
Alexandriai Szent Katalin ócseh legendája

Kevés olyan szent van, akinek személyisége, élete annyit foglalkoztatta az
írók, költők képzeletét, mint Alexandriai Szent Kataliné. A középkorban szá
mos latin, majd nemzeti nyelvű legenda keletkezett róla, de ezek között is
kimagasló hely illeti meg a 14. század (talán) hatvanas éveiben keletkezett
cseh nyelvű verses Szent Katalin élete néven ismert művet, melyet korábban
Nagy avagy Stockholmi Legenda névvel is jelöltek.

Szent Katalin kultusza az erősen cseh érzelmű Luxemburgi IV Károly csá
szár alatt honosodott meg Csehországban, aki benne különösen kedves vé
előszentjét tisztelte. Katalin kultusza tovább erősödött az 1348-ban alapított
prágai egyetem működésével,hiszen a Szentben, a legendájában megörökí
tett tudós, teológiai vitái miatt, az egyetemek, professzorok és diákok is vé
döszentjüket látták.

Az ócseh Katalin-legenda szerzője ismeretlen, éppúgy mint ahogyan a 14.
századi Közép- és Kelet-Európában egyedülállóan gazdag cseh irodalom sok
más, igen figyelemre méltó alkotásáé is. Az egyetlen fennmaradt kézirat sorsa
igen kalandos. Eredetileg Vok z Rozmberka cseh főúr könyvtárába tartozott,
melyet a svédek a harmincéves háború végén más értékekkel (például II.
Rudolf képtárának és műgyűjteményének nagyrészével) együtt hadizsák
mányként elhurcoltak. Kétszáz év múltán Stockholmban talált rá a kéziratra
egy cseh hazafi, aki K. J. Erbennel, a híres balladaíróval együtt 1860-ban
Prágában kiadta.

A terjedelmes, közel 4000 soros verses legenda - művészi kidolgozásának
tökéletességével, nyelvének választékos gazdagságával, előadásmódjának

könnyed természetességével - azonnal felkeltette a figyelmet. Azóta is az
ócseh irodalmi kutatás egyik becses témája, a cseh irodalomtörténetben pedig
nem elsősorbanmint vallásos művet, hanem mint az egyik legkiemelkedőbb

ócseh irodalmi alkotást tariják számon. A felfedezése óta eltelt százharminc
év alatt többször kiadták (legutolsó, kritikai kiadása 1959-ben látott napvilá
got), és nemcsak tudományos céllal, hanem a nagyközönség számára is.

Az ócseh szerző verses művéhez valószínűleg két latin nyelvű prózavál
tozatot használt: egy rövidebb és fiatalabb legendát, amely Katalin megtéré
sét, és egy másik, régebbi és hosszabb művet, mely Katalinnak Maxentius
császárral való összeütközését, az ötven pogány tudóssal való disputáját és
mártíromságát beszéli el. Az ócseh szerző a cselekmény motívumaiban for
rásait híven követte, annál nagyobb viszonylagos önállósággal járt el azon
ban a kidolgozásban. A két eltérő stílusú forrást egységes drámai erejű és
megkapó költőiségűművé formálta.

A cseh legendában a cselekmény hordozói többnyire maguk a szereplők:

a mű több mint fele párbeszéd. A szerző alakábrázolása mai szemmel sem
kezdetleges, különösen két szereplö rajzolódik ki szemléletesen a legtöbbször
csak jelzésszerűen odavetett vonásokból: a kéröit elutasító, kényes-fényes,
cserfes királyleány, aki első látomásában a gyermek Jézustól való elutasíttatás
döbbenetében az életcélját kínlódva kereső s megtaláló, érett emberré válik,
akinek majd a második látomás bensőséges eljegyzési jelenete elegendő erőt
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ad, hogy az egész világot uraló gonosz hatalmat kihívja maga ellen, és harcát
töretlenül, embertelen szenvedésen, kínon, véren át megharcolja.

