
SZENT KLÁRA LEGENDÁJÁBÓl
Assisi Szent Klára, Szent Ferenc leghűségesebb követője, 1253.

augusztus ll-én halt meg. Nagy tisztelője, IV. Sándor pápa, már
két évvel rá, 1255. augusztus 15-én a legünnepélyesebb formák kö
zött szentté avatta és egyúttal elrendelte életrajzának, mint akkor
mondották, legendájának irásbafoglalását. A legenda megírásával
általánosan elfogadott vélemény szerint ugyanazt a Celanói Tamás
testvért bízta meg, akinek kétrendbeli Ferenc-legendáját ekkor már
világszerte olvasták. A legenda kész fordításából a következőkben

mutatóul közlünk néhány szemelvényt.

Hogyan tért meg Klára Botdoasáao« Ferenc eszközlésére
és hogyan vonult a 1'ilágból kolostorba.

A kegyes Atya sietett kivonni Klárát a zürzavaros világból, nehogy
a föld pora homályba vonja érintetlen lelkének tisztaságát vagy a világi
élet mételyezö hatása megrontsa zsenge fiatalságát.

Ezenközben elközelgett a virágvasárnap ünnepe. A leány szent hév
tól lángolva kisietett Isten emberéhez, hogy megtudakolja tőle, hogy
megtérésével kapcsolatban mit és hogyan kell tennie. Ferenc atya azt az
utasítást adta neki, hogy az ünnepnapon illően kiöltözve és felékesítve
a többi hívővel együtt vegyen részt a barkaszentelésen és csak az utána
következő éjszaka menjen a táboron kívülre és fordítsa világias- örömét
az Úr kínszenvedése fölött érzett szomorkodásra. Mikor tehát felvirradt
az ünnep napja, Klára a többiekkel együtt bevonult a templomba és
ragyogó ünnepi öltözékben elfoglalta helyét az asszonyok között. Ekkor
különös előjel adta elő magát. Mialatt ugyanis a többiek a megszentelt
barkaágakért tolongtak. ő szemérmes tartózkodásból mozdulatlanul a
helyén maradt. Erre a püspök lement a lépcsőn, egészen közel lépett
hozzája és személyesen adta kezébe a barkaágat. A rákövetkező éjsza
ka azután, a szent parancsának megfelelően, gondosan felkészült és illő

kísérettel megpróbálkozott az áhított meneküléssel. Mivel a szokott aj
tón átallott kimenni, csodálatos erővel sajátkezűleg bontott ki egy má
sik kaput", mely gerendákkal és ködarabokkal gondosan el volt rete
szelve.

Miután így kiszakította magát szülőházából, szülővárosából és rokon
ságából, egyenesen a Szűz Máriáról nevezett Porciunkula-templomhoz
sietett. Itt a testvérek, akik az Úr oltára körül szent őrséget állottak,
lobogó fáklyákkal fogadták őt. O pedig, miután lehányta magáról Babilon
szennyét, váló levelet adott a világnak: a testvérekkel levágatta haját és
lemondott a világ sokféle pompájáról. Úgy illett ugyanis, hogy a szüzek
szerzete az alkonyat felé siető világban Annak hajlékában virágozzék ki,
aki első és legméltóbb volt az összes asszonyok között és aki egyedül
volt anya és szűz. Mert tudnunk kell, hogy a szegények új lovagserege.
Ferenccel, mint vezérrel az élén, ugyanezen helyről vágott neki nagy
bátran a világnak. Ebből világosan kitetszik, hogy az irgalmasság anyja
mind a két rendet saját otthonában akarta világra hozni. Szent Ferenc,
miután az alázatos hajadon Szűz Mária oltára előtt magára öltötte a
szent bűnbánat ruháját, és ha szabad így mondanunk, ugyanazon Szűz

1 Az úgynevezett "halottak kapuját."
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nyoszolyája előtt eljegyezte magát Krisztussal, azon nyomban Szent Pál
templomához vezette őt2 azzal a meghagyással, hogy mindaddig ott ma
radjon, míg a Magasságbeli másként nem rendelkezik felőle.

