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A norvég irodalom képviselőire már a 19. század
legvégétől figyeltek egész Európában. Ibsen drá-
maírói munkássága a modern dráma példaképé-
ül szolgált, bár honfitársai körében nem az antik té-
mákat feldolgozó színművei, hanem a norvégok
múltját idéző darabjai voltak igazán népszerűek.
A Peer Gynt nemcsak cselekménye miatt hódított,
kelendőségét növelte Grieg kísérőzenéje is. Első-
sorban a nemzeti múlt feltárása, a hajdani valóság
felidézése ösztönözte Ibsen és Björnson folytatóit,
akik közül Sigrid Undset (1882–1949) lett a legje-
lentősebb. Részben azért, mert a norvégok törté-
netének kevésbé ismert korszakaival foglalkozott,
s ezzel is kielégítette honfitársai igényét, de példát
adott tudományos elmélyülésével is. Folytonosan
igyekezett tökéletesíteni történelmi ismereteit, és
rendszeres önképzésével akkor sem hagyott fel, mi-
dőn édesapja halála után a család megélhetési
gondjainak enyhítése miatt titkárnőként dolgozott.
A rendszeres napi elfoglaltság nem tette lehetővé,
hogy vágyát beteljesítve regényeket írjon, viszont
alkalma volt felfigyelni társadalmi visszásságokra,
a nők alárendelt helyzetére és a gyermekek iránt ta-
núsított közömbösségre. Talán ezek a tapasztala-
tok tették fogékonnyá az erkölcsi kérdések meg-
oldásának lehetőségeire. Szemléletéről sokat elárul
első, nagysikerű novelláskötetének címe: Szegény
sorsok. Folytathatta volna írói pályáját társada-
lombíráló prózai művekkel, de a siker nem tán-
torította el tervének megvalósításától: történelmi
re gényeket igyekezett írni a középkorról. Hazájá-
ban is meglepetést okozott első nagyszabású
ilyen típusú műve, a Kristin Lavransdatter (1920),
melynek első kötetét hamarosan még kettő kö-
vette. Trilógiájáért és következő művéért Nobel-
díjban részesült. Akkor már katolikus hitre tért,
és a domonkos rend harmadrendjének tagja lett,
kortársai pedig a katolikus regényírás nagyjaként
méltatták.

Pályáján fordulatot hozott Hitler hatalomra ju-
tása és a nácizmus ideológiájának fertőzése. Ami-
 kor a második világháborúban a németek meg-
száll ták Norvégiát és Quislinget segítették hata-
lomra, élete is veszélybe került, kénytelen volt az
Amerikai Egyesült Államokba emigrálni. Ide-
genkedve szemlélte az egyre fejlődő gépi kultú-
rát, amely szerinte az emberiség elidegenedésé-
nek egyik okozója. Meggyőződése szerint csak a
kereszténység mentheti meg a világot, a szeretet
megélésével és kölcsönösségével. Sejtette azon-

ban, hogy elképzelése illúzió. A háború után ha-
zatért, egyre többet betegeskedett, keveset írt. Ki-
adója kérésére írta meg Sienai Szent Katalin című
életrajzi művét, és keserűen kellett tudomásul ven-
nie, hogy a kiadó visszaküldte kéziratát: nem ilyen
műre számítottak. Könyve csak halála után jelent
meg, s most magyarul is olvasható. A Kairosz Ki-
adó missziót teljesített a mű kiadásával: kitelje-
sítette Sigrid Undset magyarul is ismerhető élet-
művét, másrészt ismét ráirányította a figyelmet
a kicsit elfelejtett íróra.

