
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.

Jegyzetek: 1. Lovas Elemér: Arpád-hézí Boldog Ma,rgit Bp. 1939. Me2JeY LászJ.ó: Irodialmi
aIlIYanyel1vűségiinJk kél'dlése. A Mal'git-legEmlda eredete. Bp. 1915'7'. - 2. Gombos Albin: Catalo
gus Fontium histotriae H1.mgiaJooe. Bp. 1938. III. k: 25415'-'511. 1. - 3. Tóth László: Miagyaroor
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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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vette kezébe a legendát - csak "borzadozva" utasíthatja el ezt az elképzeléseivel
homlokegyenest ellenkező világot. Nem is lehet más véleménye róla, mint hogy
"vallási őrültek háza az, és az a szegény leány annak az őrültségnek legsajnálato
sabb áldozata".

Egy szentnek - ezt képzőművészeti párhuzamok sorozatával lehetne illusztrál
ni - a Imr fölfogása szenint "szépnek" kell lennie, és kétszeresen szépnek, ha Er
zsébethez vagy MaI'githoz hasonl1óan királylány. Hogy ez a - vulgárís változatá
ban édeskés, érzelgős - szépség-eszmény mennyire a "polgári vallásosság" ter
mésretéből következiJk, mennyíre nem más végső soron, mint egy-egy, a maga
valódi mávoltában nagyon is "problematik,U'S" szerit "elfogadhatóvá" kozmetíkázása
a polgári társadalom számára: aligha szorul bővebb bizonyításra; elég csak Szent
Erzsébet vagy Margit alakjának a századok során való - köztudatbeli és képző

művészetí - rnódosulésaít figyelemmel kísérni. Ahogy Erzsébet áldozatossága, sze
relrnes asszonytsága fokozatosan eltűnt a rózsacsoda vándormotívuma mögött, úgy
tűnt el MargH igazi alakja is a szűzi és királylányi "liliomos szépség'' fik
ciója mögött,

Mint ilyenkor lenni. szokott: a fonások hitelét éppen a fikció nevében vonják
kétségbe. Igy Gárdonyi is. A Iegenda - Olimpiadis asszony szerínt "disznó mód
moeskos" Margitja sehogyan sem egyeztethető össze azzal a műnyomatosan édes
kés "liliomossággal", amellyel a polgári érzelgősség kivált a szüzesség szentjeít
szerette bevonni és "földöntúlivá" sterilízálni (aminek klasszikus példája a Szerit
Alajos kép és kultusz): mi sem természetesebb tehát, mint főltenni a kérdést: "Va
jon az a legendaíró igazat írt-e? vagy vallási buzgóságábélJIl... épp úgy túlzott,
mint. .. mikor azt írta, hogy Margit ezer miatyánkot és ezer üdvözletet mondott
s ezerszer omlott a földre féloldalt. (Tőn ezer véníát.)"

De ha netán igazat írt is (és ez még a források hitelében való kételkedésnél is
jellemzőbb): miért nem tekintik az effajta tudósításokat "jelentéktelen följegyzés
nek" a történetírók? Míért nem mellőzik azt, hogy Margit "nem láttatik vala.
lenni királynak leánya, de láttatik lenni valami utálatos személynek"? Ezen tű

nődik Gárdonyi 1906 nyarán; valamint - jeUemzően - a2JOn, "nem sokkal szebb
volna-e, ha valaki úgy írná meg Szent Margit életét, hogy azokat a vonásokat
emelné ki belőle, amelyek szépek? hiszen a legenda tele van a lelki nemesség és
szívbeli jóság vonásaival is."

Egy következő, "más szemmel" való újraolvasás tovább módosítja a képet.
Gárdonyít már nyilván megragadta a téma; csak egyelőre nem tudja hogyan
megközelíteni. Már nem "borzad", de még nem tud közel lépni Margithoz. Leg
alábbis a legenda Margitj ához, akiinek ruhája "megnehezült a férgeknek, tetűk

nek míatta", teste pedig tizennyolc esztendőn át filem lát vizet bokán .felül. Rás
kay Lea "SOl1ai" erről szólnak: Gárdonyi megpróbál hát "a sorok közt olvasni".
Eredménnyel: "Ami részek az első olvasásban megdöbbentettek, úgy elmentem
mellettök, mínt virágos udvaron a trágyadomb melíett".