Hogyan hatott el életszentségének hlre messze tájakra.

Hogy pedig ennek a mennyei áldásnak vékony erecskéje, mely a
spoletóí völgyben fakadt, ne maradjon csupán egy kis területre korlá
tozva, az isteni Gondviselés rendeléséből folyammá duzzadt, hogy árjá
val megörvendeztesse Isten városát. Ezeknek a nagy eseményeknek híre
ugyanis egy-kettőre szétfutott a világban és kezdett mindenütt lelkeket
hódítani Krisztus számára. Klára, annak ellenére, hogy kolostorba zár
kózott, kezdett az egész világ előtt tündökölni és a magasztalások fény
özönében vakítóan ragyogni. Erényeinek hírével betöltötte az előkelő úr
asszonyok szobáit, bejutott a hercegnők palotáiba, sőt a királynék lak
osztályaiba is elhatott. A nemesség színe-java meghajolt előtte és nyom
dokainak követésére buzdult- és előkelő származásának büszkeségét szent
alázatosságra váltotta. Számos hercegnő és királylány, akik házasságra
voltak kiszemelve, Klára példáján felbuzdulva a szígorú vezeklés útját
választotta3 és azok közül is, akik már házasságot kötöttek egy
egy hatalmassággal. sokan igyekeztek a maguk módján példáját kö
vetni." Tömérdek város kolostorokkal ékesítette magát, sőt még a sík
tájakon és a hegyek lejtőin is ilyen rendeltetésű épületek emelkedtek.
A tisztaság ápolása megsokszorozódott a világban. A Klára által fakasz
tott gyönyörű virágokkal borul ma maga az Egyház is bódítóan gazdag
tavaszi illatárba; ezeken kíván felüdülni, rnikor mnodja: "üdítsétek vi
rággal, frissítsetek almával, mert beteg vagyok aszerelemtől."

A szent és igazi sZNJénysé.lJről.

A lelki szegénységgel, mely egy az igazi alázatossággal, nundenben
egyezett a földi javakban való szűkölködése. így mindjárt megtérese kez
detén árúba bocsátotta atyai örökségét, mely őt jog szerint megillette és
az érte befolyó összegből semmit sem tartott meg magának, hanem az
utolsó fillérig a szegényeknek osztotta. Mikor tehát kívül hagyta a vilá
got, belülről gazdagította lelkét és minden megterhelés nélkül szegő

dött Krisztus nyomába. Olyan bensőséges szövetségre lépett a szent sze
génységgel, hogy Krisztus Urunkon kívül az égvilágon semmit sem akart
birtokolni és leányait sem engedte, hogy bármit birtokoljanak. Meg volt
ugyanis győződve, hogy az égi vágyak drágagyöngyének birását, melyet
minden értékének árúbabocsátásával szerzett, semmiképpen sem lehet
összeegyeztetni a múló javakért való kínzó aggódással. Ezért gyakran in
tette nővéreit, hogy együttélésük csak akkor lesz Isten szemében tetsző,

ha bővelkedik szegénységben és tartós fennmaradását csak úgy remélhe
tik, ha állandóan a tökéletes szegénység erős tornyának védelme alatt
tartják. Váltig bíztatta tehát őket, hogy a szegénység igénytelen fészké-

2 Az Assisitől mintegy négy kilométerre nyugatra f'ekvő S. Paolo de Abba tís.sis
bencés apácakolostor.

3 A szerző itt valószínűleg két magyar vonatkozású királyi hercegnőre: III.
Béla kirMyunk unokájára. Csehországi Boldog Agnesre és Kálmán magyar kf rályí
herceg és halicsi király özvegyére. Boldog Szalomeára utal, akik mindketten kla-
rissza apácák lettek. .

