyel az Istenanyának
a szeretetét terjesztette itt a földön.

•
Starace Mária Magdolna (1845) ifjú

ságában gyenge és beteges volt. Életét az
Úr szolgálatának akarta szentelni, de
egészségi állapota miatt egyelőre meg kel-
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lett elégednie a Mária-kongregációba való
felvétellel. A kongregációban alkalma
volt a nálánál fiatalabb leányokat a lelki
élet szépségeibe bevezetni és a nép gyer
mekeinek vallásoktatást adni.

Később a szervita világi harmadrend
nek lett tagja és mint ilyen oly nagy
méretű apostoli munkásságot fejtett ki,
hogy, iniután ezt már nem tudta egyedül
elvégezni, segitőtársak után nézett, akik
szintén a harmadrend fekete gyászruháját
viselték. Ezek az apostoli lelkületű nők,
akik mint Starace Magdolna, szintén a
nápolyi tartomány gyermekei voltak, ha
mar megteremtették egymás között a lelki
kapcsolatot és egy külön szervezetbe tö
mörültek, melyet a "Compassionisták"
(Máriával együtt szenvedők) mantellátái
gyülekezetének neveztek.

A gyülekezet, a mantelláta mozgalom
terebélyes fáján új és zsenge hajtás, meg
alakult ugyan, de a nehézségek sem ma
radtak el és végtelenül megnehezítették
az első éveket. Az alapítónőnek hihetetlen
megaláztatásokat kellett eltűrnie s az alig
megalakult szervezet elé oly akadályok
tornyosultak, hogy még a legelszántabbak
is meginogtak. Csak Starace Magdolna
nem, akit az Úr különösképen megerősí
tett. Az ellentmondás egy percre sem né
mult el s a helyzet mindinkább bonyolult
lett. De a kis kongregáció, melynek alig
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akadt jóakarója, mégis fellendült és ter
jeszkedni kezdett.

Starace Magdolna ekkor egy végtelen
merész tervbe kezdett. A szentséges Szív
szeretete arra indította, hogy a Scarzano
közelében lévö anyaház mellé egy templo
mot építsen, mely Jézus Szívének lenne
szetitelve. A megvalósítással nem várako
zott és rögtön munkába kezdett. A szent
életű Sarnelli Vince püspök, ki szintén a
szervita harmadrendnek volt a tagja, csak
rövid ideig támogathatta ezta vállalkozást,
mert az Úr még jóval a befejezés elött
magához hívta. Starace Magdolna most
már teljesen magára hagyatva folytat
hatta az építkezést. Azonkívül meg kellett
küzdenie azokkal a nehézségekkel is, me
lyeket "jóakarói" gördítettek útjába.

Az Isten megsegítette, a templom fel
épült s ma a tartomány sokat látogatott,
híres kegyhelye.

Az alapítónönek ezután is sokat kellett
szenvednie. Nagy nehézséget okozott neki
legjobb és legmegbízhatóbb szerzetesnöi
nek, kik a fiatal kongregáció főoszlopai
voltak, gyors egymásutánban bekövetkező
halála. Starace anya nem veszítette el bi
zalmát s mindíg azt mondotta, hogy az
ő "szentéletű leányainak a halála a kon
gregáció jövőjének a vetőmagja". És
igaza volt, mert a Compassionista mantel
láták nemcsak egész Itáliában terjedtek
el, hanem külföldön is letelepedtek.
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Az alapítónó élete utolsó éveit a kon
gregáció benső megszilárdításának szen
telte és sorra látogatta az egyes házakat,
míg egy utazás alkalmával az Úr hűséges
szolgálóleányát, akit az utókor a "Passzió
virágának" nevezett, 1921 december 13-án
az örök hazába hívta, hogy ott nyerje el
munkássága méltó jutalmát.

•
Merry del Val Ráfael bíboros nevét

mindenki ismeri és tudja, hogy az egyház
fejedelmet, ki X. Pius pápa alatt állam
titkár volt, már XIII. Leó pápa is nagyra
becsülte. XIII. Leó a fiatal papban az első
pillantásra felismerte a rendkívüli tehet
séget és megakadályozta, hogy elhagyja
Rómát. A fiatal Merry del Val ugyanis,
aki már fiatal gyermekkorában is csak
liturgikus játékokkal foglalkozott, mint
azt atyja, Merry del Val őrgróf bizonyítja,
tanulmányai befejeztével vissza akart
térni szülőföldjére,Angliába, hogy az ot
tani protestánsok között mint missziós pap
működjön s Szent Pál felfogása szerint
"mindenkinek mindene" legyen. XIII. Leó
azonban keresztezte terveit s elindította
azon a fontos pályán, melyen Merry del
Val az Egyháznak felbecsülhetetlen szol
gálatot tett.

