
MAGYARORSZÁG KIRÁLYÁHOZ

Az eredeti szöveget a következő kiadásból vettük: .L et tere di S. Caterina da
Siena verg lne domenlcana, con note del P. M. lodovlco Ferretti del medes lmo ord ine.
Siena 1930: V. 222-232. 357. levél.

1379-ből való. Hátt ere a nagy egyházszakadás. XI. Gergely pápa Avignonból való
visszatérése után nemsoká ra meghalt . Utóda. VI. Orbán. szigorú egyéniségével
annyira ellde genlte tte magától a biborosok egyrészét. hogy Róbert genfi kard ináli s
személyéb en ellenpápát választot tak. A VII. Kelemen nevet fölvevő ellenpápa egyik
fő pártfogója Johanna nápolyi királynő volt. Katali n arra akarja rábfrnl Nagy l ajos
királyt (1342-1382 közt uralkodott) , vonuljon Itáliába a törvényes pápa védelmében
és törje meg rokon a, Johanna makaccs ágát . l ajos el ls küldte maga hel yett unoka
öccsét. Durazzól Károl yt .

A levél két félre oszli k. Az els ö a szeretetr öl szóló tanít ás . Uralkodó nak szól ,
tehát kiemeli az anyagi javakt ól és a hatalomtól való be l s ő függetlenséget , a pártat
lan Igazságosságot , az embereknek lsten szeretetébő l fakadó szolgálatát és az ell en
séggel való nagylelkü bánásmódot . Az erkölcsi eszménynek ezzel a rajzával szomorú
ellenté tben a levél másodi k fele az önszeretet uralma álta l létrehozott sötét való
ságot festi le : a sk lzmát, a pápa szorongatott helyzetét, Johanna megátalkodott
ságát (akit azonban anyai szánakozással itt ls .szeqé nyké "-nek emle get I) , és k ér
le li . sürgeti , buzdit ja a ki rályt a [ övetelre, amit Katal in egyenesen isteni küldetésnek
(az eredet i szöveg a . mlszt érturn " szót használjal) tekint. Hangja egyszerú. közvet
len és szóki mondó, st ílus át át- meg át itatják az asszimilál t bibl iai elemek. Egészében
hü tükre mind az akkori állapotoknak. mind a Szent teológiájának és mlsz tl kájának,
az Egyház és a lelkek i ránt i szenvedélyes szerete tének.

A megfeszített Jézus Krisztus és az édes Szűzanya nevében.

Legdrágább atyám Krisztusban, az édes Jézusban! ~n Katalin , Jézus
Krlsztus szolgálnak rabszolgája , írok kegyelmednek az ő drágalátos Vérében ,
azért óhajtozva . hogy gyökeret verjen az igaz és egészen tökéletes ezeretet
ben. Ez a szeretet nem keresi a magáét , hanem egyesegyedül csak lsten ne
vének dicsőségét és dícséretét a lelkek üdvében; fel ebarátját pedig nem ön
magáért keresi. hanem csupán Istenért. Edesanya ez a szeretet, kebelén
táplálja gyermekeit, az erénye ket : mert a szeretet nélkül semmiféle erény
nem élhet. Igaz. véghezv ihetné az ember az erény cselekedetét, de nem
lenne az valóságos erény a szeretet buzdulata nélkül. Azért mondotta Pál,
a dicsőséges Apostol és igeh irdető: .Osszam el bár mindenemet a szegények
nek és adjam bár át testemet úgy, hogyelégjek. szóljak bár az angyalok
nyelvén . tudj am bár a jövendő dolgokat : ha szeretetem nincs. semmit sem
használ nekem: A szeretet szeret i azt, amit lsten szeret és gyűlöli azt,
amit lsten gyűlöl. Azért akiben megvan. az k ivetkőz i k a régi emberből ,

vagyis a bűnből (mert azt lsten annyira gyűlölte és oly visszatetsző volt
előtte . hogy Egyszülött Fia testében büntette meg) . és magára ölt i az új
embert, az édes Jézus Krisztust: szívére szor itj a, s követi tan itás át az élet
bármely állapotában. Az a lélek, amelyben szeretet lángol , nem feledkezi k
meg Krisztu s nyomdokainak követéséről. Megveti a vil ágot minden gyönyörű

ségével , annyira becsüli azokat, amennyi t érnek , vagy is minden szil árdság és
állandóság híj án valóknak . Azért amije van. azt úgy birtokolja. mint kölcsön-
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kapott holmit, nem mint sajátját . hisz lát ja és megis meri , hogy vagy azok
hagyják cserben, vagy ö hagyja el öket a halál által.