A fogalmazás - önkéntelenül - itt is jellemző. Amit a legendából észre akar
venni, amit mint regényíró hasznosítant akar: az "virágos udvar", a többi: "trá
gyadomb". Igy fény1ik rá "a sorok közül egy szent élet szépsége", így látja meg,
amit - mondja - előtte senki: "a múlt időknek ezt a fenséges alakját". Ö meg
látja, föltámasztja, hogy odaillessze a Zách Klárák, Széchy Máriák romantikus tör
ténelmi pántheonjába. Mert "a történelem minden nóalakját rámába aranyozták
már a magyar Irók, csak éppen Margi.t királyleány hever még a porban".

Ez a "rámába aranyozás" szerencsére sokkal kevesebb pompával történik, mint
ahogy a naplójegyzet patetikus kifejezése sejteti. Gárdonyi nagyon becsületesen
és lelkiismeretesen végezte a "halottfeltámasztást", valóban "szálankint, szernen
kint" szedte össze hozzá az anyagot, és a rekonstrukció munkájában nemegyszer
valóban "a természettudósok számításával" dolgozott (példa erre, hogy a klastrom
hajdani kútját az első műemLéki föltáráskor az ő jelzése alapján találta meg Lux
Elek); attól, hogy a történelem ábrázolásában bombasztikus káprázatokba téved
jen, eleve megóvta józan realizmusa, "templomi és klastromi kérdésekben" épp
olyan aggályosan törekedett a hitelességre, mínt a domonkos szerzetesí regulák
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tekdntetében; mégsem állhatta meg, hogy hősét egy árnyalattal "szebbé" ne tegye
annál, amilyennek a legenda festi. Nemcsak azért, mert nem míndenben adott
hitelt annak a képnek, amit a legenda festett a vezeklő Macgítról ; és nemcsak
azért, mert Margit penateneia-tantásának egyes mozzanataít - fl kor polgári sze
mérrnének etikettje szeránt - ő is "illetlennek" találta, olyasminek, amirő! "ren
des társaságban" nem illik beszélni. Volt az ő "szépítésének" egy - föltehető

rnélyebb és rejtetltebb oka is.
"Hogyan írnám meg egy zárt helyen élt élet történetér, holott oda férfi be

nem léphetett? Alkotnom kellett egy férfialakot, hogy annak az élete tükörül szol
gáljon s képét vesse a női klastrom rejtett életének . " Hogy a munkám főalak

jául Jancsi fratert tettem, annak magyarázatát fölöslegesnek vélem. Munkácsy Krisz
tus Pilátus előtt képénél is előbbre van téve egy jelentéktelen római katona, mégis
Krísztus marad a főalak." A följegyzésben nincs semmi meglepő. Gárdonyi a tör
ténelmet míndíg egy-egy ilyen "tükőrül szolgáló" alak sorsában tükrözi és sze
mével nézi; még e tükör-életek íve is rokon, az első gyermeki benyomások
tól az elbeszélt történet végpontjáig; ez, legalábbis történeti regényeiben.
afféle "alapstruktúra" Gárdonyinál. Az Isten rabjaiban azonban Jancsi nem pusz
tán csak "tükör"; nem pusztán kényelmesen sétáltatható .Joarnera", melynek az
a rendeltetése, hogy "képét vesse a női klastrom rejtett életének". Lehet, hogy
Gárdonyi, amikor művét tervezte, elsősorban annak szánta; ha igen, a szándék
erősen módosult a kivitel folyamán: az író észrevehetőleg mind jobban és jobban
azonosult ezzel az élő "tükörrel". Jancsi fráter így egy másfajta értelemben is tü
körnek tekinthető: abban a folyamatban, ahogyan az ugrifüles kisfiú - lélekta
nilag egyébként nem túlságosan hiteles - népmesei álmai lassankint áhítatos
vonzalommá mélyü1nek, az ábrázolás áttételében az írónak főalakjához való mínd
elmélyültebb kapcsolata is tükröződik, A "halottfeltámasztáshoz" az is hozzátar
tozik, hogy az író abba, akit életre akar kelteni, "saját lelkéből leheljen belé egy
részt" - mondja a Margit-regény jegyzetetben Gárdonyi. Ezt a saját lelkéből való
éltető részt jelenti a regényben Jancsi fráter, ő az, akin át, illetve akiben a leg
közelebb jut Margithoz. A jámbor fráter a magasztos kírálylányhoz.: egy alapjában
népmesei helyzettípust vetítve rá a Margitról fönnmaradt és körülötte ki elemez
hető történeti anyagra; s ebből aztán nem is kerekedhet ki más, mint - optimális
megoldásként - az, ami az Isten rabjai: valamiféle szakralizált-historizált nép
mese, illetve - pontosabban - mű-népmese. Ami máíg a legfrissebb benne, az
éppen távlattalan naivsága; az, ami - aligha az író szándéka szerínt, de mégis az
ő érdeméből és javára - a regénynek (egy-egy valóban szecessziós "gárdonyizmu
sát" űeszárnítva) bizonyos "prell'aff'aeli:ta" hangulatot ad.

