
FÜSI JÓZSEF:

ALEXANDRIAI SZENT KATALIN

A katolikus egyház több Szent Katalin napját ünnepli meg;
európai történetében Svéd Szent Katalin nyitja meg a sort,
Szent Brigitta leánya, Szienai Szent Katalin kortársa, kinek,
mind a hármuknak, nagy szerepük volt az avignoni rabságban
senyvedő pápa hazahívásában. Szienai Szent Katalin korának,
a csodálatos olasz quattrocento-nak egyik legkitűnőbb stilisz
tája volt; levelezésével átszőtte egész Itáliát; minden jelentő

sebb politikusával és főpapjával levelezésben volt; az ő hagyo
mányát követte, egy századdal később, Bolognai Szent Katalin,
aki egyébként arról nevezetes, hogy a tisztítóhelyen szenvedő

lelkekért ajánlotta fel minden imádságát. S ha még megemlít
jük harmadik honfitársukat. a Genovai Szent Katalint a XVI.
századból, akkor már csak dolgozatunk hőséről. erről a való
ban legendás hősről, kell szólnunk: Alexandriai Szent Katalin-

'ról, a Szent Katalmok legendás őséről. Legendás már azért is,
mert alakja a legenda fényébe borultan jelenik meg a VIII.
IX. század szerzetes írói és másolói előtt; de legendás ő mín
denképpen: oly erény ragyogásában tűnik föl előttünk, mely
világi elismerésre is méltó, az észbeli tudás, bölcseség és okos
ság erényében. Méltán csodálatra mozdulhat a profán világ is
iránta, mely a szentek életét kalmári értékmérőjén latolgatva,
csak akkor indul meg, ha a neki annyira ismeretlen erények
nemes túlzását látja: az alázatosságot, a jóság és lemondás áll
hatatosságát, az önmegtagadást. Alexandriai Szerit Katalin
azonban a világi okosság nyelvén is tudott: ezzel győzte le a
pogány bölcseket is, saját fegyverüket fordítva vissza rájuk ...

Nem is csoda hát, ha a középkorí tudomány hazájának,
Franciaországnak, egyeteme védőszentjévé avatta őt, amikor
egy Simeon nevű szerzetes a Sinai-hegyről, ahol a Szent csont
jai rejtőznek, néhány darabkát hazahozott s a rouen-i temp
lomban elhelyezett. Ezután vált ő legendává. Csak legenda le
hetett belőle, hiszen a történelem alig tud róla valamit. Hogy
csak egy példát említsünk, a IV.-századbeli Heraklides, aki a
Paradisus c. munkájában a kereszténység hős asszonyairól
megannyi említést tesz, róla mit se tud, noha Alexandriában
is járt.

A legrégibb Katalin-legenda egy X. századbeli rövid s
egyszerű elbeszélés. Ismerjük meg benne a későbbi kilombo
sodott nagyarányú legenda-dráma magját:

"Aikaterina mártír Alexandriából származott, leánya volt
valami gazdag és híres fejedelemnek és igen szép volt. Jeles te
hetségű lévén, jártas volt a görög irodalomban, bölcseségre tett
szert s mindenféle nyelveken tudott. Elrendeltetvén, hogy a
görögök áldozzanak a bálványoknak s látván a barmok öldök-
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lését, megbosszankodott s elment Maximinos palotájába s vi
tatkozni kezde vele, mondván, miért hagytad el az élő Is
tent? - amaz pedig megfogatta őt s durván kinevette. Aztán
pedig ötven rétort hozatott s mondá nekik: Vitatkozzatok meg
Aikaterinávalés győzzétek le, mert különben mindnyájatokat
tűzre hányatlak. Azok pedig látván, hogy legyőzte őket, meg
keresztelkedtek és eképp tűzben haltak; emez pedig lefejez
tetett."

Később a legenda mindjobban megnő, kikerekül. A csá
szár, a híres keresztényüldöző Maxentius lesz, aki egyenesen
Alexandriába megy Katalin kedvéért. Tagozódik a történet;
megtudjuk pontosan Katalin születésének körülményeit; hogy
egy Costus nevű király leánya volt; értesülünk a vita részle
teiről, amelyben Katalin már Homerosra, Platonra, Aristoteles
re, sőt Vergiliusra is hivatkozik, hogy a pogány bölcseket po
gány költőik tudományával győzze Ie. Végre is a XIII. század
vége felé kialakul végleges formája, megtaláljuk benne azokat
a fejezeteket, melyek sajátjai a pogányból lett szentek életraj
zainak. Három fordulat köré csoportosulnak az események: a
Nativitás, a születés, a Conversio, a megtérés és a Passio, va
gyis a kínhalál köré.