Ennek a szeretetnek a múve . hogya lélek eltelik jóakara ttal és szeretettel
ellenségei iránt - mármint akiket a világ ellenségnek tart. pedig hát nem
azok. Mert az ember igazi ellenségei a világ. a sátán és a mi gyarló testünk
és emberségünk; ezek ugyanis valamennyien a lélek ellen hadakoznak. A
világ az ö gyönyörúségeivel, amelyekkel szívbeli könnyelmúségre, hiú és
rendetlen vigságra csalogat. A sátán a sok mindenféle képzelödéssel, meg
azzal. hogy az emberek szívét igazságtalan cselekedetekre készteti ellenünk.
és így haragra és türelmetlenségre izgat. hogy megfosztassunk a szeretettöl,
amely a Kegyelem életét adja nekünk . Saját érzékiségünk sok lázadozással
és ostromlással kel föl ellenünk, és a legkülönfélébb búnökre sarkal. Ezek
a mi ellenségeink. Igaz, ha az értelem úgy akarja . elveszitik erejüket Krisztus
vérén ek erej ében; azért a tökéletes szeretetben élö lélek roppant gyúlölettel
fordul ellenük. hadban áll a búnnel és az erényekben leli békéjét. Akkor az
ellenségeket - már mint azokat, akiket . mint föntebb mondottuk, a világ
ellenségnek tart. vagyis akik igazságtalanok irántunk vagy elveszik azt. ami
a mienk - barátaivá teszi , szeretettel fordul fel éjük . amennyiben ök is
teremtmények. és mert ez kötelessége: lsten parancsol ja. hogy szeresse
öket . Ezzel a szeretettel pedig sokszor szétoszlik a gyúlölet sötétsége a
felebarát szívében . Igazán úgy tetszik majd . hogy a szeretet égö parazsat
szórja a fejére .

Ez az egyik különös jel , amely tanúsítja. hogya lélek szeretetben él-e
vagy sem. A szeretet nem méltatlankodik, hanem türelemmel viseli el fele
barátjának hibáit; nem gerjed haragra. hanem nyájas . Nem teszi az embert
igazságtalann á. inkább igazságossá, úgyhogy megadja kinek-kinek , amivel
tartozik. legyen akár alattvalója. akár ura : Istennek dicsöséget ád és dícsére
tet szent nevének ; önmaga iránt gyúlöletet és visszatetszést érez búnei
miatt ; felebarátjának pedig szeretettel és jóakaratta l adózík. I:s ha úr , akinek
igazságot kell szolgáltatn ia: akkor mindenkinek ígaz mértékkel rnér, a
nagynak éppenúgy mint a kicsinynek, a szegénynek úgy mint a gazdagnak.
Nem hamis itja meg az igazságot sem hízelgésre. sem fenyegetésre, sem
tetszés, sem nemtetszés ürügyén, hanem egyenesben tartja a mérleget.
megadva kinek -kinek azt. amit a józan ész kíván. Nagy buzgósággal szol
gálj a felebarátját , rajta mut atva meg azt a szeretetet, amellyel lsten iránt
viseltetik. Istennek nem lehet hasznára; azon igyekszik hát . hogy annak
használjon . akit lsten oly nagyon szerét. vagyis az értelemmel bíró teremt
ménynek . mert O azt adta nekünk erre eszközül. Milyen édes is ez a mi
anyánk. a szeretet ; semmi keserúség nincsen benne, hanem mindenkor
vidáms ágot áraszt annak szívébe, aki bírja .