4 T. i. beléptek Szent Ferenc harmadik rendjébe, mint például Szent Erzsébet.
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ben hasonuljanak a szegény Krisztushoz, akit szegény édesanyja annak
idején mint kisdedet szegény jászolba fektetett. Az erre való emlékezés
sel mint valami aranyékszerrel övezte mellét, nehogy a földiekkel való
bíbelődés pora megférje lelkét.

Hogy rendjét a szegénység különleges címével ruházhassa 'fel, bol
dogemlékű III. Ince pápától kieszközölte a szegénység kiváltságlevelét.
(Privilegium paupertatis). Ez a nagyszívű férfiú módfölött megörült a
szent lángoló buzgóságának; a maga nemében egyedül állónak mondotta
kérését, hozzá hasonló kiváltságért .még soha senki sem fordult a Szent
székhez. Hogy tehát a szokatlan kérést hasonlóan szokatlan keggyel vi
szonozza, szertelen felbuzdulásában maga vetette papírra a kiváltság
levél első fogalmazatát. Boldogemlékű Gergely pápa," aki amilyen méltó
volt a pápai trónra, éppen olyan tiszteletreméltó volt erényeiért, atyai
jóságában talán még nagyobb szeretettel övezte szentünket. Egyszer min
denáron rá akarta beszélni, hogy az idők forgandóságára és a korok vál
tozására való tekintettel járuljon hozzá bizonyos fekvőségek elfogadása
hoz, melyeket im ezennel készörömest rendelkezésére bocsát. O azonban
a leghatározottabban ellenállott ennek a tervnek és semmiképpen sem
volt hajlandó hozzájárulni. A pápa közbevetésére: "Ha netalán szegénysé
gi fogadalrriad miatt félnél elfogadni, ezennel feloldunk alóla", csak eny
nyit válaszolt: "Szentséges Atyám, Krisztus követése alól sohasem kí
vánok feloldoztatni." Az alamizsnamaradékokat és a kenyérdarabokat,
melyeket az alamizsnagyüjtők kívülről hoztak, mindig nagy örömmel fQ
gadta, az egész kenyéren ellenben szomorkodott és sokkal jobban örült
a daraboknak. De minek mondjuk tovább? Szentünk szüntelenül azon
igyekezett, hogy a tökéletes szegénységben a szegény Krisztushoz ha
sonuljon, hogy így a szerelmest semmi mulandó dolog ne válassza el
szerelrnesétől és semmi se akadályozza az Úrral való futását.

A" iliuídsállai. nyomán kelt csodákról, mindenekeliiit a szaracénok
csodás megfutamttásáról.

Júl esik itt közbeszőnünk az imádságait kisérő nagy csodadolgokat,
nemcsak azért, mert színigazak, hanem azért is, mert minden tiszteletün
ket megérdemlik. Azokban a zivataros időkben, melyeket Frigyes csá
szár uralkodása'' világszerte az Egyház nyakába zúdított, a spoletói völgy
nek ismételten alkalma volt inni a keserűség kelyhéből. Itt ugyanis a
császár parancsára méhrajok médjára katonai osztagok és szaracén
íjászok ereszkedtek le, hogy az erődítményeket szétrornbolják és a vá
rosokat megostromolják. Míkor a dühös ellenség egyszer Assisi ellen, ez
ellen az Úr különös szeretetét élvező város ellen támadott" és csapa
taival már szinte a kapukig hatolt előre, a szaracénok, egy minden go
noszságra kapható fajzat, mely szüntelenül keresztény vérre szomjazik
és elvetemültségében semmi gaztettől nem riad vissza, Szent Demjénnél
egészen a kolostor területéig nyomultak előre, sőt magába a szűzek ko
lostorába is betörtek. A szegény úrnők szinte elaléltak a félelemtől, min
den szavukban rettegés vibrált és sírásukkal menten anyjukhoz mene
kültek, Az pedig a félelem legkisebb jele nélkül azon betegen a kapu
hoz, az ellenség elé vezettette magát. Maga előtt egy belülről elefánt-

5 II. Frigyes császár 1215-től 1250-ig uralkodott.
6 Az említett támadás 1240 szeptemberében egy pénteki napon zajlott le.
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