Abban a szerenesés helyzetben vagyunk, hogya legtelje
sebb alakjában van magyar nyelvre is átültetve ez a minden
ízében középkori legenda. Az Érsekújvári-kodexben találtak rá
a legenda magyar éspedig verses változatára, melvnek szerző

jét eddig még nem sikerült megállapítani, másolö]a nevét
azonban ismerjük: Sövényházi Márta volt, a dömés apáca, aki
1530 táján rótta le fínom betűivel a legendát az említett kódex
lapjaira, melyet a Tudományos Akadémia könyvtárában őriz

nek.
A négyezerhetvenhat soros legenda a legnagyobbszabású

valamennyi középkori verses emlékeink közül. Amikor a le
gendával megismerkedünk és benne áhitattal elmélvedűnk,

egyúttal magyar művet is olvasunk, egy négyszázéves művet,

egykori nyelven, helyesírásban és kiejtésben: részeseivé vá
lunk egy keresztény és magyar hagyománynak egyszerre, és
különös megilletődés fog el bennünket egy a messze földön, a
kereszténység első századaiban lejátszódó történet magyar vál
tozatának olvastán, mely a mohácsí vész közvetlen közelében
készült a keresztény magyar hívek tanulsására ...

Mi is tehát a magyar változatot követjük... A hosszú
verset prológus vezeti be, amelyben az ismeretlen pap költő

a szenteket dicsőíti általában, mint akik Krisztusért kínhalált
szenvedtek, mivel hogy ők "itt e világban élvén. őtet sebös
ben szerették". "Ha pediglen, - folytatja tovább áttérve Kata
lin dicsőségére - meggondoljuk, Ez ő nemes jegyesének, Ka
therina nevű szűznek, Isteni szent szeretetét, Kemény kínnal
végeztit, Nagynak leljük ő szerelmét .. ." S ezután kezdődik a
történet:

Costusnak a hatalmas királynak nagy vala gazdagsága,
csak magzatbeli gyönyörűség,nála vala ez szükség. Ezért nagyon
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szomorú, uralkodói gondok gyötrik, ki fogja őt trónján kö
vetni, kire marad hatalma, fénye, gazdagsága. Mit tesz hát?
A mesékben és legendákban szokásos módhoz folyamodik:
megkérdezi a bölcseket. Mikor a bölcsek egybegyülnek, a ki
rály beszédet intéz hozzájuk, me!y jellegzetesen ősi nyolcas
verselésében, szentenciózus ismételgetésében úgy hat, mínt
valami kalevalai öreg ember mondókája.

Minden kincsbeli gazdagságnak vagyon
És kedvünkre bellJle élünk,
EllenségtlJl nincs félelmünk,
Mert vagyon számtalan népünk,
Kik fegyverben fényesek,
És vitézségben erlJsek,
Csak magzatbeli szükségünk,
Erre nekünk kénytelenségünk,

Hogy titöket kihivassunk,
És isteneknek áldozzunk,
Kérvén, hogy ránk tekintsenek,
És nekünk fiat engedjenek,
És hogy mikoron kimulandok,
Istenek közé jutandok,
Ez hozzánk hallgató ország,
És mind e közönséges jószág
Veszedelmet ne szenvedjen,
De lJneki ura legyen.

De hiába a sok bölcsek tanácsa, hiába a sok áldozás az
isteneknek, a királynak csak nem születik fia. Végre is egy
Alphorabius nevű bölcsről értesül a király, meg is üzeni neki,
hogy jönne hozzá tanácsadni. Felkerekedik a bölcs tudományú
tudós és csillagjós és a királyhoz érve azt tanácsolja neki, ön
tessen "aranyképet" és hirdesse azt az Istenek Istenének; ha
nem ahogy a mester a szobor kiöntéséhez lát, "az kép őtet nem
követi, Mert nem lévén bálvány szabású, De krucifixom áb
rázatú". Kilenc hónap mulva megszületík a gyermek-leány,
aki nagy szépségű; a távollevő király "előálmakor" felébred; a
hozzá siető tudós jelenti neki lánya születését, A hazatérő

király nagyon megörül lányának és a nagy Istennek ajánlja
fel őt. "És Katherinának nevezék: Kezde testben öregedni,
Jó erkölcsben nevelkedni, Nagy szépséggel ékesülni, És min
deneknél kedvesülni". Hogy a lány bölcseséggel felnövekede
és a király már élete végét érzi vala, végrendelkezik és biro
dalmát lányára testalia.