Azt mondhatná erre nekem , legdrág ább Aty ám: . Nagyon kedvemre van
a szeretetnek ez az érzése ; de miböl láthatom meg leginkább. hogy meg
van-e bennem?" Azt felelem : Abból . ha a lélek érzi magában azokat a
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tul ajdonságokat, amelyeket mint a szeretet sajátjait felsoroltunk. Azután
meg mindez fóképpen kett öre vezethetó vissza . TudnIIllik az igazi és szent
türelemre : ezzel a türelemmel vállalja a lélek a kicsiny és nagy Igazságtalan·
ságokat, bármely oldalról jöjjenek is és bármilyen teremtménytől; mindezt
békével és csendességgel vise li. A másik pedig: hogy szolgál a teremtm ény
nek az ó szükségében , tehetsége szerint. Az els ő által türelemmel hordja az
igazságtalanságokat, mint mondottuk; a másodi k által ad. I:s mit ad?
A szeretet érze lmét. amikor úgy szereti felebarátj át , mint önmagát; tovább á
lsten kegyelmei t és lelki meg Ideigvaló adományait abban a mértékben,
ahogyan O megadta neki , nagy gonddal fordu lva a teremtmény felé. A lélek
abban leli gyönyörúségét , hogy lsten igéjével tápl álkozik , és Igyekszik rneq
tar tani az O parancsát mindhalálig. Sok más jel is van, de hogy ne legyek
túlságosan b őbesz éd ű , csak erről a kettóról beszéltem. Ó mily boldog az a
lélek, amely ilyen édessé ges anya kebeléról táplálkozik! egészen alázatos
és engedelm es, s inkább választan á a halált, mint hogy vétsen a megfeszített
Kris ztus és az ó helytartója iránti engedelmesség ellen .

Tekegyelmed ne cselekedjék úgy, mint azok, akik híjával vannak a
szeretetnek és az önszeretetben élnek ; ez az önszeretet mérgezte meg
az egész vil ágot . Valóságos méreg ez, amely tönkreteszi a lelket: csordultig
teli k haraggal, nem türelmes, gyúlölködés sarjad belőle lsten és felebarátja
iránt. Az önszeretet sötétbe borítja a lelket, nem engedi megismerni , sem
pedig megkülönböztetni az Igazságot. beszennyezi a szent hitet. I:s Ime
látja , legdrágább Atyám, menny ire elhomályos ltották ezt az édes világos
ságot az önmagukat szeretó gonosz ember ek a Szentegyház titokzatos testében.

Jaj nekem! azok, akiknek a szent hit oszlopainak és védelmezólnek
kellett voln a lenniök, éppen azok tagadták meg! Ki hajlította el öket , akik
megválasztották Krisztu s helytartóját, VI. Orbán pápát ? A legszabályosabb
módon választották meg, teljes ünnepélyességgel megkoronázták. hódoltak
el őtte , mint főpap el őtt, aminthogy valóságg al az; kegyeket kértek tóle és
használatba vették, amit kaptak ; hirét vitték az egész vil ágon, nem ernber
fé lelemből. hanem valób an az igazság nevében; most pedig azt rnondj ák.
hogy nem pápa. I:s megválasztották az ellenpápát, akit az ördög tagjának
nevezhetünk; mert hogyha Krisztus tagja voln a, bizony elóbb szenvedné el
a halált , semm int beleegyezzék ilyen aljasságba. Azt mondom, hogy
mindennek a rossznak az önszeretet volt az oka. Mert ha ezek az emberek
az erényt. nem pedig a saját érzéki haj landóságukat szerették volna , nem
tett ék volna ezt : hanem elégedetten fogadták volna, hogya földi Krisztus
megjavítsa életüket és kltisztogassa annak a sok gonosztettnek rothadását ,
amelyekkel ók és mások éktelenítették el ezt a ker te t .' Egyenesen úgy
látszik , hogy az ördög hivatalát vállalták magukra ; mert az azt akarná, hogy
amint ő elvesztette Istent és meg van fosztva színelátásától, úgy veszítsük

1 Az Anyas zentegyházat : célzás a szakadár bíboros ok és a t öbbl főpap bünei re .
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el rm IS mindannyian, és mindent elkövet, amit csak tud , hogy az örök
kárhozatra jussunk. I:ppenígy a vakoknak ezek a vak vezetői abból a
sötétségből és tévelyből akarnak nekünk adni, amivel az ő lelkük van tele.
Nem veszik tekintetbe a szerencsétlenek, hogy számot kell majd adniok a
legfőbb bír ó előtt önmagukról és mindazokról a lelkekről . amelyek általuk
ielik pusztulásukat.