Merry del Valt, kinek az egyházkor
mányzatban elfoglalt pozíciója majdnem
mínden idejét igénybe vette, ez a műkö-
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dési lehetőség nem elégítette ki s így mó
dot talált arra, hogy a római Trastevere
munkásnegyed elhanyagolt gyermekeivel
foglalkozzon behatóbban. Szabad óráit
ezen proletár gyermekek között töltötte,
kiket a Szent Sziv Társulatában szervezett
meg. Említenem sem kell, hogy az ifjúság
mint atyai barátját szerette a hozzá le
ereszkedő egyházfejedelmet, ki mint bí
boros-államtitkár sem feledkezett meg
kedvenceiről. "Ha nem látogatom meg
ezeket agyerekeket, - hangoztatta több
ször - akkor úgy érzem, hogy napi mun
kám nincs befejezve." Védencei csoport
képe egyébként mindíg az íróasztalán
állott.

A bíboros-államtitkár már gyermek
korában is tisztelte a Szentszűzet, kinek
mint pap és később mint egyházfejedelem
hűségesen szolgált. A szervitákat, kikkel
Rómában ismerkedett meg, nagyon sze
rette s hamarosan mint harmadrendi tag
csatlakozott hozzájuk.

A szervita rend misztikája az egyház
fejedeimet közelebb hozta a fájdalmas
Istenanya lelkiségéhez s új lendülettel fej
lesztette tovább rendkívülí benső kibonta
kozását, mely a természetfeletti élet ma
gaslatai felé ragadta magával ezt a ke
gyelmekben bővelkedő, eszményi törek
vésű főpapi lelket.

A Golgota misztikája Merry del Val
életében nemcsak a benső értékek gaz-

11 161



dagitására és elmélyítésére szorítkozott,
hanem benső, egészséges dinamikája ré
vén kiterjedt a külvilágra és megalapozta
a bíboros főpásztori, lelkeket mentő és
nevelő fáradhatatlan tevékenységét. Külö
nös módon pedig arra késztette, hogy a
szegényekben, szerencsétlenekben és az
üldözöttekben Krisztus keserves Golgota
szenvedésének földi megnyilatkozását
lássa. Ezt enyhíteni élete egyik legfonto
sabb feladatának tartotta s vagyona leg
nagyobb részét ennek a célnak szentelte,
éspedig oly mértékben, hogy mint azt
előttem a pápai államtitkár egy közeli ro
kona jelentette ki, Merry del Val házá
ban sokszor egy líra sem volt, mert ő szent
önzetlenségében mindent a szegényeknek
adott.

Ugyanez a szempont vezette a nagy
egyházi államférfiút az egyházkormányzat
ágas-bogas és sok esetben végtelenül ké
nyes ügyeinek elintézésében. Közismert
dolog, hogy Merry del Val államtitkársága
hosszú évei alatt elszántan küzdött a
modernizmus káros befolyása és a kor
szellem túltengései ellen. És hogy a rno
dernizmust végre sikerült megtörni, azt
túlnyomó részben Merry del Val nagy
vonalú magatartásának kőszönhetjük, ki
államférfiúi elveit a következő őt jellemző
kijelentésbe foglalta össze: "Mindent az
Isten nagyobb dicsőségére és semmit sem
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az emberekre való tekintetből, még ke
vésbbé emberfélelemből."

Alázatossága minden szempontból pél
dás volt és különösen azokban az években
érvényesült, melyekben mint államférfiút
az állását és páratlan egyéniségét joggal
megillető dicsfény vette körül. Tárgyila
gos józansággal ítélte meg a helyzetet és
egyénisége valóban nagyra szabott mére
teit oly kis dimenzióra tudta összetömö
ríteni, hogy megfelelt az evangélium sza
vának, mely szerint az alázatosak fel
magasztaltatnak. De ebben a kis dimen
zióban, és ez volt egyéniségének leg
kiválóbb tulajdonsága, benne volt a ki
bontakozás teljességének örökértékű
mértéke.

A pápai diplomácia ezen nagy kon
cepciójú egyénisége és rendünk méltó
büszkesége 1930 február 26-án halt meg.
Földi maradványai X. Pius közelében vár
nak a föltámadásra. Koporsóját Szent
Ágoston híres mondása ékesíti: "Da mihi
animas, caetera tolle." (Csak lelkeket adj
nekem s végy el minden mást.)

•
Turinban 1909 december havában egy

leánygyermek született, kit a Szentszűz
különösen a szívébe zárt. Fernanda Paola
Lorenzoni korán meggyőződhetett arról,
hogyaSzentszűz rendkívüli magasságok
felé vezeti: még mint gyermek vesztette
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el szüleit és került hideg, teljesen idegen
környezetbe, ahol a helyett, hogy meg
értésre talált volna, csak fájdalmas ellent
mondásokba ütközött. Lelkét nem csekély
veszély környezte az elegáns, fényűző,

de teljesen elvilágiasodott miliőben és
hogy nem lett a kísértéseknek szánalomra
méltó áldozata, azt csakis a Szentszűz
különös pártfogásának köszönhette, aki
idejekorán oltotta bele a bűn és a világ
hiúsága útálatát.