A másik alak a gonosz megtestesítője: a pogány Maxentius császár. Eszte
lenül bűnös, gonosz voltához kétség nem fér, mégis a szerző a váltakozó
érzelmek széles skáláját érzékelteti az ő személyénél is: a Katalinra való kez
deti, szinte jóindulatú rácsodálkozástól, a békülékenyegyezkedéstől kezdve,
a vérengzésbe egyre mélyebbre süllyedő kényúr dölyfös dührohamainak, el
keseredett önsajnálatának ábrázolásáig.

Az itt közreadott két részlet a legenda két kulcsfontosságú jelente: az el
jegyzési jelenet a révbe érkezés, a hitben való felmagasztosulás, az érzelmi
boldogság harmóniáját sugározza. A drasztikus naturalisztikus korbácsolási
jelenet - a próbatétel, az érzelmi mélypont: a kiszolgáltatottság, a megalá
zottság és a fizikai kínok fekete éjszakája, melyet a kisérő érzelmi hullámzás
s a háttérből előlépő elbeszélő sajnálattal vegyes csodálata enyhít. Mindkét
jelenet jól mutatja a műnek a korabeli udvari szerelmi költészettel való szoros
kapcsolatát: Jézus és Katalin párbeszéde földi jegyesek szerelmi párbeszédét
idézi, a megkorbácsolt Katalin pedig testén a kor szerelmi színszimbolikájá
nak a jegyeit viseli: fehér - remény, fekete - fájdalom, zöld - kezdődő

szerelem, kék - hűség, sárga - a vágy beteljesülése, piros - égő szerelem.
Ezek az utalások a kor közönségének konvencionálisan egyértelműekvoltak.

Heé Yeronika

Katalin és Krisztus eljegyzése

Imádságban, bódulatban
szemeire álom szállott,
milyet eddig sose látott,
gyönyörteljes, furcsa, szép.
Ugy tűnt, csodás terembe lép
ez okos szüz látomásban,
nem volt ennél pompásabban
soha senki kétségtelen.
Csodák száma ím végtelen
megmívelve dús anyagból:
gyémánt falak, beril alól,
körbe aranyos foglalat,
zafir meg smaragd vakolat,
sok-sok oblakoceka, bennek
szépen munkált drágakövek
csillogtak ott üveg helyett:
jácint, rubin, ametisztek,
türkiz, jáspis, szardonix
elefántcsontban balaisz,
kalcedon és nemes topáz,
igazgyöngy meg krizopráz,
csodálatos remekművek.
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Boltozatán a teremnek
nap, hold s csillagok ragyogva
égi járást utánoznak,
ahogy Isten hatalmából
napba térnek éjszakából
jól kimérve minden percet.
Drága csodát, még nem egyet
észlelt, szépségben nevelve;
egymás mellett napkeletre
két trónt lát e pillanatban
égifényes áradatban:
az egyiken Isten trónol,
drága koronában jobbról
Mária, Isten anyja Ő,

arkangyali császárnő.

Kezökben jogart tartanak.
Az öröm s a fénysugarak
Katalint úgy boldogítják,
a bánatot mind elhajtják
szívéből, ha volt is benne.
S gondolatban így szólt: "Íme
Isten adja, mire vágytam



hitvesem egész megláttam,
feltárta anyját s önmagát.
Nem szenvedek most már hiányt,
ha az ő arcát nézheiem:"