Nem vesztegetek több szót az ő nagy rosszaságukra és gonoszságukra;
hiszen úgy túnik, lsten megvilágosította értelmének szemét, hogy meg
ismerje az ő hazugságukat és VI. Orbán pápa igazságát, amelyet nekünk
hírüladtak. Mert ha nem ismerte volna meg, követte volna nyomorult eljárásu 
kat. Nagy kegyelmet cselekedett a mi édes Isten ünk, amikor nem hagyta
sötétben, hanem megadta lelkének a világosságot. És minthogy mindenkor
hitünk védelmezője és a hit harcosa volt a hitetlenek ellenében ', úgy
tetszik, azt akarja a mi édes Odvözítőnk, legyen most a Szentegyház
oltalmazója. és mindenben készüljön fel a szent hit igazságának megvédel
mezésére az eretnek, hamis keres ztények. az igazság tagadól ellen. Nincs
idó késlekedni : válaszoljon nagy buzgósággal Istennek, aki erre a titokzatos
küldetésre szólítja.

Minden más dolog szoruljon háttérbe. Ez az akarata az édes, szerelmes
Jézusnak, aki oly lángoló szeretettel adot t életet kegyelmednek: vessen
számot azzal. hogy ellenségei csakis a Szentegyháznak és a szent hit
világosságának fő ellenségei. Minden más ellenségével béket kell kötnie ,'
mind az erény szeretetéből és hogy ne legyen híjával a szeretet érzelmének,
mind pedig mert a Szentegyház szüksége így kívánja. Eltúrné-e, hogy az
Antikri sztus , a sátán tagja, meg egy asszony' lerombolja, sötétségbe borítsa,
szégyenbe hozza egész hitünket? Mondom pedig. hogyha sajátmaga és a
többi nagyúr, akiknek hatalmában van a cselekvés, nem teszi meg mindazt ,
amit tud, szorgos, nagy buzgósággal : pironkodni fog érte lsten előtt és
kemény szemrehányásban részesül szívének hanyagsága és lanyhasága miatt .
Nem akarom . hogy fejére várja a szemrehányó sz öt, mert rettenetes az
te letté bb és másforma, mint az emberek szemreh ányása. De kérem, jöjjön
és ne késlekedjék többé . Vegye kézbe ezeket az ügyeket, mert lsten adta
markába, és O rakja váll ára ezt a terhet: fogadja köteles tisztelettel. Legyen
résztvevő szívv el atyánk, VI. Orbán pápa iránt, aki oly nagy keserús égben
él. midőn látja , hogy báránykáit elragadozza a pokolbeli farkas . Való igaz,
hogy csak Teremtőjében leli vígaszát, min t olyan ember, aki reménységét
és hitét beléj e vetette . I:s még abban bízik , hogy lsten készségessé teszi
tekegyelmedet ennek a tehernek fölvé telére, Istennek t isztessége és a
Szentegyház java érdekében. A megfeszített Krisztus szerelmére kérem ,

, Nagy l ajos többször vis el t si keresen hadat a hit etl enek ell en és ezért VI. Ince
pápátó l , az Egyház zászl ösura" címe t kapta .

, lajos . Genova sz öve ts éq ébe n, vi szályban volt Velencével.
• Ti. Nápol yi Johanna.
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töltse be lsten akaratát és lelkének tudtuladott kívánságá t. Nyissa meg
lelki szemét ezeknek a halottaknak látására (jaj nekem!). Tanuljon azoktól a
dicsőséges mártíroktól. akik nem gondoltak önmagukkal és készek voltak
minden büntetésre és a testi halálra is a szent hit szerelméért. Ezért
hasonlott meg az egész világ; futva tart a pokol felé, és nincs aki megáll í
tana útjában : mert nincs ember, aki ne sajátmagát szeretné és másra
ügyeine. mint az evilági gazdagságnak és tisztességnek rész szerinti javára,
ami pedig hitvány szegénység; a keresztrefeszített Krisztus vérén meg
vásárolt lelkekkel azonban nem törődnek.

Akarom hát . hogy igaz és tökéletes szeretetben éljen. amint már mondtam,
hogy ez a kívánságom; hogy bátor férfi legyen és hamarosan rászánja
magát a cselekvésre, megtéve mindent, amit lehet. elhagyva minden más
dolgát lsten dicsőségéért és a szent hitért. Remélem az ő végtelen jósága
folytán, hogy ez sürgetni fogja elméjét és lelkiismeretét. s kérve kérem.
legyen ez a lelkiismeret ösztöke , amely nem hagyja békén mindaddig, míg
meg nem látom valóságosan annak teljesülését, amit lsten kegyelmedtől