Hamarosan egy turini Mária-Kongre
gáció tagja lett és minden idejét, melyet
egyetemi tanulmányai nem töltöttek ki,
apostoli munkásságra fordította.

Huzamosabb ideig azzal a gondolattal
foglalkozott, hogy életét egy szemlélödő
női rendben szenteli az Úrnak. De később
elállt ettől a tervtől, mert felülkerekedett
benne a felebarát testi-lelki szükségletei
szolgálatának szentelt apostoli élet után
való vágyakozás, és így elhatározta, hogy
egy apostoli, aktív életet folytató rendbe
lép be. Sajnos, ez a terve nem valósult
meg, mert a főiskolai tanulmányait rend
kívül komolyan vevő fiatal leány elkez
dett gyengélkedni s állapota állandóan
rosszabbodott.

Hosszadalmas szenvedéseit végtelen
türelemmel viselte és fájdalmait ezzel a
fohásszal enyhítette: A fontos az, hogy
minden az Or szent akarata szetiru tör
ténjen.
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... '[ háza az átalakítási'ta nővérek anya
A magyar Szerv í munkálatok a/al!.





Fokozta szenvedéseit, hogy környezete
betegsége alatt sem változott s a hideg
udvariasságnál nem vitte többre.

Jóakarói tanácsára kétszer Lourdes-ba
utazott, ahol azonban jelentéktelen eny
hülésnél nem ért el többet, mert az Isten
nek Fernandával különös szándékai vol
tak s mert az ő hivatása ennek megfele
lően abban állt, hogy szenvedjen.

Fernanda nagyszerűen értett ahhoz,
hogy elrejtse élete nemes és szent titkait.
Kigondolt volna arra, hogy az elegáns
fiatal úrileány, kit Turin szalonjaiban is
jól ismertek, mert ott megfordult, kit az
egyetemen az ifjúság végtelenül meg
becsült és őszintén szeretett, divatos ruhái
alatt vezeklőövethordott, melynek hegyes
vasszögei véresre sebezték gyenge testét.

Ki gondolta volna, hogya gazdag, fia
tal hölgy a szervita harmadrendnek volt
tagja, éspedig a szó komoly értelmében,
mert halála után megtalált feljegyzései
ből tudjuk, hogya szenvedésben tanúsi
tott hősiességét a keresztfa tövében álló
Istenanyától tanulta.

Midőn húszéves korában érdemekben
gazdag életét befejezte, mindenki, aki
ismerte, meg volt győződve, hogy egy
szent halt meg. Hogya nép ítélete meny
nyire igaz, azt az Anyaszentegyház ítélete
fogja megállapítani. ..
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A szervita harmadrend egén nemrég
egy kis csillag tűnt fel, mely szelíd ragyo
gásával sokaknak okozott örömet és
amelynek tűzét az isteni Gondviselés az
Egyház és a harmadrend történetében
örökítette meg, hogykülönösen a fiatalabb
nemzedéket irányítsa az ífjúság viharos
fejlődésében.

Mario Pastacaldi 1912 januárjában szü
letett. Kedves, jókedvű, egészséges kis
fiú volt, aki egyénisége minden napsuga
ras előnyét a gazdag firenzei talajnak
köszönhette.

A szó teljes értelmében szimpatikus
Mario gyermekkorában egyáltalán nem
volt tökéletes és semmiben sem külön
bözött azoktól a pirospozsgás arcú fiúk
tól, kik az iskola kapuja előtt szoktak
gondtalanul hancúrozni. Es azoktól sem,
kik nevelőiket sokszor kényszerítik arra,
hogy bebizonyítsák pedagógiai képessé
güket.

E mellett azonban nem feledkezett meg
a Szentszűzről, kit Firenzében mindenki
szeret, mert a virágok városa nem tud és
nem akar a "Madonna" nélkül meglenni.
Es az Eucharisztiát sem hanyagolta el
a pajkos kis Mario, aki félbe tudta szakí
tani zajos és mozgalmas játékait, hogy
megszökjön társaitól és észrevétlenül egy
templom homályában tűnjön el, ahol az
után odatérdelt a szentségi Jézus lábai-
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hoz és kiizzadt arccal, kuszált hajjal ön
tötte ki ártatlan kis szíve minden gondját.

A praktikus Mario, ki napsugaras ifjú
ságában sok mindenfélét tudott közös
nevezőre hozni, nem feledkezett meg a
sportról sem, és a testedzésnek nem kevés
időt szentelt.

Az olasz katolikus ifjúsági mozgalom
ban azután megmutatta, hogy alélek
edzéséhez is értett és fiatalabb társainak
nemcsak pajkos vezére tudott lenni, aki
minden kedves rakoncátlanságban részt
vett, hanem komoly barát is, aki az ifjú,
sarjadzó élet nehéz óráiban is megállta
a helyét és mindenkinek erkölcsi támasza
volt.

