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Régóta készültünk Assisibe, a PoverelIo hazájába.
Csodálatos igézet fogja meg lelkünket, amikor a széles
országút mentén feltűnik a gyönyörű umbriai panoráma,
elől a San Francesco Bazilika oszlopos árkádjaival, és
hátrább a Rocca várkastély középkori romjaival. Festői

nagy kapun át jutunk a városba, melyet régen falerődít

mény övezett. Ah Umbria! Európa áldott virágos-kertje,
amelynek egy kicsiny kis pontján, Assisiben találkozót ad
egymásnak a Hit és a Történelem, a természet és a köl
tészet. De mindez egymagában még nem teremtené meg
azt a bűvös légkört, nem volna szent város ez a város, ha
nem egy Alter Christus emelné föléje áldó kezét. Igen, a
világ féktelen bírvágyának leküzdése. a földnek erről a
pontjáról indult ki; a Mesternek a Hegyi Beszédben el
hangzott tanításához a legtökéletesebb illusztrációt Assisi
hőse nyújtja.

Ragyogó csodás ég alatt jutunk ki a Carceri Ermita
ge-ba, Szent Ferenc első sziklába vájt kis kolostorához,
melynek oldala. a meredek szakadékba vész. Az első fe
rencesek e vadregényes fészkét sűrű erdő veszi körül.
Mikor az ember erre a területre ér, minden oldalról csat
togó madárkórus fogadja és eszébe juttatja a kedves Szen
tet, aki a madárkákat is végtelen szeretettel oktatta Isten
szolgálatára. Szent Ferencet a vezeklés vágya és az Isten
iránti epekedés vonta e remeteség magányába. Most is
ott zuhog alá a hegyi patak, melynek csöndet parancsolt,
amikor egyszer szemlélődő imájában megzavarta. Itt szól
a legbensőségesebben a lélekhez a ferences szellem evan
géliumi varázsa. Mélyen megilletődve lépünk a parányi
kis kápolnába, az első franciskánus oratóriumba, melynek
sekrestyéjébe alig fér el két ember, és amelynek falán
nagy tiszteletben tartott, többszáz éves Madonna moso
lyog. Pár lépcsőfok vezet Szent Ferenc celláiához, mely
jelenleg imahelyül szolgál, és nem egyéb, mint a szikla
természetes kimélyülése. Párnául a Szent rövid pihené
séhez egy darab kő szolzált . . . Lélekben fölemelkedve
és gondolatokban elmélyedve búcsúzunk az édes Carceri
től és a hegykoszorútól, az útközben kibontakozó Subasio
csúcsától, s visszasietünk Assisibe, .hol egyenesen a San
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Damianoba tartunk. Ez a kolostor érintetlen ferences lég
körével és szegénységével méltó párja az imént látotlnak.
Templomát az ifjú Ferenc, Krisztus biztatására saját ke
zével restaurálta, és később ide telepítette a Szent Klára
köré csoportosult klarissza apácákat. Ősi egyszerűségé

ben és szépségében egyedül álló műemlék. A zárdát je
lenleg ferences atyák lakják. Az egyik oldalkápolnában
Tiberio di Assisi értékes freskói vannak, a beiárattól jobb
oldalt látható az az ablakfülke, ahová Szent Ferenc pén
zeszacskóját dobta. Giotto iskolájából származó freskók
örökítik meg ezt a jelenetet. De egy másik nevezetes ab
lakocskát is mutatnak, azt, amelynél Szent Klára a szent
áldozáshoz szokott járulni és amely elé vitték 1226. ok
tóber 4-én a szeráfi Atya holttestét, hogy a szízorú klau
zur ában élő apácák elbúcsúzhassanak tőle. Sokak szemé
ben könny csillog, mikor a koldusos szerény kis kórusra
érünk, hol annyiszor szállt az Ég felé a szentéletű szűzek

éneke, s hol egy karácsony éjjelen az isteni Kisded meg
jelent közöttük és ajándékképen a Mennyország előízét

hozta jegyeseinek. Keskeny kis lépcső vezet Szent Klára
kertjébe, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik. Némelyek sze
rint e terrasz alatt volt az a gallyakból összerótt kunyhó,
ahol a Naphimnusz, az olasz klasszikus irodalom páratlan
remeke mezszületett, Ennek emlékét művészi relief örö
kíti meg a Giardinetto di Santa Chiaraban.