Arra a kérdésre könnyen válaszolhatunk, mi-
ért ép pen Sienai Szent Katalinról írta könyvét.
A szent édesanyja heves ellenkezésére határozta
el, hogy Istennek szenteli életét. Haját is levágat-
ta, hogy meghiúsítsa anyja kiházasítási tervét, és
Szent Domonkos harmadrendjébe lépett be, a
mantellaták közé. A rendnek Sienában 100 tagja
volt, köztük Katalin a legfiatalabb. Abban a szá-
zadban élt 1347-től 1380-ig, amelyet kiválóan is-
mert az írónő történelmi kutatásaiból, s nyilván
módja volt addig alig ismert forrásokba is bete-
kinteni, végigolvashatta számtalan levelét is, me-
lyek talán legjobb forrásául szolgáltak a szent bel-
ső élete és politikusi működése megismertetésé-
ben. A kiváló történettudós és filológus számára
igazi próba lehetett szembesülnie e levelekkel, hi-
szen napjainkban sem tudjuk végérvényesen ki-
deríteni, hogy teljesen hiteles-e mindegyik. Sienai
Szent Katalin nyugtalan vérmérsékletét, folytonos
aktivitását alighanem édesanyjától örökölte, s ez
a már-már lávázó gondolkodásmód leveleinek stí-
lusában is megjelent.

Az Anyaszentegyház, amelyért mindenét fel-
áldozta volna, nagyon válságos időszakát élte. Itá-
lia városállamai és a gazdag famíliák egymással
hadakoztak, az apró királyságok fegyveresen in-
dultak a pápai állam ellen. Súlyos megpróbálta-
tást okoztak a hol itt, hol ott fellobbanó, óriási em-
beráldozatokkal járó járványok. (Sigrid Undset
könyvének egyik legszebb része egy pestisjárvány
leírása, melynek során Katalin egyik csodáját tet-
 te, talpra állítva kedves gyóntatója haldokló ház-
főnökét.) A pápa elhagyta Rómát, Avignonba tet-
te át székhelyét, s ott a franciák érdekeinek szel-
lemében gyakorolta világi hatalmát, 1324-ben ki-
közösítve Bajor Lajost, mire a német fejedelmek
nyilatkozatot fogadtak el a pápa ellen. Némelyik
főpap életmódja felháborította és elkeserítette a
híveket, Katalin is megbotránkozva írt róluk, hisz
nem a lelkekkel törődtek, hanem fényűző palo-
táikkal és paripáikkal. Katalin egész életében az
egyház tekintélyének és küldetésének helyreál-
lításáért küzdött: leveleivel ostromolta Orbán pá-
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pát, és ostorozta a feladatukról megfeledkező, vi-
szályt szító, világi hívságoknak hódoló főpapo-
kat. Ám ennél sokkal fontosabb vonása volt, hogy
Krisztus jegyeseként a lelkiségnek olyan példá-
ját adta, amelynek korábbi vonzása elhomályo-
sulni látszott. Ahogy egy évszázaddal korábban
a kolduló rendeknek, neki is nagy szerepe lett a
katolikus egyház helyes útra térítésében. Elje-
gyezte magát az Üdvözítővel, egész életében lát-
ni vélte ujján elhivatottsága gyűrűjét.

23 éves korától két feladat súlya nehezedett rá.
Szolgálni akarta az egymással szemben állók meg-
békélését és a lanyhuló lelkiség megreformálását.
Kivételes elhivatottsága és kitartása alkalmassá
tette erre. Talán nem tiszteletlenség azt állítani róla,
hogy kora nagy utazójaként Itália számos helyén
megfordult, s mindenhová elvitte a vigasztalás és
megbocsájtás szavait. 1375-ben Pisában Krisztus
szent sebeit fedezte fel testén. Boldogsága nem is-
mert határt: régóta vágyott erre. A következő év-
ben Avignonban találjuk, XI. Gergely pápánál, akit
sikerült rávennie, hogy hosszas tépelődés után in-
duljon vissza Rómába. Másfél év múlva kolostort
alapított Sienában. Az persze nem csoda, hogy tár-
sai ritkán látták ott, inkább mindig ott tűnt föl, ahol
meggyőződése szerint az egyháznak szüksége volt
rá. Amikor Firenzét kiközösítette a pápa, félelem
nélkül utazott a városba, ahol a feldühödött tömeg
halállal fenyegette. Ő azonban sokkal jobban ag-
gódott fogságban senyvedő társaiért, semmint sa-
ját életéért, sőt, később azt panaszolta: szívesen,
boldogan szenvedett volna vértanúságot az igaz -
ságért. Továbbra is közvetíteni próbált Firenze és
a pápa között — eredménytelenül. Közben azért
szakított időt arra is, hogy tollba mondja Dia lógu-
sait, kicsit nehezen értelmezhető tanítását arról,
hogy a megrontott világ számára Krisztus az üd-
vösségre vezető híd.