Nem tudom komoly megilletődés nél
kül megemlíteni, hogy ez a kedves kis
fiú, aki annyira eleven volt, egész
életén keresztül teljes öntudattal azt az
elvet valósította meg, melyet feljegyzései
ben a következőképen fejezett ki: "Az
élet csak eszköz, melynek segítségével az
égbe juthatunk." Mennyi érett komolyság,
tapasztalat és bölcseség rejlik e pár szó
mögöttI

A kis Mario nem elégedett meg a
firenzei Annunziata-kolostorban, mely
tényleg a szentek melegágya, megszerve
zett ifjúsági csoporttal és nem kis ellen
állás leküzdése után felvétette magát a
szervita harmadrendbe,

Boldogságát nem élvezhette sokáig.
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Betegeskedni kezdett s példás türelemmel
és megnyugvással elviselt hosszú szenve
dés után, húszéves korában, 1932 február
8-án az örök hazába költözött.

Firenze, melynek címerét nem hiába
ékesíti a liliom, tisztaszívű ifjúsága
nem felejtette el a kis Mariot, kinek mint
harmadrendünk alig felfakadt bimbójának
emlékét mi szerviták őszinte szeretettel
őrizzük.

*
A szervita harmadrend hét évszázados

történetében minden társadalmi réteg és
minden kor szóhoz jutott. Ami azt bizo
nyitja, hogy a hét szent Alapító által meg
indított és ami a női ágazatot illeti, Szent
Julianna által megszervezett harmadrend
végtelen sokoldalúságában minden igényt
kielégít s mindenkinek éppen azt adja
meg, amire lelki élete tökéletes kifejlesz
tésére szüksége van.

A szervita harmadrend világi közös
sége férfi- és nőcsoportokra osztva
Magyarországon is mindenütt ottműködik,
ahová a Boldogasszony rendjének a befo
lyása eljutott és főtörekvése abban áll,
hogy a magyar néplélekben megszilár
dítsa azt az évezredes lovagias Mária
tiszteletet, melynek köszönhetjük, hogy
a magyarhon a Szentszűz országa.
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II. SZENT JULIANNA LEANYAl
MAGYAR FÖLDÖN

A világi harmadrend Magyarországon
már évszázadok óta fejti ki áldásdús mű
ködését és az egész országban el van
terjedve.

A szervita szerzetesnök, a mantelláták
azonban csak sokkal késöbb honosultak
meg Szent István országában, de most
annál kiterjedtebb munkakörben tevé
kenykednek, hogy Magyarországon is
folytassák azt az apostoli munkásságot,
melynek szeretetét a negy ulapítónőtöl.

Szent Juliannától örökölték.
A magyar nővérek szelleme teljesen

megegyezik a szervita rend szellemével és
főleg abban nyilvánul meg, hogy Szent
Julianna leányai lelkileg a Golgota magas
latán tartózkodnak, éspedig a fájdalmas
Istenanya közvetlen közelében; az ő szen
vedésteljes vértanúságának megrendítő
befolyása alatt állnak és így annak a mér
hetetlen áldozatnak válnak lelki szem
tanúivá, melynek árán Jézus Krisztus, az
isteni Udvőzítő váltotta meg a világot.
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Ennek következtében a szervita szerzetes
nőnek, mint a golgotai események szem
lélőjének a lelkében felfakad a kettős,
mindent magában foglaló vágy a saját
lelki élete megszentelése és a világ meg
váltása után. Ebből kifolyólag különös
öntudattal, nehézséget és akadályt nem
ismerő elhatározással ápolja lelki életét
és így kialakítja magában azt a benső,
gazdag felkészültséget, mely nélkül szo
ciális feladatok megoldására még csak
gondolni sem lehet.

Ennek a kálváriás megvilágítású világ
nak egyik legfőbb tényezője, mint azt
Szent Julianna szelleme is megkívánja, az
Eucharisztia, mint jelenléte, áldozata és
velünk való összeforrása Krisztusnak.
Julianna leánya az eucharisztikus jelen
létből meríti a lelki élet alakításához
szükséges ambíciót és lendületet, az
eucharisztikus áldozatból nyeri a meg
valósításhoz szükséges kegyelmet és élet
erőt és az eucharisztikus egyesülés által
fejlődikbele abba a pszichológiailag nagy
értékű állapotba, melyet krisztusi lelkü
letnek nevezünk.

A szervita szerzetesnők szelleme,
mely immár hét évszázados kultúrára
tekint vissza és amelynek legkimagaslóbb
megvalósítója Szent Julianna volt, már,
mint azt az előbbi fejezetekben említet
tem, az egész világon el van terjedve.
E szellem Magyarországon is nagy meg-
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értésre és lendületes, lelkesedni tudó szá
mos követőre talált. Ezek természetesen
egy külön mantelláta testületben tömörül
tek össze, melyet a "Magyarországi Szet
vita Nővérek Kongregációjának" neve
zünk.