Szent Klára boltíves oratoriumát XIV. századbeli fal
festmények díszítik, különösen kedvesek az oltár feletti
szimbolikus freskók. A jó páter Szent Erzsébet képére
figyelmeztet, látva, hogy magyarok vagyunk. Értékes
ereklyéket őriznek az oratoriumban. Szent Klárának kéz
zel írott breviáriumát, melyet Leó testvér, "Isten bárány
kája" készített számára, továbbá egy eredeti formájú csen
gőt, mellyel leányait imára és munkára hívta, és egy ele
fántcsont szentségtartót. Egy kis vasrácson át lehet be
pillantani a profánok által soha át nem lépett, teljes ép
ségben megőrzött refektóriumba. A hatalmas alacsony
boltívek alatt félkörben állnak a falhoz erősített rusztikus
faasztalok, egyiken kereszt jelzi Szent Klára helyét. Utol
sónak marad a gerendás hálóterem; koszorúk borítják azt
a helyet, hol a szent alapítónő kilehelte angyali lelkét.
Életrajzából tudjuk, hogy maga a Boldogságos Szűz· jött
érte a mennyei karok kiséretében. Maga a pápa, hogy még
életben találja a Szentet, áttörette a szigorú klauzurás ko
lostor falát és úgy sietett Szent Klára halálos ágyához.

Visszatérve a templomba Innocenzo da Paterna, XVI.
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századbeli szerzetestestvér óriási fafeszülete előtt állunk
meg. Az életnagyságú kereszten hihetetlen realizmussal
bontakozik ki az Úr megszaggatott teste. Félrehajlott fe
jén töviskoszorú van, arcvonásain pedig bámulatos élet.
Ha jobboldalról nézzük, a szenvedés viharában küzd, kö
zépről nézve már csak agonizálva piheg, balfelől pedig a
teljes kiszenvedettség viaszos makabrikus képét nyújtja.
Egy amerikai hölgy felsikoltott, amidőn a rendkívüli je
lenségről meggyőződött.

Másnap, amikor a nap már mind fehérebb izzásban
emelkedik az umbriai síkság fölé, hasonlóan a szeráfi
szívnek egyre lángolóbb lobbanásához, a San Francesco
emeletes bazilika hűvös boltívei fogadnak be bennünket.
Az 1228-ban megkezdett csodálatos épületet, melynek ár
kádjai hatalmas teret szegélyeznek, Illés testvér művének
tartják, aki Szent Ferenc testét olyan jól elrejtette benne,
hogy hétszáz évig nem került elő. Az 1818-ban pápai en
gedéllyel ötvennyolc éjjelen keresztül folytatott titkos
ásatások alkalmával rábukkantak egy csontvázra, amely
hiteles szakértők vizsgálata szerint a szentnek földi ma
radvánvai.

A "bazilika egymás tetején épült két hatalmas temp
lomból áll, amelynek úgyszólván minden sarkát a régi
olasz mesterek patinás freskói tarkítják. És mégis, Szent
Ferenc speciális szellemére, a szent szegénységre emlé
keztetnek az alsó bazilika erős pilléreire támaszkodó ala
csony boltívek, amelyek gyér világosság mellett, titáni
szökellésben ívelik át a pinceszerű kőpadlózatot, és kö
zépen összeölelkezve, az oldalajtókat nyitják meg. Az
oldalhajó jobb szárnyát Giotto gyönyörű kálváriája és
Oimabue freskói ékesítik, míg magukban a hajtásokban
Taddeo Gaddit csodálhatjuk. A kis oltár mögött van
Szent Ferenc első öt társának sírja. A főoltár egyszerű

ségében fenségesen szép; bolthajtásaiban Giotto híres
remekét láthatjuk: Szent Ferenc misztikus házasságát a
Szegénységgel, a Tisztasággal és az Engedelmességgel,
végül pedig Szent Ferenc győzelmét. A sekrestyéből tit
kos sekrestye nyílik, amelyben gyönyörű faragott fa
szekrények vannak, Értékes ereklyéket tartanak itt;
Szent Ferenc eredeti kéziratát, Leo testvér áldását, a
Szent földszínű, szürkés kolduskámzsáját, egy fára fes
tett arcképét, amely röviddel a halála után készült.

Szent Ferenc sírja földalatti kriptában pihen, hová
kis lépcső vezet a templom közepéből. A felső bazilika
összbenyomásában ellentéte az alsó templomnak. Ma-
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gasra felnyúló, karcsú oszlopokon zracrozusan és köny
nyedén szökellnek egymásba a fölfelé törő boltívek, és
a bőven beözönlő világosság Giotto és Cimabue halha
tatlan jeleneteire vet túlvilági fényt. Itt minden Szent
Ferenc dicsőségéről beszél. Sanseverino mozaikjai után
elmerülünk Giotto huszonnyolc világhírű festményének
szemléletében, melyek a főhajó falán vonulnak végig.

