
Az újabb, XX. századi alkotök közül említsük meg Damkó József nevét, aki
többször megmirnltázrta Szent Margitot. Damkó a par excellence egyházművész, egy
szer a hitétől átszellemült szüzet, máskor a magába mélyedő dominikánát örökí
tette meg. Ohmann Béla egyszeru plasztikai eszközökkel készült művén a Nyulak
szigetének lakóját, mint a szelídség mintaképét állítja elénk. Madarassy Walter
visegrádi Margitján ki tudta fejezni azt a pillanatot, amikor a királylány össze
kulcsolt kézzel imádkozva lelkét felemeli az Istenhez.

Korunk festői is szívesen fogla:llkoztlak a Szent Margit térnával. Aba NOIJák
Vilmos a [ásszentandrást falképen a magyar szentek csoportjába helyezte. A zse
niális piktor Margit arcán kíválóan érzékelteti, hogy azért vált szentté, mert a ke
gyelem vezette. Miskolczy Ferenc finoman stilizálva, a fehér és fekete "domini
kánus színt" kihasználva komponálta meg olaifestményét, amelyen példát mutató
elmélyülésben, imába merüLve látjluk a szemérmes "Boldog Margit asszonyt". Had
zsy OLga viszont a kolostor ambítusán ülve, amint a könyvét nézegeti, mutatja be
a sorort, menette liliom nő. Feszt y Masa a szűz szenvedéseit akarta festményéri
kifejezni azzal, hogy KI"isztus töviskoronáját szorítja magához. Istókovits Kálmán
tizenöt jelenetet készített életéből és csodáiból azzal a készséggel, amely őt alkal
massá teszi elvont, vallásos gondoliatok megjelenítésére. HinczGyula több művén,

minden mesterkélt teológJiJai spekuláció helyett, a szenc lelkivilágába való beleélés
sel Margit vízíóít örökítette meg. Jeges Ernő nagyszabású tervei minden részletre
kiterjedő illusztratív hajlandósággal - távol a múlt század külsőségeket megörö
kítő felfogásától -, szemet és lelket lekötő, hitben élő szeretettel, hozzáértéssel
készültek. Röviden utaljunk még egy nagyszabású festői alkotásra, melyet Kan~uly

Béla festett a budapesti domíníkánusok templomának falára. A körülbelül 180
négyzetméter freskó túíszármyal minden eddigi Szent Margitról készült alkotást.
Meg kell még említenünk Jálics Ernő szoorászművész Arpád-hází Szent Margitot
ábrázoló művét, amellyel, mint minden vallásos tárgyú alkotásával, valóban az ol
tár és hLté1et szépítését célozta, továbbá Kondor Béla nagyszerű, 25 négyzetmé
teres pannóját, amely viszont profán környezetben, az újjáépitett margitszigeti
Nagyszálló előcsarnokában állít emléket a szigeten egykor élt szent királylánynak.
akinek angyalszárnyas alakja a hatalmas kép középpontjában látható.

KIR.4LY ILONA

SZENT MARGIT LEGENDÁI
(XV- XVIII. század)

Szent Margit alakja töretlen folytonossággal él Iegendáiban napjainkig. Halála
után néhány évvellelkiatyja készítette el életrajzát és kortársai tanúvallomásainark
(1276) jegyzőkönyve is fennmaradt. Ezek alapján dolgozza fel életét szép latin
stílusban Garinus (1340) a hazai hagyományokkal és mísztíkus elemekkel bővített

Nápolyi legendában. A Töss-i (Svájc) domonkos kolostorban élt III. Endre leánya,
Boldog Erzsébet, akinek személye felkeltette az érdeklődest Szent Margit iránt.
Ezért már a század végén az ottani legendagyűjteménybenegyütt szerepel az élet
rajzuk. Az említett három legenda irodalmi feldolgozása teljes.!