Magyar nővéreink testületének a tör
ténete fordulatokban és eseményekben
gazdag, úgyhogy érdemes vele ebben a
könyvben is foglalkozni.

Eredetüket a budapest-belvárosi köz
ponti hannadrendnek köszönhetik. A
hannadrend szellemének befolyása egye
sekben ugyanis felindította a tökéletes
szerzetesi élet után való vágyat, mely a
budapesti harmadrendi közösségben min
díg hathatósabban nyilvánult meg. A har
madrend akkori vezetője, Marchi Cyrill
atya, ki jelenleg mint tartományfőnök
kormányozza nagy körültekintéssel a rend
magyar tartományát, tapintatos megértés
sel támogatta ezt az irányzatot és csak az
alkalmas időpontra várt, hogy a kérdést
a rend szellemének megfelelően oldja
meg.

A világháború befejeztével, mídőn
Magyarország a különbözö forradalmak
nak vált áldozatává, elérkezett az az idő
pont, melyben a harmadrend nagy terveit
meg lehetett valósítani. A forradalmak
lezajlása után oly állapotok uralkodtak
mindenütt, melyeket eltűrni a lelkek érde
kében többé nem lehetett. Romlatlan
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szívű és apostoli lelkületű emberekre volt
szükség, kiknek a feladata abban állt,
hogy a forradalom után megmaradt romo
kat eltávolítsák és új kultúrát létesítse
nek az országban. Ebből a munkából a
szervita harmadrend is kivette részét és
azok a harmadrendiek, kiknek legfőbb
vágya a szerzetesi élet volt, kőzös életet
kezdtek Baitz M. Erzsébet főnökasszony
vezetése alatt és apostoli munkásságukat
a budapest-városmajori kisegítő templom
negyede lakosságának szentelték a leg
nagyobb eredménnyel.

Ez a kis, városmajori közösség volt a
szervita nővérek magyar kongregációjá
nak szerény kezdete. A központi harmad
rend felelős lelki vezetője, P. Marchi
hosszú ideig tette próbára a nővéreket és
az alapítás egyházi jóváhagyásához szük
séges lépéseket csak akkor tette meg,
mikor teljesen meg lehetett győződve,
hogy a nővérek szelleme tökéletesen meg
felel a szervita rend hagyományainak és
az alapítandó női rend a jövőben is ki
fogástalanul meg fogja állni a helyét.

Erre a körültekintő elővigyázatra kü
lönösen azért volt szükség, mert mint
minden életrevaló kezdeményezés, úgy a
magyar szervita nővérek alapítása is
nehézségekbe ütközött és nem kevesen
voltak azok, kik a keletkező rendet élet
képtelennek, sőt fölöslegesnek találták és
mindent megtettek, hogy az alapítást
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megakadályozzák. A tulajdonképeni ala
pító, P. Marchi azonban bízott az isteni
Gondviselésben és mindíg azt hangoz
tatta, hogy egy kezdeményezés, melynek
annyi és oly igazságtalan ellentmondás
ban van része, egész biztosan számíthat
az Isten segítségére és minden bizonnyal
nagy jövője van, mert az ellentmondás
annak a jele, hogy az alapítás nem embe
reknek, hanem kizárólag az Istennek a
műve. És hogy mennyire igaza volt, azt
a szervita nővérek sikerei és nagy elter
jedésük bizonyítja legjobban.

Az akkori egyetemes rendfőnök, Taba
nelli Alajos atya nagy szeretettel karolta
fel az alapítási tervet és az ellentmondá
sokat figyelembe sem véve, megadta 1922
augusztusában a szükséges engedélyt.
Ehhez a váci megyéspüspök őnagyméltó
sága, dr. Hanauer A. István is hozzájárult.
A kongregáció tehát megalakult és a
rendkívüli nehézségeknek is végeszakadt.

Az immár kánonjogilag is megalapo
zott szervita nővérek magyar kongregá
ciója most már szabadon fejlődhetett. A
szerzetesnők példás élete és sikeres apos
toli működése sok fiatalleányszívben
segítette elő az isteni hivatás kegyelmét:
az ujoncház hamarosan megtelt és a rend
az egyik házat a másik után nyitotta meg.

A szervita nővérek rendje, mely jelen
leg szép lendülettel terjeszkedik a ma
gyar földön, nagyon ügyesen alkalmazko-
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dott a speciálisan magyar körülmények
hez és az ország jelenkori igényeinek
megfelelően azt a szociális munkásságot
választotta, mely a legszükségesebb: sze
gény, elhagyatott gyermekeknek nyujtott
szeretetteljes otthont és a züllés veszélyé
nek kitett fiatal leányokat nevelt a Szűz
anya szellemében erkölcsös, krisztusi
életre.