Nem lehet azt állítani, hogy közéleti tevékeny -
ségét siker koronázta. Ellenkezőleg! Az új pápa,
VI. Orbán szenvedélyes, lobbanékony termé-
szetével az egyházszakadás egyik okozója lett: a
sértődött bíborosok Genf érsekét ellenpápává vá-
lasztották, aki a VII. Kelemen nevet választotta és
tüstént kiközösítette VI. Orbánt. Katalin úgy gon-
dolta, hogy az áldatlan helyzetben talán megoldást
jelentene egy mélyen hívőkből szervezett ta-
nács, ez azonban mitsem változtatott az áldatlan
állapotokon. Katalin teljes energiájával a válság
megoldásán fáradozott, de a politika küzdőterén
semmilyen eredményt sem ért el, viszont felőrölte
egészségét. 1380-ban a Szent Péter-bazilikában
összeesett és nyolchetes szenvedés után, miköz-
ben látomásaiban úgy érezte, hogy lelkéért a Sá-
tán és az égiek küzdenek, elhunyt. Addig is gyak-
ran betegeskedett, ebben aszkétikus életmódjának
is szerepe volt, noha éppen ő maga írta egyik le-

velében, hogy a folytonos vezeklés hátráltatja a
lélek kiteljesedését.

Alázatos volt, de határozottan, kíméletlen
kö vet kezetességgel igyekezett tehetségét, tudá-
sát az ál tala jónak gondoltak szolgálatába állíta-
ni. Nem ismert tekintélyt, ha tévedéssel, bűnök-
kel kellett szembeszállnia. A pápákkal sem tett ki-
vételt, arra intette őket, ne viselkedjenek gyáva
csecsemőként, teljesítsék kötelességüket, nehogy
arra kényszerüljön, hogy Krisztusnál panaszt te-
gyen ellenük. Harcias modora nem keltett ro-
konszenvet felsőbb körökben, azért sem repestek
az örömtől, hogy felkészültebb, okosabb volt leg-
többjüknél, az egyszerűbb emberek körében vi-
szont tisztelettel átszőtt rajongás övezte. Nemcsak
közszájon forgó csodatettei miatt, hanem a belőle
sugárzó szeretet és szolidaritás még inkább meg-
érintette őket. Gyermeki egyszerűsége, már-már
naivitása arra is képessé tette, hogy átlásson a po-
litikusok mesterkedésén. Egyszerűségének, hi-
valkodás nélküli életének csodálói a művészek vi-
lágában is akadtak, s akik hívek voltak hozzá, ko-
rai haláláig kitartottak mellette. Halála után volt,
aki az általa alapított kolostorba lépett, mások a
hétköznapi életben igyekeztek pél dáját követni.
Nem volt egyszerű; Katalin ugyanis szinte felol-
vadt Isten szeretetében, teljesen kiüresítette ma-
gát, hogy mindenestül az övé lehessen.