Ezzel szemben a XV. századi és barokk kori Iegendákról készült ugyan né
hány kisebb tanulmány, az anyag azonban annyira szerteágazó és sokszor oly ke
véssé hozzáférhető, hogy nehéz róluk teljes képet adni. A XV. században Mátyás
király udvarában tartózkodott három évig Ransanus, a kiváló humanista, Magyar
történelmében egész :tJejezetet szentel Szerit Margit személyének, Marcellus nye
mán,? Nagy érdeme szép latin stílusa. Előadása világos, magtalálja a helyes mér
téket az események élénk leírása és tárgyídagos ábrázolása kőzött, Ű szerepelteti
először magyar Boldog Ilona alakját, akii szerínte a gyermek Szent Margit nevelője
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és életszentségre törekvésének első útmutatója volt a veszprémi zárdában. Talán
Vauceman (1335) életrajzát ismerte, vagy a veszprémi hagyományból merített.'
Eppius német domonkos szintén írt Szent Margit-legendát rendje híres egyéneiről

szóló könyvében. Sajnos ez a kézirat elveszett. Ferrarius díesérően emlékezik
meg róla.~

Valter német nyeívű Margit-legendájának másolata a müncheni könyvtár egy.k
1450 körüli kézíratában maradt fenn. Hangulatos bevezetésében leírja, hogy latin
legendából fordított, melynek szerzőjéül Johannes Vercellensíst nevezi meg, aki
valóban járt 1273-ban Pesten. Csakhogy Valter valószínűleg névtelen legendát hasz
nált és tévesen feltételezte az emittett szerzőt, A később Bolognában megtalált
Marcellus legendával való összehasonlítás kíderítette, hogy valójában ez volt a
rorrása.s

Olaszországban a misztikirs elemek kapnak nagyobb hangsúlyt Borselli (t1497)
Domonkos-rendi króníkáia függelékében közölt életrajzában és Taeggeus (tl515)
legendájában. Mind a két írót szintén Ferrariusból és későbbi kiadványokból is
merjűk.ő-? A XVI. században a barokk ízlés hatol be a legendákba. Ferrarius külö
nös szorgalommal gyűjtötte össze ezeket a Szent Margitról szóló munkájában, így
az ő idézetei nyomán közlök belőlük fordítást,"

Surius karthausi (1522-1578) hat kötetes gyűjteménye az évszázad kedve1Jt
olvasmánya volt. Ebben Szent Margitról Garinus felhasználásával ír. A barokk
pompával szemben alázatosságát emeli ki: "Szent Margit azért akart ritkán be
szélni szüleivel, hogy ne tűnjék ki előkelősége, Társainak többször mondta: Bár
csak Isten megadta volna nekem azt a kegyelmet, hogy ne lennék királyleány, ha
nem egyszeru falusinak gyermeke, vagy szegény kis szolgáló, akkor szabadabban
tudnék Istennek szolgální."

Serofino Razzí Surius munkája és Leonardo Alberti elveszett legendagyűjte

ménye (1520) ismeretében már némi "krítikaí érzékkel dolgozik. Műve, Boldog és
szent férfiak és nők élete (Vite dei Santi e Beiiti cosi Huomini come DOn1lR, 1578)
gazdag legendatermésnek szolgált további alapul. Nála a barokk ízlés Szerit Margit
költői leírásában j,ut kifejezésre: "Arca, testalkata csodaszép volt. Lelke olyan
kiegyensúlyozott és, nyugodt, hogy semmiféle viszontagság sem zavarhatta meg.
Különösen beszédje volt kellemes." Mindvégig barokkosan bővíti ki Margit sza
vait, még halálos ágyán is szónokoltatja. Fivérének, Sílvano Razzinak Szene Mar
git legendája is népszerű volt. Abból állította össze Cio Michaele Pio Bólognese
elterjedt életrajzát.

A spanyol Ribadeneira (1527-1611) Garinust használja forrásnak szentünk
történetéhez. Művének rövid latin címe Flos Sancto-rum. Ez először spanyolul (1599),
majd latinul jelent meg, sok kiadást ért. Lefordították francia, olasz, német, fla
mand nyelvre, szép rézmetszetekkel illusztrálták. Az egyik kép Szent Margitunkat
ábrázolja amint egy tágas, barokk kápolnában a kereszt lábánil térdel, míg a
baloldali ajtón éppen akkor lép be három apród; párnán hozzák a neki felajánlott
királyi koronákat, Ribadeneira mísztíkára hajló felfogására jellemző, hogy hőse