Szent Julianna leányai tehát már
Magyarországon is terjesztik azt az apos
toli szellemet, melynek gerince az eucha
risztikus beteljesülésben kicsendülő kul
tusza a fájdalmas Istenanyának és mely
nek eszköze a lelkeket megmentő, Krisz
tus békéjét megalapozó munkásság.

Es így teszik halhatatlanná a nagy
léleknek, Falconieri Szent Juliannának az
emlékét, kit mint alapítójukat követve, a
Boldogasszonynak válnak nagyobb dicső
ségére.
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III. A GOLGOTA SZELLEME

A szervita rend szellemét, mint azt az
előbbi fejezetek bizonyítják, a világi élet
keretein belül is meg lehet valósitani.

A világi harmadrend ezt a célt szol
gálja, úgyszintén a fájdalmas Istenanya
társulata, mely különösen azon világi em
berek számára alakult, kik a harmadrend
külső, a szellemet nem érintő követel
ményeinek különösen nehéz életkörülmé
nyek miatt nem tudnak eleget tenni.

Azoknak tehát, kiket Szent Julianna
egyénisége közelebb hozott a szervita
életalakítás müvészetéhez, ebben a be
fejező fejezetben röviden feltárom, hogy
miképen alakul a szervita világi harmad
rend szellemisége a mai mindennapban,
s remélem, hogy ezáltal megkedvelik a
mi életstílusunkat. ..

A világi harmadrend és a társulat szel
lemének, mely a mai kor embere igényeit
teljesen kielégíti és nagyszerüen kapcso
lódik bele a jelen vezető vallásos áram
lataiba, megvan a maga egyéni, szociális
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és misztikus jelentősége, melyek rnind
egyikével külön foglalkozunk.

*
Egyéni jelentőségét ennek a szellem-

nek én abban látom, hogy a harmadrend
és a társulat kálváriás beállítása híveit
közelebb hozza az evangéliumhoz és ez
által belekapcsolja öket a mindinkább
növekvő vallásos mozgalomba, hogy így
fölényes müvészettel valósítsa meg ben
nünk a természetfölötti életet.

Az evangéliumhoz annyíval hozza
közelebb az egyént, amennyiben vele az
evangéliumot, általában a Szentírást meg
ismerteti.

A harmadrend szelleme, mint azt Szent
Julianna élete kézzelfoghatólag bizonyítja,
az egyént a Golgota magaslatára vezeti
és ott a keresztfa tövébe állítja, hogy a
Szentszűzzel egy közösségben szemlélje
a Keresztrefeszített vértanúságát, együtt
szenvedjen a Szentszűzzel és elmélyedjen
a Golgota hangulatában. Ezáltal Jézus és
Mária fennkölt egyénisége lelki szépsé
geit tárja fel és arra készteti, hogy az
abban rejlő elgondolhatatlan gazdagságot,
amennyire lehetséges, teljesen meg
ismerni törekedjék. Ez természetesen
csakis a kinyilatkoztatás szent könyvei,
kűlönösen pedig az evangélium segítsé
gével valósítható meg, mert Krisztus lelki
ségével és az Istenanya egyéní lelki gaz
dagságával csak itt találkozunk teljes
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Munllo : A Golgota magaslatán.





mértékben és feltétlen megbízható módon.
A Szentírásban való jártasság és az evan
gélium alapos ismerete nagymértékben
járul hozzá a Golgota-szellem bennünk
való elmélyüléséhez és így képezi az alap
ját a mi szellemünk akadálytalan kibon
takozásának. Espedig oly mértékben, hogy
mínden túlzás nélkül állíthatjuk: aki nem
törekszik a Szentírást megismerni és
benne elmélyedni, az sohasem lesz képes
a Golgota-szellem tökéletes átélésére,
mert hiányzik belőle Krisztus és az Isten
anya kielégítő ismerete.

Ebből az alapból a benső dinamika
révén magából fejlődik ki az evangéliu
mért való őszinte és alapos lelkesedés.
Aki egyszer megismerkedett a Szentírás
sal és elmerült annak a Krísztus-profilnak
és annak az istenanyai arculatnak a
szemléletébe, melyet semminemű emberi
művészet sem tud oly tökéletesen lelkünk
elé varázsolni, mint a kinyilatkoztatás
szent írásai, az ettől a szemlélettől nem
tud többé elszakadni, mindinkább elmerül
benne s folyton új és új vonásokat, eddig
nem is sejtett szépségeket fedez fel benne,
a nélkül, hogy képes volna ezt a gazdag
ságot valaha is kimeríteni. Ezzel kap
csolatban az evangéliumért való lelkese
dése is mélyebb, érettebb lesz, míg végre
kialakul benne az az állapot, melyet helye
sen nevezünk az evangéliumra alapított
természetfeletti kultúrának és amely a
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szervita szellemnek egyik legszebb meg
nyilatkozása és gyümölcse.