Atyja halála után egyszer nagy útat tesz Katalin orszá
gán keresztül és napnyugtakor eltéved az erdőben, ahol egy
remetére lel. Vele hosszas vitatkozásba kezd, végül is ke
resztény hitre tér. Katalin már itt tudja magáról, amit ké
sőbb annyira megcsodálnak benne és öntudatosan mondja is:

És engem oly szépnek mondnak,
KirlJI sokan csodálkoznak,
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Oly nagy pedig bölt sesséqem,
És tudományban mesterségem,
Hogy nincs oly bölcs az országba II,

Ki megggfJzzön deáksággal,
Au?rt soktul kéreitettem.
De hozzám egyenlfJt nem leltem.

Erre a remete:

Jó fiam, magad mit hánl/od
És megkívánod tunnod;
Egy hatalmas csw;zár vagyon,
Kinek csak egy fia vagyon.

Ez a hatalmas császár pedig Isten és fia Jézus, akivel
aztán Katalin jegyességbe lép, miután álmot lát és Krísztus
őt hivének fogadja. Katalin megtéríti eleinte zúgolódó szol
gáit is és Istennek tetsző életet él.

Ekkor történik azonban, hogy Maxentius császár:

Az idfJben Rómaságban
És idelenn mindez világban
Egy hatalmas császár vala.
És neve Maxentius vala,
Ki jobb részét a világnak
Vette vala csak fJ magának,
De jobb részét üdvösségének,
Hatta vala mind egyébnek.

Megérkezik Alexandriába, ahol nagy áldozatokat mutat
nak be tiszteletére a pogány isteneknek. Katalin meghallja
ezt és szolgáját küldi tüstént a városba:

Elmenj jó fiam és me,qlássad,
EZ' városban mit művelnek

És oly igen mit jajgatnak,
Mert én nagy sírást hallok,
És nagy vigasságot is hallok.

Mikor Katalin értesült a szörnyű pogány áldozatokról,
egyenesen a császárhoz siet és megfeddi őt. A császár nagyon
elámult a fiatal, szép lány merészségéért:

Én jó húgom és szép leányom.
Osodálkozom elámulván rajta,
Te nagy ifjú szépségeden,
És nagy meréseseqe den.,
És mit mondasz, mind jó 'Volna,
Ha bizonyság róla volna,
De tudjuk, hogy sok hitekvolta.k,
De most azok mind meghóttak.

Nem is boldogult Katalinnal, azért hát ötven híres bölcset,
a bölcseleti tudomány ötven híres doktorát hívja össze, hogy
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megvitatkozzanak a fiatal Katalinnal, aki ekkor tizennyolc
esztendős volt. S most elkezdődik az a hosszú teológiai vita,
mely oly hiressé teszi e legendát. E "világi mesterek, bölcse
ségben híresek," mint a császárnak jó barátjai és segítőtársai

jelennek meg, de nem tudják Katalint sem meggyőzni, sem
legyőzni. Katalin főleg azzal érvel ellenük, amit ők, a bölcsek
is, nagyon jól ismernek: idézi bölcs Catot, Aristotelest, sőt

Vergiliust is, aki szerint a világ nem volt örökké, hanem Is
ten teremté.

Doktor az, mit neked mondok,
Im arról bizonyságot adok, Neked,
Hogy ez világ nem volt örökké,
Hanem Iilet Isten teremté,
Mint Vergilius megírta,
És minekünk írva hatta.

Vergilius is tanum legyen,
És mikor Krisztus születék,
Akkor {j Rómában leleték,
És egyéb írása közé írá
És Krisztusró! ím ezt törlíté.

És itt idézi hosszan Vergiliusnak ama ismert eklogáját,
melyben egy szűztől születendő magzatról beszél, ki új rendet
teremt a világban.

Végül is hosszas párbeszédes vitatkozás után a bölcsek
bevallják tehetetlenségüket a császárnak:

Merthogy Neked bizont mondjunk,
Lám igen bölcset láttunk,
De oly szókat nem hallottunk,
És ily nagy szégyent sem vallottunk.

S ők is áttérnek a keresztény vallásra. A császár megéget
teti őket, mind valamennyit, de csudálatosképpen nem perzse
lődik meg ruhájuk, hajuk, szakálluk, noha mind a tűzben

vesznek. A császár megdöbbenve hivatja Katalint és megígéri,
hogyha az ő hitére tér, magához veszi, aranyszoborba önteti
és imádásra helyezi el a városban egy magas oszlop tetején.
Katalin természetesen nem hajlik szavára és mikor őt ezért
megkínoztatja, hogy "vérben mind elárada, testében ép nem
marada", a császárné e kínoztatásról álmot lát és hű szolgáját,
Porfiriust a tömlöcbe küldi és maga is vele megy később,

mert nagy csodát látnak ott: Angyalok gyógyítják Katalin se
beit, melyek mind megvigasznak, begyógyulnak, kezeik nyo
mán. A csodára a császárné és szolgája is megtérnek, Katalin
megkereszteli őket. A császár végső kétségbeesésében kegyet
len, gyilkos kereket gyártat, vele akarja megtöretui Katalint.
De póruljár, mert a nagy látványosságrá összegyűlt sokaság
feje fölött törik szét a kerék és szörnyű pusztítást visz végbe
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a császár népei között. Mikor megtudja, hogy felesége és hű

szolgája is a fiatal lány hitére tért, feltör belőle a síránkozó
panasz, amely még annyiszor felhangzik ajkán, valahányszor
Katalinon keresztül az Isten jelzi hatalmát a föld'i császáré
fölött:

6, én nekem nagy felségnek,
Kit királyok is félnek,
6, ez nyavalyás fejemnek,
És búval zabált lelkemnek,
Hogy egy leányt meg nem gy6zött,
De miá oly veszélyt jelent.

Végre is megparancsolja, hogy vigyék ki a városból és ott
nyakát vegyék.

Na, szolgáim, ragadjátok,
És e városból elvonjátok,
Emleit kiszaggassátok,
És 6 nyakát elvágjátok,
Testét el se temessétek,
De az ebeknek vessétek.

E szinte görögös átok után befejeződik a költemény, mí-
után hosszasan számol be Katalin haláláról.

"És mikor odajutott volna,
Hol az nyakvágó hely volna,
Ott az nyakvágónak szóla,
És 6neki ily szót monda,
Kit az sok nép igyen halla:
Kérlek téged jóbarátom,
Mert immár az én édes Uramat jól látom,
Hogy egy kevéssé várj engemet,
Hogy imádjam már Uramat!
Kit hogya hóhér meghalta,
Neki arra idlit hagya.
Katerina nagy ékesen tetérdeplék,
És ilyenképpen reményködék:

Oh énnekem én idvességem,
És én bizony reménységem,
Oh szűzeknek nagy reménye,
És Őnekik dicslJségük,
Oh énnekem nagy ékesség,
Uram Jézus, Te nagy fenség,
Földnek, Mennynek er6ssége,
Én lelkemnek édessége.
ErrlJl neked hálát adok,
Hogy mostan Te szolgáló leányod vagyok,
És Tégedet azon kérlek,
Hogy azok, kik énértem Téged kérnek,
Szükségök ben és nyavalyájokban,
Akárholott ez világban,
Őket, Uram, mp,ghallgassad.
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Miután Jézus lelkét magához fogadja és feleletet ad Ka
talin könyörgésére, a nagy sokaság ámulása közben körülmé
nyesen kivégzik a Szűzet:

Azonban nyakát lehajtá
És a nyakvágó hogy ezt látá,
Egy vágással úgy legyen té,
Hogy ez világból kivégezé.
Holott két csoda jelenik:
Els6, mert hogy fejét vevék,
Vér nem jára 6 nyakából,
De tej folya derekából,
Az szi1zességnek jegyére,
Kiben lakék mind míg éle.
Más csoda megint ez l6n:
Hogy mennyb61 angyalok szállának
És 6neki ennyit szolgálának:
Hogy {J testét el-felvevék,
És Sinai hegyére el-felvivék,
Ki oda oly messze vala,
Hogy húsz napig men{J feld vala.
Holott nagy sok csodák lesznek;
Kórok egészséget vesznek,
Lelke pedig menyországban
Oly nagy dics6ségben és boldogságban
Vagyon, hogy nem úgy hogy megmondhatnók,
Vagy pediglen megtrhatnók,
De csak meg sem gondolhatjuk,
Mígnem szemünkkel meglátjuk.

Szándékosan idéztünk ennyit az eredetiből, hogy lássuk,
érezzük az érzékeny lelki olvasókat, akik valaha e szöveg dal
lamán csüggtek hívő és biztos lélekkel. Említettük, hogy e le
genda a kereszténység első idejéből való, szinte annak eposzi
korából, amikor a valóság csodálatos formában megnőve vetül
az emberek szeme elé. S ha a legendák hősének neveztük őt,

azért tettük, mert benne egyesül míndaz az erény, ami a szen
tek közös tulajdona. Története jelképesen idézi a keresztény
ség kezdeti hősi korszakát, a megtérések, a hitviták, a csodák
világát. Ma ő a tudomány védőszentje, a tudósoké, az egyete
meké, mert a szó, a tudás, az ellenfél érveinek ismerője,a sza
bad vitatkozás doktora, az észbeli meggyőzés bajnoka, akin
nem fog az emberi megvesztegető szó hatalma, noha ő sikere
sen fordítja a pogány ember érveit vissza, mert elméjét az is
teni világosság és az emberi okosság ragyogják be.

Füsi J6zsef.
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