istenszeretetét emeli ki: "Vajon ki ne csodálná, hogy milyen hatalmas ebben a
szent szűzben az isteni szeretet ereje, mennyire tudott azokra hatni, aktik hall
gattak szavára. Már gyermekkorában egyesült benno erkölcseinek érettsége és nagy
bölcsesség, szelídség, alázatosság és királyi méltóság. Vajon ki tudott magában
összeegyeztetní ilyen fenséget és ekkora kifosztottságot. Úgy égett az isteni szere
tetben, hogy érte mindent megvetett", Hernandus Castillus <tl593) II. Fülöp spa
nyol király történetírója ezentünk történetét - Ferraríusra támaszkodva - ragyo
góan és érdekesen írta le. Feltételezhetjük, hogy ezen az úton Szent Margitot a
spanyol királyi udvarban is megismerték.

Antonius BoUnghem jellemzésének alapgondolata Szerit Margit Mária-tiszte
lete: . "Még alig volt négyéves, míkor már társai kórusénekéből megtanulta az
Istenszülő zsoloesmáiát, hiszen őt már színte csecsemőkorától tisztelte. Egyetlen
képe előtt sem ment el anélkül, hogy ne üdvözölte volna. Mária ünnepeire ezer
Udvöz1éggyel, kenyéren és vízen való böjtöléssel készült. K,irállyi atyja Szűz

312



Mária tiszteletére épített leánya számára kolostort a Duna szigetén, Szentünk min
dig nagy örömmel hallgatta a ~űz Máriéról szóló szeritbeszédeket és őt válasz
totta különös pártfogójának. Nem is hívta másképpen, mint lsten anyjának, bol
dog reménységének. Szerétete viszonzásra talált, az Isten anyja megdicsőítette őt.

Halálakor angyalok és szentek társaságában jött el érte, és magával együtt fel
vitte az égbe."

Németországban Canisius Szent Péter <t1597) Martirologium GermanicumábaJl1
január 28-nál megjegyzi: "Magyarországon a szerit és dicső Margit szűz, magyar
király leánya, domonkos nővér. Imában, alázatosságban, erénygyakorlatokban és
életének ragyogó tisztaságával' tűnt ki". A német domonkos rendfőnök, Zittardus
ügyes, kerek Garínus kívonatot készít rendi króndkájában (1596).9

A franciaországi Irók közül Ferrarius említí időrendben az elsőt, Molanust
(1522-1578). Utána a ferences Blancone Serafino Razzi művének fordításával (1611)
és Gazet Szentek élete (Vie des Saints, Paris, 1612) című művével terjesztik fran
cia nyelven Szent Margit tiszteletét. Doublet barokkosan bőbeszédű rnunkájának
(1648) forrása a Nápolyi legenda. Ezért ő is a csodás elemet hangsúlyozza.P

Lengyeltil Vilnában, 1610-ben jelenik meg először Szent Margit életralza Skar
ga Péter Vitae Sanctorum című müvében, A horvátoknál Tomko János boszniai
püspök De Sanctis Illyrícís (1613) című munkájába vette fel. Több történetí adatot
fűz hozzá, főleg IV. Béla és Lascarís Mária horvátországi meneküléséről.t! Ez nép
szerű és sokáig ismert kiadvány volt;

Valószínű, hogy Magyarországon nem keletkezett ebben a korban újabb vál
tozata Szerit Margit legendájának A pozsonyi klarisszáknál azonban gondosan
őrizték a Ráskay Lea-féle másolatot. A XVII. század elején Pozsonyban Némethy
Jakab volt Szent Margit buzgó tisztelője, ereklyéinek őre. Ferrarsus is hozzá for
dult, amikor összefoglaló műve számára magyar forrást keresett. Némethy Jakab
másolt le kérésére egy "an.tiquissimo Hungarico idiiomate" (nagyon régi magyar
nyelven írt) legendát, hogy azt fordíttassa latinra. A fordításra Szegedy Ferenc
Lénárd (1614-1675) kapott megbízatást. Szegedy aikkor bécsi teológus volt, majd
Rómában folytatta tanulmányadt, később esztergomi kanonok, egri püspök Jett.
Eletrajzi adatai között Iegszebb dicsérete: "Sok szegény gyermek neki köszönhette
iskoláztatását és török rabságban sínylődö fogoly szabadulását". A magyar szerit
énekek (Cantus catholici, 1674) későbbi híres gyűjtője ezúttal mínt kiváló latin
stiliszta mutatkoeík be. Bár legendája sokszor szinte szóról szóra vissza adja a
Ráskay Lea-féle másolat szövegét, mégis inkább szerkesztő, mínt egyszeru for
dító. Bizonyára Ferrariustól egyéb forrásmunkákat is kapott, amelyeket ügyesen
felhasznált. Meg is nevezi Garinust, Ranzanust, Castillust, Tomkót. Azonkivül bi
zonyára személyesen is járt adatokért Pozsonyban. Említi, hogy saját maga látta
a pozsonyi klarisszáknál az ajándéktárgyakat, melyekkel IV. Béla halmozta cl
Szent Margitot, és a szent két ujjnyi széles Vas övét, amelyet szintén ott őráznek.