Mindemellett figyelemre méltó író is volt. Dia-
 lógusa és 375 eddig ismert levele bizonyítja, hogy
kora nyelvén kifejezetten szépen írt, ügyelt stí-
lusára, mondanivalójának világosságára, s a ci-
zellált hasonlatokon majdnem mindig átütnek
személyiségének jegyei, melyek megakadályoz-
ták, hogy kövesse kora írói sablonjait. Lángoló sza-
vakkal védelmezte a pápát és vele az egyház egy-
ségét és isteni rendelését, és nem egyszer kifejtette:
ha a szükség úgy hozza, a szerzeteseknek ki kell
lépniük meditációs körükből, s az emberek között
kell meggyőzően, hitelesen képviselniük az iga-
zi keresztény magatartást. Érezni, hogy érveit min-
denkor az evangéliumi eszmék által hitelesítet-
te. Ezért is tudta megvédeni magát, amikor hi-
vatalosan akarták elítélni; még ellenfelei is meg-
érezték, hogy mondandóját és tetteit a Lélek tá-
mogatása hitelesíti.

Ha Sigrid Undset kiadója regényes életrajzot
várt az írótól, olvasmányos, bestsellernek is be-
váló mű vet, akkor jogosan küldte vissza kézira-
tát, arról is tanúságot téve, hogy fogalma sincs sem
a szent életéről, sem legfontosabb törekvéseiről,
sem a korról. Képtelenség, csak felületesen meg-
valósítható volna a regényhagyományt követve
megjeleníteni Katalint, s kivált nem tett volna ilyet
a korban kivételesen elmélyült, annak minden
részletében járatos író. Sienai Szent Katalinról írt
nagyszabású, terjedelmében is impozáns műve
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történelem, egyháztörténet, pszichológiai sze-
mélyiségrajz együttese, s ami a legfontosabb: egy
kegyelemtől átjárt, imádságos ember életének és
törekvéseinek beleérző ábrázolása, méltó párja a
nagy regényeknek. (Ford. Körösiné Merkl Hilda;
Kairosz, Budapest, 2014)

RÓNAY LÁSZLÓ

ANDREAS LAUN: KERESZTÉNY
EMBER A MODERN VILÁGBAN

A salzburgi segédpüspök könyve eredetileg a
Glaube und Leben osztrák hittankönyv sorozat 8.
kötete volt. Amint azt a szerző nemrég Buda-
pesten tett látogatása során elmondta, e kiad-
ványsorozat célja a liberálisabb „hűtlen teológia”
által befolyásolt hittankönyvek ellensúlyozása.
Azért szerepel szinte minden fejezet címében az
Isten szó, hogy jelezze: amikor világunk problé-
máiról beszél, akkor is elsősorban Krisztusra fi-
gyel; vonatkoztatási pontja pedig egyedül a ka-
tolikus tanítás.

A kötet első húsz fejezete a hit általános kér-
déseit tárgyalja, míg a második nagy rész morá-
lis problémákat feszeget. Utóbbi nem véletlen, hisz
a szerző szűkebb területe a morálteológia. Leg-
többször viszonylag rövid megállapításokat tesz,
hosszabb szöveget csak ritkábban közöl. Ennek
oka valószínűleg az, hogy a könyv fiatal felnőt-
teket céloz meg, ez az internetes kommunikáci-
óhoz szokott korosztály pedig nem szereti a
többoldalas fejtegetéseket.

Az Isten és az ember közös története című rész-
ben a teremtés értelmességétől elindulva a ke-
resztény tanítás minden fontosabb elemére kitér.
Szóba kerül a Biblia, Krisztus keresztje és feltá-
madása, a csoda, a megtérés ugyanúgy, mint más
vallások és az ateizmus léte. E fejezeteket olvas-
va felmerülhet az olvasóban, hogy vajon a nagy
lépték nem vezet-e esetleg leegyszerűsítéshez? Ez
a veszély elhárulhat akkor, ha egy hitoktató sze-
mélyes útmutatásait is hozzáteszi a könyv meg-
állapításaihoz. Az evolúció kérdését tárgyalva
Andreas Laun hangsúlyozza, hogy az egyház sem
nem tagadja, sem nem állítja a fajok fokozatos
megjelenését és a természetes kiválasztódást.
Ké sőbb azonban néhány közkeletű érvre hivat-
kozva mégis úgy tűnik, hogy inkább elutasítja ezt
a tudományos elméletet. Azt is meg kell jegyez-
ni — bár ez lehet, hogy fordítási hiba —, hogy a
muszlim vallásra több szempontból is hibás a mo-
hamedán szó használata.

