
Megragadó volt ennek a leánynak hősiessége, amint a veszprémi klastromban
megkezdte és a róla elnevezett szigeten leélte rongyos ruhában a legnehezebb fi
zikai munka, imádság és virrasztás gyakorlása kö.zött életét.

11aZán tíz éves volt, amikor növendéktársaival felkerült a veszprémi szen:
Katalin nevű leánynevelő intézetből a Nyulak szigetére.

aj otthonába köLtözve sem hagyta el a veszprémi egyházmegye teTÜletét. Az
ősi egyházmegye ebben az időben ugyanis öt vármegyére terjedt ki és Szent Mar
git élete a nyulak-szigeti zátrdában is az egyházmegye teTÜletén folyt le, sót ham
vai is hosszú ideig ott pihentek.

Közel hetven főnyi apácasereg költözött ide, a darabos ,kövekből rakott falak
közé. Csupa előkelő leány lakott a Domonkos-zárdában, akik közül bizonyára töb
be.n sóvárogva gondoltak vissza a kényelmes, nagyúri szülői házra. Nem így Mar
git! O járt elöl az önfegyelem kialakításában, egyre mélyebben átérezve azt a
nemzeti hivatást, amit szülei bíztak rá.

Aldozat volt ő a szó nemes értelmében! Királyi bölcsőbe született és mégis a
szerénység köntösét öltötte magára. Ha valamit adtak .neki, azonnal tovább adta
szegényeinek. Amikor már semmije sem volt, a testén lévőt tette silányabbá, hogy
még igénytelenebb lehessen. A legenda ezt úgy fejezte ki: "Vala a szent szegény
ség nagy kedvelője." Lobbanó Arpád-vérét tökéletese,n meateouetmezte. Földii sze
relmek nem találtak utat szívéhez. Amikor szülei kérték, hogy egy lengyel her
oog, majd II. Ottokár cseh .király felesége legyen, kemény Arpád-természetet ta
núsított. Fenyegetésre fenyegetéssel válaszol: kész lett volna orrát és füle clmpáit
lemetszeni. Az indulatokat kiégette magából, testisége megszelídült. De még hátra
1,olta lélek. Ezt is alá kellett vetnie az áldozat törvényének. Királyi származása,
egyénisége bizonyára inkább parancsolásra tette volna alkalmassá, de a 14 évi
kolostori élet alatt egyszer sem volt elöljáró. Engedelmes vala mindhalálig, en
gesztelésül a múlt bűneUrt és esdeklésül a jövőért. Örök tanulság minden ma
gyar számára.

A katolikus egyház igéje 1971-ben országszerte kigyullaszt egy ragyogó csil
lagot. Körülötte sorakozik fel az Arpád-kori Magyarország szentjeinek csillagtá
bora. Vajha kigyulladnának közöttünk is, a ma élő magyarokban az újabb áldo
zatos lelkek ezrei, hogy ebből a sok fényből fellobbanhasson egy nagy közös tűz,

a szociális érzésű, kollektív műveltségű és a hivőkben elmélyült hitű Magyaror
szág életadó lángja. Szent Margit Arpád-házi királyleány példája erre biztat és
ezt ígéri. Hogyan is szól a középkori dal?

Pannóniában nőtt teljes szép viola
Jó magy'ar nemzetnek biztató hajnala,
Sziiz Szent Margit esedezzél
Nemzetünkért az Istennél
Szép magyar liliom!

Veszprém város,a, amely most épül és szépül, ahol Margit hatalmas ereklyés
temploma emelkedik a jutasi úton - Istenben boldogult Rott Náauior veszprémi
püspök áldozatkészségéből -, ahol ma is vigan csörgedezik a Vár sziklatömbje
körül a Séd patak úgy, mint a Szent idejében, és ahol ma is láthatók Arpád-kori
művelődésünk otthonának romjai, a Szerit Katalin zárda falai a Benedek-hegy
tövében, úgy érzem, mindezerk az emlékek ma is lelki tüzet tudnak fakasztani a
hivő emberben és a magyar művelődés múltjának minden tiszteWjében.

Van-e olyan mester, aki megfeledkeznéok művéről? Feltétel.ezhető, hogy az, aki
jóságból hivott minket életre, magunkra hagyjon?
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