Eletrajzában történeti hűségre törekszik és időrendben halad az eseményekben".
Szent Margit többi legendájától eítérően - Tomkót követve - leírja IV. Béla és
Laskarts Mária menekülését, horvátországi tartózkodását. De barokkos lendü
letet, sőt bőbeszédűséget is taláhmk nála, különösen Szerit Margit erényeinek le
Irásánál. "Még egészen zsenge korban úgy kivált az isteni kegyelem ajándékainak
bőségével, hogy kicsiny testálkatán és arcának vonásain kívül alig lehetett látni
rajta a gyermekkor jellegzetességeít." Néha egész szónoklatot ad hőse szájába, pél
dául amikor szüleí rá akarják beszélni Margttot, hogy kössön házasságot a cseh
királlyal, hosszan fejti kii visszautasításának okait: "Megőriztem annak, emlékét,
hogy míkor még csak hétéves voltam, a cseh királyhoz akartatok feleségül adni.
Emlékezhettek, hogy mit feleltem akkor nektek. Kijelentettem, hogy míg élek,
annak akarok szolgálni, akinek kezdettől fogva felajánlottatok." Szent Margit hús
vétra való felkészülésének leírásánál fontos részletet közöl: "Húsvét előtt két
hétig egészen az Úr szenvedése foglalta le. 'I'önténetét magyarul (idiomate vulgari)
olvastatta fel és magyaráztatta magának; sóhajtozva és könnyezve, a legnagyobb
figyelemmel hallgatta. E2Je,ken a napokon sohasem ült, hanem vagy állva, vagy le-
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Amde Margit szűz figyel a dologra,
Ott terem és rögtö,n levevé az üstöt.
De mégsem égették meg óta lángok,
Bárha csapdostak - ez próbatűz volt 
Nemcsak az aranyat, de mé.s próbát
Is /ciáll e drága gyöngy szent lángja.

(Fiedler Lipót fordítása)t5

borulva úgy- elmerült imádságban és alázatos sírásban, mintha maga előtt látta
volna müként szenved Krísztusa." SzegedyFerenc .tehát valóban értékes Szent Mar
git életrajzot alkotott, és ez Ferrarius műve révén számos rendi, sőt világi könyv
tárba is eljutott.

Szent Margit latin kölitemények írására is ihlette Szegedy Ferencet. A legenda
után közlí öket, sőt még egy másik szerző verseit is. Költeményei hűségesen tük
rözik koruk drodalmiízlését. Ezeket is jellemzi a "nehézveretű pompa", erekben is
"hangsúlyt kapnak a formaí elemek", mert "a barokk számára nélkülözhetetlen
meghökkenés, gyönyörködtetés, lenyűgöző hatás, a csodálat felkeltése, mísztíkus
révületbe emelés leginkább formai elemekkel érhető el".13

Az első elbeszélő jellegű költemény címe Concha divae Margaritae {Az isteni
Margit kagylója),14 "Diva" a barokk szókíncs klasszikus eredetű jeMemzője, elő

kelő személyekre alkalmazták, Az alapgondoíac: Szent Margit és Vénusz szembe
állítása megdöbbentő számunkra. Ez a barokk asszociáció szeritünk nevéből adó
dott. Margarís; Margarita, Margaritum gyakran előforduló alakok, jelentésük
gyöngy, ehhez könnyen asszociálódik a kagyló és a tengerből kiemelkedő, kagylón
álló Vénusz alakja. A XVII. században a mátológía alakjai élő személyek voltak.
Hogy egyik ihletője Vergilius Aeneisze volt, azt könnyű kimutatni: egész verssoro
kat ír Vergilius szókíncsével.