Az emberi élet szentsége — mely a második
rész középpontjába került — azt jelenti, hogy a
kezdetétől a végéig különös tisztelet illeti meg.
A modern nyugati gondolkodás — talán nem is

annyira furcsa — jellemzője, hogy miközben
szerte a világban igyekszik fellépni az emberi jo-
gok védelmében, a propagált demokrácia alap-
elvei közé olyanokat is besorol, amelyek erköl-
csileg megengedhetetlenek. Andreas Laun rá-
mutat arra, hogy napjainkban sokan az életelle-
nes eszméket — mint például az abortusz és az
eutanázia — az emberi jogok részeiként igye-
keznek minél szélesebb körben elhinteni.

Mikor kezdődik az emberi élet? Az egyház ta-
nítása szerint a fogantatással. A válasz logikus, hi-
szen a férfi és a női ivarsejtek egyesülése után ki-
lenc hónappal — ha nem történik életellenes ha-
tás — ember jön a világra. Semmilyen biológiai
tény nem utal arra, hogy az emberi élet valódi kez-
detét eltoljuk az időben — például a terhesség har-
madik hónapjára vagy esetleg a születés pilla-
natára. De az abortusz elutasítását nem pusztán
elméleti érvek támasztják alá. Szinte biztos, hogy
nem létezik olyan nő, akinek magzatának eltá-
volítása — megölése — után ne lenne komoly lel-
kiismeret-furdalása és pszichés problémája.

De ahogy a kezdet, úgy a vég sincs a mi ke-
zünkben. Az eutanázia aktív formája elleni leg-
komolyabb érv, hogy végzetes döntésünket nem
tudjuk kellő mértékben megalapozni. Mit jelent
valójában a „kilátástalan és elviselhetetlen” szen-
vedés, melyet meg akarunk szüntetni? A szerző
arra is felhívja a figyelmet, hogy a szenvedő, hal-
dokló ember mellett mindig ott állt, és ott fog áll-
ni az egyház azért, hogy támaszt nyújtson neki.
A salzburgi segédpüspök arra is kitér, hogy a ha-
lálbüntetés kérdésében az egyház álláspontja is
változott. Mára már e súlyos büntetési formának
a megszüntetése került előtérbe.

Az őssejtkutatás problematikája jól mutatja,
hogy az egyház nem automatikusan hangoztat-
ja aggályait olyan esetekben, amikor az orvos-
tudomány által vizsgált téma határterületet érint.
Ha embriókból nyernek őssejtet, az súlyos etikai
problémákat vet fel, hiszen ebben az esetben a
kezdődő emberi életet ölik meg. Ha viszont
csontvelőből veszik ki az őssejteket, akkor annak
nem lesznek ilyen következményei. Az persze
már egy következő, alapvetően tudományos di-
lemma, hogy az őssejtek valójában milyen módon
és eredményességgel alkalmazhatók a gyógyí-
tásban. De ugyanígy érdekes a szerző azon fel-
vetése, hogy a szervátültetés — bár napjainkban
teljesen elfogadott eljárásnak tűnik — sem fel-
tétlenül problémamentes. Itt az a nehézség me-
rül fel, hogy vajon mikor tekinthető valaki min-
den kétséget kizáróan halottnak.

Több fejezet is érinti valamiképp a szexualitást.
Nem véletlenül, hiszen ezen a területen történnek
olyan — sokszor az Európai Unió által is támo-
gatott — változások, amelyek a hétköznapi ember
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