Magával Margittal azonban Gárdonyi végül mégsem tudott mít kezdeni. Bár a
maga módján, de Jancsi fráter szemével ő is "szépnek" akarta látni, és Jancsi
áhítatos csodálatának határán túl ő sem tudta megérteni ezt a kom - és korának
vallásossága - számára teljesiséggel idegen jelenséget. Az ő megértése azonban
még így, ebben az akaratlan stdlízáltságában is az egyáltalán Iehetséges legtöbbet
jelentette. Hogy mennyíre, azt mi sem rmrtatia jobban, mínt megjelenésekor,
1905-ban a gyér krí tikai visszhang egyik-másik botránkezása a regény "nagyon
is a földhöz tapadó" alakjai, meg amiatt, hogy - hol, míkor, miben, ez ma már
rejtély előttünk - "igazságtalanul tanít gondolkodni azokról, akiknek erényei
tiszteletet érdemelnek a nagyon is gyarló mai embertől".

Ahhoz, hogy Margitról más, emberibb és hitelesebb irodalmi képet lehessen
rajzolni, egyéniségének, alakjának, lelkiségének új, hitelesebb történettudományi
értelmezésére volt szükség, A kérdés itt egy regényíró számára elsősorban nem az,
hogy a ránk maradt legendákban és tanúvallomásokban mi érdemel hitelt és
mí nem, hanem az, hogyan gondolkodtak, hogyari éreztek. kik és milyenek azok,
akik ezeket a ,...... modern kritika által a hitelesség szempontjából így vagy amúgy
mínősített - legendákat írták és tanúvallomásokat tették. Hogy Veszprémben a
gyermek Margit kezén megjelent a leforrázott szolgáló kezének sebe: e legendás
tudósítás hitelét lehet tagadni, lehet a dolgot a túlérzékeny gyermek idegzetével
magyarázni; ez azonban filológíaí vagy orvostaní probléma. A regénytrőt az a
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környezet, a légkör, a lelkiség érdekli, amelyben egy ilyen - valóságos vagy
képzelt - eseményt meglátnak és a maguk rnódjám értelmeznek. Hogy Margit
mennyí időt tölt a karban állva és hány vérrlát vet: ez a regényíró számára nem
számolgatás vagy valószínűsítgetés kérdése; őt elsősorban az érdekli, mí ennek
a - szemünkben akár hihető, akár nem hihető - aszkézisnak a "tartalma",
értelme.