A Concha divae Margaritae Vénusz leírásával kezdődik. A csodálatosan szép
istennő kagylón hajózik a tengeren. Kicsiny Amorole gyengéd csapata röpdösi őt

körül. A szelíd szellő egy másik kagylót hajt feléje: Marganita áll rajta. Az is
tennőt annyira elragadja a fiatal leány szépsége, hogy meghajtja előtte büszke fe
jét. Hívja, szálljon be az ő kagylóiába, ismerje meg a szerelem és éli házasság ~YÖ

nyörét, Szemtünk válaszában nemcsak visszautasítja éli földi szerelmet, hanem meg
adja az égi szerelern leírását is: Margarís, azaz gyöngy vagyok, Pannónia királyá
nak sarja, Nem pogány isten ajándékozott meg szerelmével. Egyedül az ég iránti
vágy ég bennem, verte át szavemet éteri tüzének dárdájával. Krisztus gyújtotta
fel békét árasztó szeretetét lelkemben: úgy mánt Luciában. Agnesben. Appolo
niában. Vénusz nem tud Margaritára hatni: szentünk tovább hajózik. Kikerüli a
tenger veszélyes hullámait. Virraszt, vezekelve, keményen él, de lelke míndig bol
dog. Végül az égető láz elsorvasatía testét, és éli fehér kagyló elhagyja az égszín
kék tengert. Már Lelragyog néki az isteni Nap, hívja őt a boldogok partja, eléd
üdvösségének óhajtott kikötőjét és Lelmegy a csillagokhoz.

Mivel a költemény csak Szerit Margit égbe vágyó tisztaságának és Vénusz
földi öröm-keresésének szembeállítása, nem foglalkozik szeritünk többi erényé
vel. EZJt a hiányt egészíti ki az utána következő költemények sorozata. Ezek rö
vid jelenetek, vagy valamelyik erényének magasztalásai. A Margarita Taumaturga
című mint a betegek önfeláldozó ápolóját, csodálatos gyógyítóját dicsőíti. A gyer
mek szent együttérzését a szenvedő Krisztussal egyszerűbben, éppen ezért lényegre
tapintóbban mutatja meg A kicsi leányka, aki a kereszt látására sírní kezdett köl
teményében. Hosszan nézte akísded leányka a keresztre szögezett és sok sebtől tá
tongó testet és megnyfbt oldalát, felfeszített lábát és kitárt karját, tövisekkel körül
vett fejét. Mélyen megrendíti a fájdalom. Már nem tudja könnyeit visszatartaní.
Társához fordul és kérdi: kinek 'a képmása függ a fára szegezve? Megtudta. hogy
Isten szenvedte el értünk a kereszten ezeket a fájdalmas sebeket és a kegyetlen
halált. Könnyek hullottak erre szeméből. Még szímte kisded volt és márís meg
siratta Öt.

A konyhán dolgozó Szent Margitot is bemutatja a költő, amint a lángokból
sértetlenül emel ki egy fazekat.

Rákjait fózé testvére Sabina,
Es láng borítá el a tűzhelyet,

Es a rák égett a kivájt fazékban.
Nő a láng, harapózik egyre.
Nem mer már a testvér közelébe menni.
Sem ki nem húzná lobogó fatékját.
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A további költemények tartalmát címeik jelzik: Szerit Margit látja a szívek
titkait; Kívánságára a folyó kiárad, majd újra leapad; Mint csillag, úgy száll fel
az égbe; Az Istenszülő koronazza meg' őt.

A Gemmea Acrosticus Szent Margit nevének kezdőbetűiből - a barokk ízlés
szerint - drágakövek és fémek sorozatát fűzi össze és mindegyíkhez valamelyik
erényét dicsőítő verssorokat ír. Például a mágnes vas vezeklő övét, az pedig erős

jellemét szírnbohzálja, Hiszen Szerit Margit "erős, mert magyar és magyar, mert
erős".