Akkor Mária szeplőtelen

feléje intett karjával
ő megfélő alázattal
trónjukhoz közelebb járult,
s lábaikhoz odaborult.
Mária ezt látván így szólt:
"Drága fiam jól megfontold,
Hitvesedet hogy üdvözlöd!
Hiszen tudod, mint betöltött
mindent, amit parancsoltál,
állapotján nincs már homály,
hozzád méltó, fényes, tiszta."
Krisztus pedig így szólt: "Vissza
nem vonom, mit eldöntöttem,
hogyez ékes, igen kényes,
szép Katalint nőül veszem.
Velem fog, mint én hitvesem
uralkodni mindörökké."
Katalin ott térdepelvén
mondá: "Legdrágább királyom
kezedbe ím tisztaságom
a mai napon leteszem,
s ahogy csak tudom legszebben,
buzgó, hű szívvel teljesen
szerelmed szolgálni kedvesen
akarom mind halálomig."
Krisztus olyan széppé válik
ekkor néki, szeme fényes,
az orcája olyan ékes,
öltözött annyi szépségbe,
hogyfényétől a testébe'
szíve izgalomtól játszik.
Kétség nélkül megismerszik
felujjongó boldogsága,
amilyenről ifjúsága
nem olvasott, nem is hallott:
ami után sóhajtozott,
pillantotta most szemével.
Anyjával, amennyeivel,
ahogy ott ült, gyorsan felkelt,
falak csillogása felelt
arra a sokdrágaságra,
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melybe öltözve arája
elé lépett most középen.
Mária meg Katalint szépen
karon fogva felemelte,
mondván: "Immár, mit se félj te,
bánat, ínség már nem bánthat,
hisz hitvesének s szolgálónak
fiam elfogadott téged,
minden öröm leszen béred,
szomorúság elkerüljön."
Isten fia közelebb jön,
édes, zengő, drága hangon
szíve köré olyan dalt fon,
mely azt egyből meggyógyítja
dicső szavakkal ringatja,
s~lván: "Üdvözöllek drágaságom!
En gyönyörű, szép virágom!
Jer hozzám választott rózsám,
jer, én édes galambocskám!
Örökös lakhelyed készítve,
mennyei koronád ékítve
királyságomban tisztán vár."
Amint az édes dallamárt
a lány előtt bevégezé,
jobbjáról gyűrűjét levevé,
s tenyerébe beletette.
Ujjaival körülvette
Katalin a gyűrűt lágyan,
édes hangon igen halkan
szólt, új dallamot kezdve:
"Íme, menyasszonya lettem
hitvesnek, ki szüzen hagyott,
zálogul jegygyűrűt adott,
ki után sorvad a lelkem.
Nem kell már más tükör nekem,
ő a legszebb a világon,
én gyönyörűséges virágom,
életem forrása belőle

buzog immáron örökre,
szívemet, hogy néki adtam,
ellenére a gonosznak."
Ez énekkel hálát adott,
felébredt, és hogyfelállott,
észrevette, nem ámítás,
patyolat kezén ragyogás,
gyűrű, mennyei aranyból.



Katalin megkorbácsolása

Mikor mindez véget ért már,
felállt Maxentius császár,
nézte a szüzet mereoen,
haragudott rá hevesen,
látván, hite milyen erős,

minden akadályt mint legyőz,
ellene ím tehetetlen:
int a szolgáknak, kegyetlen
megkínozni parancsolja.
Megragadja a sok szolga
durva kézzel mentség nélkül,
karját megkötözik körül,
drága testét vetkőztetik,

majd korbáccsal verni kezdik.
A korbácsokat nagy sietve
a bősz császár készíttette
a' célból a bátor szűznek,

hódolna ő isteninek,
ezt elérni kívánsága.
Minden korbács három ága
durva szálból összefonva,
legvégén csomóba húzva,
ólommal ügyesen beöntve;
a kis ólom gömböcskékbe
túhegyesre kicsiszolva
horgok vannak beágyazva,
hogy midőn a szolgák ütnek,
s a korbáccsal testet érnek,
hol a szíjak épen hagynák
a bőrt, a golyók elrontsák.
tm már által is ütötték
a drága ártatlannak bőrét

öltöztetve ezer kínba;
ólomtól készített ágyba,
hol a horgok megakadnak,
testből húst ott kiforgatnak,
fájdalmasan egyre tépve.