Az evangélium nyomában fakadó
őszinte lelkesedés, mely együtt jár a
Golgota-szellem ápolásával, nem marad
csak lelkesedés, hanem tovább fejlődik és
ezáltal bebizonyítja a benne rejlő termé
kenységet, ami a Krisztus és az Istenanya
követésében, a hozzájuk való hasonlatos
ság fokozatos kifejlődésébennyilatkozik
meg. A Szentírás ápolása révén a Golgota
szellem a lélekben kibővült, megérett és
a Krisztus-arc és az Istenanya egyénisége
emberileg szólva tökéletes ismeretéhez
vezetett. Ami a szó praktikus értelmében
nem jelent egyebet,. mint az abszolút
szépség (hisz elsősorban a Krisztus-profil
ról van szó!) megismerését. De a szépség
nemcsak vonz és leköt, hanem asszimilál
is, amennyiben felindítja a hasonlatosság
után való vágyat. Ennek következtében
a lélek lankadatlanul munkálkodik a
Krisztushoz való hasonlatosság megval6
sításán, ami által a Golgota-szellem
megtermékenyülését és a lelki szépség
teljes kibontakozását éri el.

A harmadrendben ápolt Golgota
szellem az egyénben megalakítja, fenn
tartja, megtermékenyíti és fokozza a
természetfeletti vallásos kultúrát és egyé
niségeket nevel, kiknek kiforrott és tel
jesen érett világnézete és életbölcsesége
nem egyéb, mint a Golgota tengelyének,
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a kereszt iskolájának a legértékesebb, fö
lényes eredménye.

•
Szociális jelentősége ennek a szellem

nek abban a végtelenül fontos értelemben
van, hogy a szervita mozgalom az egyé
neket az őt jellemző ruganyossággal bele
illeszti a társadalmi egészbe és megtanít
ja őket a közösséggel szemben való köte
lességek teljesítésére és a szociális érzés
ápolására.

Történik ez elsősorban azáltal, hogya
harmadrend a szetetet ezeretetét szilár
dítja meg a lelkekben.

Ez nem is lehet másként, mert a szer
vita rend szelleme, mint már többször
említettem, a Golgota magaslataira állitja
követőit és annak az Istenanyának a köz
vetlen közelébe vezeti, kit a végtelen sze
retet késztetett arra, hogy meghozza a
legnagyobb áldozatot és a bűnös emberi
ség megváltásáért odaadja imádott Fiát,
az Istenembert, Jézus Krisztust. Es ugyan
ez a szeretet képesítette Ot arra, hogya
keresztfa tövében megállja a helyét és
oly fölényesen királynői magatartást
tanúsítson mérhetetlen szenvedésében,
melyet megcsodálni igen, de felülmúlni
nem lehet. Aki annak a szeretetnek kerül
a közelébe, mely a Golgota magaslatáról
arad szét, hogy betöltse a világot, az
önkénytelenül is megtanul szeretni. Es ez-
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zel már meg is találta azokat a kapcso
latokat, melyek embertársaihoz fűzik, ami
viszont a nemes szociális érzéknek és
magatartásnak nélkülözhetetlen alapja.

A Golgota magaslatán a szemlélő a
szeretet megtermékenyülésével is találko
zik, ahogy én az önfeledt áldozatkészséget
szoktam nevezni. A Megfeszített és a fáj
dalmas Istenanya a szeretetet, mely tel
jesen kikapcsolja saját érdekeit, véres
komolysággal vették és a legtökéletesebb
áldozatkészség példáját adták, melynek
apoteózisa Krisztus kereszthalála és az
Istenanya Golgota-szenvedése volt. Mind
ez az emberiség érdekében történt és
szorosan hozzátartozott a megváltás ter
véhez. Aki ezzel a valósággal találkozik
és aki nemcsak megérti, hanem át is éli
a Golgota magaslatán történteket, az nem
zárkózhat el az önfeláldozás és az áldo
zatkészség szociális törvényei elől és ab
ban a Golgota-szellem befolyása nyomá
ban megalakul az a valódian keresztény
önzetlenség és beállitás, mely a felebarát
testi-lelki szükségleteit komolyan veszi és
mindent megtesz, hogy akkor, mikor se
gítségére, önfeláldozására van szükség, a
szó legreálisabb értelmében és teljes ön
feledtséggel helytálljon és a benne tovább
élő Golgota-szellemből kifolyólag telje
sítse szociális kötelességét.

Ennek a beállításnak a közösségre
való kihatása felbecsülhetetlen, mint azt
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Szent Julianna előbb vázolt magatartása
is bizonyítja. Ha a Szentben nem lett
volna meg az önfeláldozásig felfokozott
szociális érzék, melynek következtében
minden önérdeket félretéve, gyenge nő
léttére bátran fellépett, hogy az oly sok
szor veszélyeztetett közbékét megmentse,
akkor sem az ő hazafias működése nem
lehetett volna lehetséges, sem a mantel
láta mozgalom nem jött volna létre.