A költemények sorát a Marguritophon alterius autnoris'" (Más szerző Szent
Margit versei) című ciklus zárja be. Hogy ez a versíró is magyar volt, mindjárt
első költeménye, Sze,nt Margit, hazájának gyöngye bizonyítja. "Indiába siet a ke
reskedő, hogy gyöngyöket gyűjtsön, A hajós mit sem félve szeli át a tengert. Ván
dor, itt értékes gyÖingy mosolyog rád: ezt Béla király és Pannónia vidéke nyújtja
neked. Fogadd el ezt a drága, nagyon ritka ajándékot és ebben a Gyöngyben tied
lesz a haza mímden gazdagsága." Hasonló gondolatot fejeznek ki következő sorai
is: "IgazgyÖingy nemcsak Indiában terem, magyar földön is keletkezik ehhez ha
sonló, vagy még értékesebb Gyöngy", hiszen "Szent Margit az égnek gyöngye. O,
bárcsak még ezer ályen gyöngy indulna el a csillagok felé, akkor még gazdagabb
lenne a menny csarnoka".

Szegedy Ferenc Margit életrajzát Friedrich Stem németre is lefordította
Vortreffliches Leben der selige.n Jllngfrall Margareta címmel (Bécs, 1689). Művét

Eleonóra császárnőnek, Szeritünk buzgó tisztelőjének ajánlotta. Ez a legenda is
elterjedt, kedvelt olvasmány lett.

Illyés András (Csíkszentgyörgy, 1637-1712 Nagyszombat) szintén írt Szerit Mar
gitról egy kis latin könyvet Pretiosa Margarita (1707, Értékes Gyöngy) címmel, fon
tosabb azonban magyar legendája; amelyben nagyjából ugyanazt az anyagót adja.
Illyés András is "figyelemre méltó képviselője a századforduló hazaí barokk íro
dalmának't.t? Nála azonban az irodalmi cél másodlagos, elsősorban tanítani akar,
példaképeket ad. Már ráma i teológus korában észrevette, mennyíre hiányzik a
hazai irodalomból egy jó magyar legendárium. Ehhez ott kezdett el anyaget gyűj

teni. Hosszú évek munkájának eredményeként jelent meg müvének ~lső kiadása
1682-ben, Nagyszombatban, 1707-ben pedig a kibővített harmadik kiadás, amelyik
már Szent Margirt legendáját is tartalmazta. Hosszú címe magyarázza célját: "Ke
resztényi életnek tüköre, azaz a szentek élJete, melyet régen tudós és nevezetes
olasz autorok könyveiből kiváltképpen szorgalmatossággal olasz nyelven rövid
sommába foglalt Rómában, és annak utána magyar nyelven magyarázott Magyar
országban és rendesen 5 részre osztott Illyés András erdélyi püspök." Gyakran alle
gorizál, megfesti egyéni érzelmeit is, hosszadalmas leírásokkal jellemez, hősei nála
is barokkos szónoklatokkal közlik gondolataikat, elhatározásaikat. Stílusán gyak
ran érzik; hogy fordít, de néhol tud eredeti, ízes magyar nyelven írni. Murikája
még így is a XVIII. század kedvelt olvasmánya volt. Szent Margit életrajza az
lí07-ik évi kiadásnak "szent szüzekről és özvegyekről" szóló ötödik részében ka
pott helyet. Megírására - ahogyan azt kedves közvétlenséggel elbeszéli - szemé
lyes élmény ihlette. "Midőn azért igen nagy szívbélí keserűséggel volnék, álmom
ban ő Szerit Felségétől megvigasztaltattam csudálatos szép látáss~l... Ime sok
tiszteletes asszony jövén előmbe a templomból ... Ez szerit asszonyoknak elöljárója
Szerit Margit legkiváltképpen való nagy tisztességes kegyes tekintettel nézett en
gem . " Almomból felserkenvén, rninden szomorúságtól megmenekedvén ez a csu
dálatos látás adott nékem okot ama, hogy hosszabb és kettős beszéddel írnám meg
a magyar Szent Margit szűz éIletét."18

A kettős beszédnek megfelelően Szerit Margit életét valóban kétféleképpen írta
meg. Az első beszédben zsolozsmájának olvasmányait fordítja, a kilenc lectiós
felosztás helyett azonbarn hét vészre tagolja, 8. és 9-nek pedig a Ferrarius művé

ben írt dicséreteket közli. Legendája így csak tízéves koráig adja Szerit Margit
életét, azután erényeit magasztalja, Mindez bizonyítja, hogy Ferrarius volt a forrása