Ó mily látványt nyújta néked,
Jézus Krisztus hű, szép arád,
ki gyönyörben ifjúságát
hatalmas Costus királynál,
tisztességben jó anyjánál
felnevelve úgy töltötte,
kincsben, becsben egyetlenke,

839

hogy fájdalom nem érhette,
sem egy ütés, sem sérelem;
hanem ahogy ezépen illik
oly leányhoz, mint amelyik
apja, anyja egyetlene,
bőséggel megvan mindene:
városai, fOldje, vára.
Ó Jézus, mily haloványra
váltan állt ott meztelenül,
állhatatos jegyesedül,
szent nevedben, mint ígérte,
soha más hitvest nem véve,
kívüled mást nem választva.
tm a nehéz fájdalmakat
szelíd alázattal érted
a szolgáktól elviselte,
mert gyöngy testét ők nem
szánták,
zsenge bőrét korbácsolták
vad erőtől elragadoa,
hogy a szerszám minden ága
különb-különb sebet ejtett,
okozott durva sérelmet
drágalátos, szűzi testén.

Kedvesére emlékezvén
viselt hatszín tiszta pántot,
ahogy illik hű arához
szerelmének színeivel
tüntetni így hű szívével.
Arca vette az első színt,
mely pirosan s fehéren nyz1t,
s bár a pírját a nagy kínban
sem vesztette, most azonban
szépsége elrejtezkedett,
való szégyentől zöldellett,
hogy e tévelygő pogányok
előtt meztelenül állott,
tédteleniümindenképpen.
Igaz, égő szerelmében
két kezét magára fonta,
szemeit leszoritotta,
fejét csendesen lehajtván.
Fölötte a rémes pogány
mért haragvó ütlegeket,



melyektől forró könnyeket
ontott, mikfénylő szeméből

törtek elő a szenvedéstől,

s arcát mosták e rút percen.
A második színt minden szégyen
nélkül, más reménnyel hordta.
Volt-e bárki tán valaha,
kinek oly kedves hitvese,
mint néki, ki fehér teste
pogány előtt ragyog vala,
s piros szín virágzik rajta
szent vérétől, mivel hintik,
átkozottak megfröcskölik
ragyogó hófehérségét?
Közben !áthatni seregét
rózsáknak, mik húsból nyz1tak,
vagy bőréből virágoztak,
hogy a horgok csontot értek,
sok húst a csontról letéptek,
ezek afelszínre úsztak:
hamarosan ott elhaltak,
s feketélltek fájdalmasan.
Az ötödik színt siralmasan
kitartásának jelére
hordta mátkája kedvére,
mint igazi hű szolgáló.
Szívét nem egy szivárványló
korbácscsík kínnal markolja,
bőr alatt vérrel megfutja,
kéklik, ösvényként elnyúlva,
sebek közt végighúzódva,
ahová lecsap kínzója.
Nem hiszem, hogy egy is volna
manapság, ki hű szerelmet
bizonyítván, hitveséért,
mellette erősen állva,
érte egy csapást kiállna,
mialatt szent Katarina.
anyja szépséges leánya
magán elviselt sok százat.
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Újabb színt, a hatodikat
pedig aképpen szerezte,
hogya kínzást megszenvedte
szép haja, mely tündöklően,

aranykincsnél fényesebben
ragyogott testét befedve.
E szomorú küzdelembe'
hátán csapzottan hullámzott,
s ahová a korbács vágott,
ágai közé fonódva,
bőrrel együtt kifordítva,
fájó húsra új ütéssel
visszatért, keverve vérrel,
rajta tisztán átcsillogott.
fm, a hat szín így ragyogott,
egymás mellett szépen, sorban,
ki a húsban, ki csak foltban,
fehéren, feketén, zölden,
kéken, sárgán és vörösen,
neme szerént mindenike.

Ó, mely hatalmas szerelem
ütöttefel sátrát benne,
hogye szüz, Isten kedveltje
ezt a verést kiállotta!
Drága Izolda itala
adatott neki bizonnyal,
midőn álmában Trisztánnal,
urával minden dolgoknak,
kinél nincsen hatalmasabb,
megköttetett eljegyzése.
Szentléleknek égő tüze
szívében lánggal lobogott.
S bár keserű könnyet ontott
mindkét csillogó szeméből,

de a kíntól s félelemtől
szíve egyszer meg nem ingott,
egy hajszálnyit sem tágított,
csak Istenhez fohászkodott.

Heé Veronika fordítása