Amikor Kodolányi János 1937-ben a Boldog Margitot megírta, már támaszkod
hato-tt effajta tudományos vizsgálatokra és eredményekre: ismerhette, és mánden
bizonnyal ismerte is Mályusz Elemér tanulmányát, mely a Károlyi Emlékkönyvben
Jelent meg 1933-ban, és - bár szellemtörténeti kategóriákban gondolkodva - el
sőnek á!llítja bele Margitot a középkori vallásosság (általa gótikusnak nevezett)
új áramlatába. abba, amelynek "lcidoogozói" és terjesztőí szerinte a régebbi, mo
nasztíkus rendék után főllépő koldulórendok voltak: fereneesek és domonkosok.
Kodolányi már ezzel a rnélyebb történelemismerettel közeledhetett a legendához,
ebben a távlatban, a vallásosság történetének ilyen összefüggéseiben értelmezhétte
és énthétte meg a legendák - elsősorban a Ráskay Lea másolatában fönnmaradt
magyar legenda - 'lvIargitját. Ami Gárdonyi számára végül mégiscsak kuríózum
maradt, az Kodolányi számára történetileg "természetes" lett; az ő regényírói preb
íémáia nem az voLt, hogy valamiképpen hihetővé tegye (vagy megkerüliej a "hi
hetetlent", hanem az, hogy a korszeruleg hihetót jellemileg is hihetővé tegye, il
letve hitelesítse. Az ő gyermek Margit jában csírajukban benne vannak a későbbi

szent tu:J.ajdonság)aJi, élete folyamán ezeket az adottságokat fejleszti ki vagy szublí
málja, vagy győzi le. Ha Gárdonyinál míndvégíg érezhető a "virágoskert" kul
tusza a "trágyadombbal" szemben: Kodolányinál nincs virágoskert és- nincs trá
gyadomb, mint ahogyan nincsenek "kül!ső" tükrök sem: ő mínden közvetítő nélkül,
egyenest belép "a női klastrom rejtett életébe"; nincs míért "tükröt" keresnie ah
hoz, arrnt a saját szemével jobban láthat, s ha már tükörben, akkor a legendáéban
akar látni. Mert ha nem is egyenkint a jegyzékbe vett "csodákaIt", de világukat
történelmi és emberi valóságként "elhiszi". Ezért nem "mesél" róla, hanem be
mutatja a maga - nem ídealizált, és nem is "ideális" - emberi valóságában,
cívódásaíval, féltékenységelvel. hősíességeível és elfáradásaíval, fiatal virágjában
és lankadó öregedésében.

Hogy ez a "hiteiessége" mennyíben hiteles? Tudjuk, Mályusz Elemérnek a
maga. idejében úttörő eredményeit az újabb kutatások meghaladták, Margit egész
spiritualitását mélyebben korának társadalmi valóságába ágyazták, szerves kap
csolatba hozták azzal a - jórészt németalföldi - begina-mozgalornmal, amelynek
hazai "garoasági alapjait" Mezey László tizenharmadik századi iparunk és keres
kedésünk egy-egy pontján ki is mutatta; es, ma már maga ez a lelkiség is más
nak tűnik, mint ahogvan 1933-ban Mályusz Elemér értelmezte, Egy mai regényíró
bizonyára ezekbe az összefüggésekbe is megpróbálná beleállitani Margitot. De
számon kérhetjük-e Kodolányín, hogy 1937-ben nem látta még azt, amit a tudo
mány csak jó másfél évtázed múlva fog (legalábbis nálunk) meglátni ? Bízo
nyára nem.

Látni nem látta, érezni azonban mégiscsak megérzett valamit a legendák alap
ján - és ta1á:n a saját szociálís índsrlatának sugallatára - ebből a mai tudásunk
szerint hitelesebb és valóságosabb Szent Margítból : a penítensből, a szegénység
lázadójából. Az ő Margitja, arnikor királylánysága ellen tiltakozik, már nem pusz
tán csak alázatból tesz meg mdndent azért, hogy "ne láttassék vala lenni király
nak leánya, de láttassék lenni valamí utálatos személynek"; vezeklő magameg
alázása nem valamíféle elvont "korszellem" megnyilatkozása, hanem - akár a le
gendabeli Margité - tudatos állásfoglalás a gazdag egyházzal szemben az evan
géliumi szegénység melle1:it. Ezekbe a történelmi és emberi mélységekbe Kodolányi
regényírói intuícíója le tudott hatolni, azokba a magasságokba viszont, ahol a lé
lek tanúk nélküli párbeszéde folyik Istennel, már nem szárnyalhatott fel; IS ha
próbálta, az eredmény alig több meddő képekrnél és hímes szavaknál. Ez azonban
természetes: a szentség, mint a lélek természetfölötti kapcsolata Istennel - számos
példa és kudarc tanúsága szerint - nem regénytárgy.
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