
Szlénai Szent Katalin:
Levelek

Sziénsi Szent Katalin élete és Dialógus cí
mű misztikus elmélkedései után - ugyan
csak a Szent István Társulat jóvoltából 
most kezünkbe vehetjük a tőle származó
Levelek gyűjteményét is. A címzettek pá
pák, püspökök, királyok, királynők, zsol
dosvezérek, arisztokraták, művészek, orvo
sok, kereskedők, mesteremberek stb.
, "Ha valaki leveleit olvassa - mert majd
nem az egész világgal levelezett -, elámul
hat a stílusán és a lelkek számára annyira
hasznos tanításán" - írja Capuai B. Raj
mund, a szent egykori gyóntatója, a Legen
da maior előszavában.

Az élet sokszor igazolja, hogy létezik böl
csesség, amely nem kötődik a szó klasszi
kus értelmében vett iskolához. Sziénai
Szent Katalin leveleit olvasva a szeretet és
a bölcsesség kivételes harmóniájával talál
kozunk. Életrajzát olvasva, iskoláiról nem
tudunk meg semmít. _És mégis: "Akik tu
dósnak és bölcsnek vélték magukat, mi
után Katalin szólt hozzájuk, kezüket szá
jukra téve álmélkodtak és igy suttogtak
egymás között: Honnan ismeri az írásokat,
hisz nem tanulta! Honnan van ekkora böl
csessége? Ki lehetett a mestere?" Rajmund
atyának a következőket mondta: ".; . Ami
az Üdvösség Útját illeti, engem arra sem
férfi, sem nő nem oktatott, kizárólag az
Üdvözítő ..."

Szent Katalin Dialógusában az Isteni
Bölcsesség szeretete folytat párbeszédet az
Isten és a lélek, az Ég és a Föld között. Ki
lépve a Dialógus "misztikus magányából" a
történelem szinpadára, megnyeri az élet
idegenséggel vádolt szentek hamis bizonyi
tékokra épített perét. Elkezdődiknyilvános
működése, s ez már a történelemé. Nyugal
mának, bölcsességének híre hamar elter
jedt az akkori világban. Királyok, püspö
kök, biborosok fordultak hozzá leveleikkel,
és "az ő válaszait szinte csak térdenállva
lehetett olvasni".

V. Kelemen (1305-1314) pápaságától
kezdve a pápák Avignonban székeltek. Er
re a hét évtizedig tartó "babiloni fogságra"
sötét árnyékot vetett a francia uralkodók

befolyása. Egyre többen sürgették a pápa
visszatérését Rómába. Sziénai Szent Kata
lin először levelekkel fordult XI. Gergely
hez, majd 1370-ben személyesen jelent
meg avignoni udvarában: alázatosan, de
határozottan ösztönözte a visszatérésre.
A pápa 1377-ben Rómába költözött, de a
következő évben meghalt. Utódjával, VI.
Orbánnal szemben a francia bíborosok a
francia király és Nápolyi Johanna támoga
tásával, VII. Kelemen néven ellen-pápát
választottak (1378).

Sziénai Szent Katalin életének utolsó két
éve az egyházszakadás szomorúságában
telt el. Katalin mindvégig VI. Orbán mel
lett állt, és a hozzá írott leveleiben szünte
lenül kérte, hogy türelemmel és atyai jó
sággal vezesse a rábízott nyájat. Ugyan
akkor írt Nápolyi Johannának, V. Károly
francia királynak, sőt egy ízben Magyar
ország királyának, Nagy Lajosnak és édes
anyjának, Erzsébet királynőnek is, hogy
"Ragadják meg a szent Egyház hajóját és
segítsék azt a békesség és nyugalom kikö
tőjébe vezetni."

Katalin igazán részt vett a világ sorsá
ban. Meg nem különböztetett szeretettel és
bölcsességgel szólt azokhoz is, akik a törté
nelem névtelen, kevéssé ismert epizód
szereplői voltak, de lelki gyámolításra vár
va hozzá fordultak segits égért, akik talán
kevésbé voltak műveltek, mégis meg
értették a szeretet bölcsességének nyelvét.

A ma már világszerte ismert Levelek, a
nagy kortársak - Dante, Petrarca - mellett
is méltán biztosítanak helyet az irodalom
ban szerzőjük, Sziénai Szent Katalin, a
szent és egyházdoktor számára. Csertő

György kitűnő fordítása nyomán a magyar
irodalomban is.

Farkas Olivér

Helyreigazítás: Augusztusi számunk 596. olda
lán az 5. sorban hibásan jelent meg egy mondat.
Helyesen így hangzik: [Horváth Sándor] "többször
töltött a főapátságban napokat, sőt, olykor he
teket is."

Ugyanebben a számban a Domokos Pál P~terrel

készített interjúban a 620. oldalra téves szamadat ,
került. Helyesen így hangzik: [A csíksomlyói bú
csún] "időjárástól függően 20.000-100.000 léle
kig terjedt a résztvevők száma."
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