A Szent Klára bazilika is festői. Jobbról, balról ala
csony, messzire kinyúló falakra támaszkodik, amelyek
félköralakú kivágásukkal mintegy természetes előcsarno

kot képeznek. A jobboldali oldalhajóban találjuk Cimabue
világhírű Szent Kláráját, a háttérben életének jelentei
vel. Archaikusan merev széles aranyglóriából néz ránk
a fekete fátyolos apátnő, jobb kezében piros liliomot
tart. A templom közepéről lépcsőn jutni le Szent Klára
átlátszó kristályban őrzött holttestéhez, melyet dupla rács
véd. Mellette a falon zöldesszürke képsorozat racadja meg
az embert, mely néhány lépés távolságról domborműnek

tűnik. A földalatti kápolnából az Oltáriszentségről neve
zett mellékkápolnába megyünk, mely a régi San Giorgio
maradványa. 1228 július 16-án ebben a kápolnában avatta
szentté Szent Ferencet IX. Gergely pápa. A kápolnában
szép triptychonok vannak, de legnagyobb kincse az a
bizánci feszület, amelyről az Úr Jézus San Damianóban
beszélt Szent Ferenchez. A fára festett ősi szép görög
munka a keresztes hadjáratok idején került Olaszor
szágba. Dupla vasrács és függöny védi, csak külön ké
résre mutatják meg.

A másik nagy bazilika lenn a völgyben a Santa Maria
dergli Angeli, hol a Porziuncula kápolnát tisztelik. Ez
eredeti primitivségben áll a pompás bazilika közepén,
mely utóbb épült föléje. Szent Ferenc idejében sűrű er
döség vette körül az elhagyatott kis kápolnát, amelynek
később olyan nagy szerep jutott a ferencrend történeté
ben. A Santa Maria degli Angeli Olaszország egyik leg
nagyobb bazilikája, építése száztíz évig tartott, terveit a
híres Jacopo Barozzi ellenőrizte. Egy földrengés követ...
keztében a templom a kupola kivételével nagyrészt össze
omlott, és sajnos, nem egészen az eredeti szerint restau
rálták. .

A kis Poreiuncula kápolna oltárképe híres antik mű

remek. HilarioViterbo.festette fára, háttere arany. Az
Angyali üdvözletet és különböző jelenteket ábrázol Szent
Ferenc életéből. Mély meghatottsággal imádkoztunk a
drága kis kápolnában, hol Szent Ferenc az emberiség
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üdvéért fohászkodva, Istentől e búcsút kiesdette. Pár
lépésnyire a Porziunculától, ugyancsak a bazilikában van
egy másik kápolna is, amelyet minden Szent Ferenc tisz
telő legmélyebb hódolattal övez. Ez az úgynevezett Tran
situs kápolna, mely Szentünk idejében nyomorúságos
viskó volt; de tetején diadalmasan csattogtak apacsirták.
1226. október 3-án, amikor barátai körében, mennyei
dicsfénynek özönében, ezreknek könnyhullatása közt, da
lolva ölelte magához a szelíd Kolduskirálv nővérét, a
Halált ... "Sorella la Morte ..."

A Transitus belsejében van Lucca della Robbia
fehér terrakotta szobra és egy drága ereklye, Szent Fe
renc bordája. Egy másik mellékoltárnál egy XIII. szá
zadbeli képet tisztelnek, amelyet arra a deszkára festet
tek, amelyen Szent Ferenc életében és halála után is
pihent.

Az igazi franciskánus szellem különösen akkor fogja
meg a lelket, amikor Szent Ferenc rózsáskertjébe ér.
Ismeretes, hogy Szent Ferenc egy alkalommal, amikor az
ördög heves kísértéssel gyötörte, a rózsabokor tövisei
közé vetette magát. Azóta annak a rózsának, amely ott
nő, nincsenek tövisei, levelein pedig vöröses vérfoltok
látszanak. Kint a pergolás kis rosariumban mindenütt
bájos Szent Ferenc szobrokkal találkozunk. Az egyik bá
ránykával beszélgetve ábrázolja a Szentet és pompásan
kifejezi szeretetét az állatok iránt. A rosarium kis kápol
náját két másik ferences szent, Bonaventúra és Bernar
dino di Sienna építette.

Az idő eljárt, elhagyjuk Assisit. Az umbriai idill volt
útunk legmélyebb élménye, az olasz földtől való búcsú
zás itt könnyeket csalt szemünkbe. Lélekben odasímul
tunk a szeráfi Szent lábaihoz, hogy megértsünk valamit
azokból a bensőséges búcsúszavakból, amelyekkel hord
ágyáról utoljára fordult szülővárosa felé és Vernát, a
szent kinyilatkoztatások hegyét megáldotta: "Addio Monte
'Verna, addio di Dei, Mons sacral ..." Szent Ferenc lelke
a tökéletes lemondás által, már itt a földön bírta Istent
és a paradicsom előcsarnokát, amelynek teljességéhez
képest a föld minden szépsége múló árnyék.

Kolossváryné Darányi Ella.

Vége.
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