A második beszéd címe: "A magyar Szent Margit szűz élete, amely Rá:nzán
Péter Lucemai püspök írásából rövidebb formába foglaltatoot," Itt már kerek egé-
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szet ad. Forrásán nem változtat lényegesen. Ű ís beleveszí a veszprémi Boldog 110
náról való részletet. Mikor pedig Szent Margit gyógyító közbenjárását újból ta
pasztalta, még egy harmadik fejezetet csatol az előbbiekhez: "Csudatételek" elne
vezéssel. Majd "Vigasztaló ének" címmel még egyszer elmondja, hogy milyen erőt

merített "szép látásából". Itt azonban sokkal elvontabb, Szent Margitnak még a
nevét sem említi. A versforma akadályozza gondolatai szabad kifejezésében. Mű

vének legszebb részlete Szent Margit irgalmas szerétetének leírása: "A beteges
kedő társainak nagy, szorgalmatos gondvíseléssel szolgált és Szerit Erzsébetet igye
kezett követni... A kórusnak ablakából valahányszor látta a szegény koldusokat,
sántákat, vakokat és más testi nyavalyáícban levőket, igen fohászkodott... Társad
nak mondta: Szánorn a szegényeket, hogy nekik segítséggel nem lehetek, de az én
Teremtő Istenemnek nagy hálákat adok, míg élek, hogy az én testemnek minden
fogyatkozásí nélkül alkotott engern és ez je~envaló napig az ő nagy jóvoltáért meg
tartott. Melyért én sokkal inkább, hogy sem ezek, köteles vagyok Ot szeretní."

A XVIII. században Szent Margitnak ez az életrajza jutott el nálunk a legtöbb
olvasóhoz. A keresztényi életnek tüköre négy kiadást ért meg, még 1813-ban is
kiadták Budán, bővítve. WaHasik (1720-1768) pedig szlovák nyelvre fordította le.
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RONAY GYÖRGY

REGÉNYEINK SZENT MARGITJA
Boldog Margit, a magyar királyleány "bájos emléke úgy világít felém a szá

zadok homályán keresztül, mínt a hold szelíd fénye sötét nyári éjtszakákon át".
Az idézet 'I'arczai György Margit-legendák című regényes novella-füzérének az
előszavából való. Jellemző egy egész szemléletre, maly áhítattal rá-ráfeledkezik
"a legendák csodás világára", honnét holdfényesen elődereng "egy-egy való tüne
mény"; valósága azonban alig megfogható: "Emléke is olyan, mínt a holdfény" 
mondja Tarczaí György.

Báj, holdfény, romantika lengi körül, illetve födi el Margit alakját. Bármeny
nyire vitatható is itt-ott Gárdonyi József apjáról írt könyvének hitele, Az élő Gár
donyi utólagos fogalmazásában mégis lappanghat valami az egykori "boldog ha
todik reálískolás" érzéséből; nemcsak az ő érzéséből, hanem a közvéleményéből
is. Eszerint "ez a téma - (az Isten rabjaié) - inkább valami fehérfátyolos, arany
szavú nőnek a tollára illene", mert Gárdonyi "túlságosan férfias lélek volt ahhoz,
hogy a teremtőművész biztonságával írja meg Szent Margitot, a múlt időke Iilio
mos női alakját". Már a fogalmazás is jellemző (kivált a "liliomos" jelző) a szent
alakjának arra az elrornantízálására, írrealízálására, ami talán már a barokkban
elkezdődött, s ami a tizenkí.lencedík század úgynevezett polgári vallásosságában. a
szentek kultuszát általában a hol többé, hol kevésbé dekoratív érzelmesség síkjára
vitte át. A legenda (hogy csak ennél, a Raskay Lea készítette, tizenhatodik század
eleji másolatnál maradjunk) mindent inkább ábrázol, mint érzelgős és ártalmatlan
.Jálomos női alakot"; aki egy ilyen - steril és történelmileg hiteltelen - szent
képzet felől közelit Margitnak a legendákban megőrzött alakjához, az - mínt Gár
donyi József szerínt édesapja, amikor a múlt század kilencvenes éveiben először
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