Szerény felfogásom szerint a mai kor
nak, mely széjjelszaggatottsága révén
oly sokban hasonlít Szent Julianna moz
galmas és nyugtalan századához, különös
módon szüksége van a szerviták Golgota
szellemére, mely nemcsak a közélet meg
béküléséhez vezet, de megtanít a szociá
lis kötelességek lelkiismeretes teljesíté
sére is.

Es ha szabad még egy megjegyzést
hozzáfűznöm, arra utalok, hogy ezt a
szociális alapokra felépített életfelfogást
különösen a mai kor embertípusa tudja
megbecsülni, mely végre eltért a közel
mult mindent elfojtó individualizmusától
és visszatért ahhoz a totalitáris beállítás
hoz, mely elsősorban a közérdeket tartja
szem előtt, a nélkül, hogy az egyedek
életjogairól megfeledkezne.

•
Majdnem feleslegesnek tartom azt is

megemlíteni, hogy ennek a szellemnek
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megvan az őt jellemző misztikája, mely a
legmagasabb lelki igényeket is kielégíti és
követőit komoly, régen bevált és telje
sen megbízható utakon vezeti.

Ennek a misztikának kiindulópontja a
megtisztulás.

A Golgota szelleme mindenütt, ahová
eljut, megtisztítja az atmoszférát és bőven
gondoskodik arról, hogy alélek teljesen
tiszta levegőben éljen és minden infekció
veszélye nélkül járja végig a fejlődés
örökszép útjait. Egyszerűbb kifejezéssel
élve a szervita közösség znisztíkája lehe
tetlenné és így ártalmatlanná teszi a bűnt,
mely minden lelki épséget és egészséges
életet aláás. Mert azok, kik a Golgota
magasztos fennsíkjára küzdötték fel ma
gukat és ott szemtanúi lettek a bún ártat
lan áldozata, Jézus és Mária mérhetetlen
vergődésének. nem képesek többé a bűn

gondolatát elviselni. Megvetéssel és un
dorral fordulnak el attól a lelki anarchié
tól és ellentmondástól, mely Krisztust a
keresztre feszítette és az Istenanyát a
keresztfa tövébe állította.

A megtisztult atmoszféra nyomában
fakad fel a mindent elárasztó lelki vilá
gosság, melynek ragyogását csak azok
tudják helyesen értékelni, kik ebben a jó
téteményben már részesültek. A megtisz
tult atmoszféra arra képesíti az embert,
hogy józan tárgyilagossággal; higgadtan,
minden előítélet nélkül és éppen azért-a
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valóságnak megfelelóen tekintsen az örök
igazságnak szemébe és benne megismerje
az életet. A Golgota magaslatán állók a
magasból tekintenek az élet örvényébe,
világosan meglátják az összefüggéseket
és mélyen bepillantanak a lélek rejtett
szépségeibe, hogy ennek a megismerés
nek a világosságában találkozzanak azzal
a 'lűktető élettel, melyet a mélységekben
támolygók sohasem ismernek meg. .

A Golgota magaslatán ragyogó vilá
gosság fakadt fel s boldogok azok, kiket
a szervita szellem megszabadított a lelki
vakságtól, hogy ebben a ragyogásban
gyönyörködhessenek.

Ennek az elgondolhatatlanul gazdag,
majdnem vakító ragyogásnak a kicsen
dülése, és ez a· szervita szellem legérté
kesebb eredménye, az Istennel való egye
sülés. A keresztfa ellenállhatatlan magne
tizmussal vonzza magához a lelkeket, ki
ket a szó reális értelmében magához köt.
Leköti a lelkeket s ezáltal szabadítja fel
öket. Mert az Isten végtelenül gazdag
életébe olvaszt bele s ezáltal oly lehető
séget nyujt, mely minden földhöz tapadt
beállítást felülmúl, mert nem egyéb, mint
a Végtelennel való korlátlan töltekezés.
es boldogok, kik fejlődésükbenmár odáig
jutottak, hogy az Istennel a Golgota-ma
gaslaton végbemenö egyesülés révén az
abszolút végtelenségbe, az élet teljes
ségébe fejlödhettek bele.
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E szerény munkát azzal II megéllapi
tással fejezem be, hogy Szent Julianna
életét és egyéniségét, mely évszázadokra
hatott ki, csak a Golgota megvilégításá
ban lehet megérteni és kellőképen érté
kelni.

Boldogok, kik követik nyomdokát,
mely a Golgota magaslatán keresztül az
örök megdicsőülés felé vezet.

-_.-
A Szervita rendbe való felvételükért a férfiak

Budapest, IV., Szervita-tér 6., a nök pedig Buda
pest, VII., Nefelejts-u. 65. szóm alá adják b~

folyamodványaikat.
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