kíván . Lásson hozzá nyomban ehhez a szent vállalkozáshoz: és ezt nem
ok nélkül mondom . Sok jó fog származni jöveteléből. Talán az igazság
megvilágosodnék emberi erőszak nélkül is. és a Királynő - szegényke! 
elhagyná megátalkodottságát, akár félelemből. akár szeretetből. Lássa,
milyen türelemmel van iránta a földi Krisztus, hogy nem vette el tőle

birodalmát, noha ő elvetette magától józan belátását, hanem csak várja .
hogy megjavul-e. A tekegyelmed iránti szeretet indítja erre. ' Mert ma már,
ha meg is tenné. teljesen igazolva lenne lsten és kegyelmed előtt is ; nem
elégedetlenkedhetnék. ha így történnék, hiszen ő nem akar megtérni lsten
irgalmához. Ne csalja meg semmilyen szenvedély: tudniillik arra gondolva,
hogy sajátmagára és királyi házára kevés tisztességgel jár. ha őt eretneknek
nyilvánítják." Való igaz. kevés tisztességgel jár : de az ő eretneksége
köztudomású és nyilvánvaló. Sőt inkább válnék tisztességére, ha igazságtételt
akarna látni vagy Igazságot tenni ezért és minden más hibáért bármilyen
személyen, legyen az akár a saját édes fia . Mennyivel nagyobb tisztességére
válnék rajta tenni igazságot . mint valaki máson! 7 Jól tudom, édesanyánkban ,
a szeretetben élve belátja, hogy ez így van. De ha a világ füstté váló
gyönyörűsége után járnánk. mint kevés és alacsony értelemmel bíró. nem
pedig királyi gondolkodású ' emberek, akkor nem látná be.

s Katalin azt áll ítja , hogya pápa Lajos királyra való tekintettel nem fosztotta még
meg trónjátó l a nápolyi királynőt.

" Ez meg is történt 1380-ban.
7 A Szent i t t csak ál talánosságban beszél, hiszen Nagy Lajosnak fia nem volt . csak

két lánya.
a A . reale" j elző jelentése ezen a helyen vitatott. Egyesek szerint a szokásos érte

lemben kell venni és akkor az .i gazi értelem" világosságában élő emberekre vonat 
kozik . Mi a sz ép ell entéthez tartottuk magunkat, amit a levél cfmzettje is való 
szinüsí t.
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lsten öntse lelkébe világosságát és kegyelmét. Ragadja meg a Szent
egyház hajócskájának kormányát, segítsen elvezetni a béke és nyugalom
kikötőjébe . Nem mondok többet. Maradjon meg lsten szent és édes
szerelmében. Bocsásson meg, ha túlságosan terhére voltam szavaimmal;
mentségem legyen a lelkek iránti szeretet és az elkárhozásuk miatt érzett
fájdalom ; valamint lsten akarata, mert az kényszerített írásra . ~des Jézus,
szerelmes Jézus. Vígasztalja meg a királynét ' Jézus Krisztus részéről és
az én részemről és ajánljon neki.

A bevezető cikket irta és a levelet fordította:

Sántha Máté

Magyarnak lenni Szent István tanitása szerint e r k ö I c s i f o g a lom .
Úgy, amint Szent István akarta - és miért akarnók, hogyan mernők más
képp értelmezni? - még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul be
szél. Ez még nagyon kevés . Senkit sem tesz magyarrá még az sem, hogy a
vére magyar . Sőt még az sem , hogy magyarnak vallja magát : a magyarságot
erkölcsi küzdelemmel, lsten-sürgette cselekvéssel úgy kell kiküzdeni.
Magyarnak lenni: erkölcsi lendület. Magyarnak lenni : hit. Hit a magyarság
hivatásában. Hit abban, hogy az lsten akar velünk valamit, és hogy a ma
gyarság képes megvalósltani ezt az isteni feladatot. Magyarnak lenni :
szeretet, együttérzés, átfogása, átölelése mindannak, ami magyar; a magyar
földnek, utolsó talpalatnyi rögével. a magyar történelemnek, minden rnozza
nat ával. a magyar embernek, valamennyinek. ~s cselekvés: levonni a kon
zekvenciáját ennek a hitnek és ennek a szeretetnek: tenni , tunyaság, kénye
lem, önérdek ellenére is, amit erkölcs, amit lelkiismeret, amit lsten, amit
Szent István megkiván, - ezt jelenti magyarnak lenni Szent István szerlnt,

(Sík Sándor: Szent magyarság)

• Nagy lajos felesége, Erzsébet bosnyák királylány.
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