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ÁRPÁDHÁZI BOLDOG MARGIT
ÁLDOZATTUDATA

"Car a quoi est la vie, sinon
a etre donnée'? ..."
"Mire való az élet, ha nem ar
ra, hogy odadják'? ... "

CLAUDEL.

Megdöbbentően szép lenne egy lélek fejlődését mozzanatról
mozzanatra figyelemmel kísérni, még akkor is, ha csak egy
egyszerű személyiségről lenne sző, hát még akkor, ha az a lé
lek eszményi magasságok régiói ban szárnyal. Az a körülmény,
hogy magunk előtt látnók a lélek különben rejtett erőinek

kibontakozását és kiteljesedésre törtetését, már magában is a
fenség erejével hatna ránk s ha eszményi lélek lenne megfi
gyelésünk tárgya, akkor maga a puszta szemlélés is meggaz
dagitana bennünket.

Ez a lélekszemlélés természeti adottságunknál fogva le
hetetlen. A lélek fejlődésének fázisait, érési folyamatát csak
visszafelé követhetjük a megtett úton, nem pedig előre és így
is csak puhatolózva nyomulhatunk a lélek világába, ahol szá
munkra inkább csak a lelkitörténések sejtelemezerűen bur
kolt indítói és okozói az útmutatók s nem valami mondvacsi
nált és nem is mindíg következetes törvényszerűség irányitása.

A lélekelemzés módszerei nem tudnak egy általános és
minden egyénre egyformán érvényes törvényszerűséget teljes
kizárólagossággal lerögzíteni, amelynek érvényességét bárme
lyik egyednek kötetlen szellemi ereje keresztültörni ne tudná,
Ez az oka, hogya lélekelemzés .soha sem lehet exact tudo
mány, mert ez a nagy nehézség útját állja.

Ott van ez az akadály minden lélekelemzésnél, de Boldog
Margiténál csak növekszik, hisz az Ö kora óta már hétszáz év
veszett a multba s ebből a nagy időtávlatból csak a legkitel
jesedettebb életnyilvánulásokat észlelhetjük abból a feszülő

lelki vitalitásból, melyben mint a "magyar középkor első góti
kus szentje" annyira gazdag volt.

Életéről közelebbi hangon csak a legendák beszélnek.
Bár ez a hang sokszor nagyon friss, sokszor csiszolatlanul is
nagy erőt sejtet, mikor hamvas naivsággal adja hősei szájába
a hamar-elcsendülö, de sokat mondó szavakat, - mégsem ta
lálkoznak bennük a lélek mélyéről indított és magát az életet
érintő, reflexiós lélekmozdulatok, hogy belőlük rekonstruálhat-
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nánk a lélek erejet. Nehéz belőlük lélekelemző kísérleteket
tenni, mert rendszertelen életrajztöredékek csupán, melyek
ben a belső életvezetés vonalai nem határozottak, hanem csak
derengenek. Margit csak nagy ritkán, elvétve szólal meg ben
nük, de akkor sem lehetünk biztosak affelől, hogy vajjon csak
úgy magvában mondatják el vele mondókáit, vagy a szavak
hangsúlyozottságának eredetisége nem veszített-e színébdl az
által, hogy csak körülbelül adják vissza a gondolatait.

Ezeket szem előtt tartva reménytelen kísérletnek látszik
Margit lelki fejlődésének menetével lépést tartani, ha a
mostanság annyira megszokott lélekelemző módszerek alkal
mazásával akarnók ezt megvalósítani. Nemcsak azért látszik
reménytelennek ez a kísérlet, mert a modern pszihoanalízis
maga c s a k természetes okokkal akarná megmagyarázni Mar
git lélekfejlődésénekdöbbenetes ütemét, tüneményes ívelését,
- a kegyelem természetfeletti valósága nélkül ez lehetetlen
kísérlet, - hanem azért is, mert a most rendelkezésünkre álló
forrás munkákból csak az tudna valamelyes analízist egybevet
ni, aki nem félne a gyanútól, hogy Margit lelkiségéből nem
kiolvasta, hanem beleolvasta megfigyeléseit.

Egy méd azonban mégis kínálkozik Boldog Margit lelki
fejlődésének felvázolására a legendák alapján és ez: egy ural
kodó, központi gondolat lerögzitése, melynek a jegyében ez a
nagy lélek leélte életét. Egy eszme, egy gondolattömb, mely
nek szemszögéből Margit életének minden jelentősebb moz
zanata egészen különleges színezetet nyer, megadhatja azt a
mértékegységet, hogy lelki fejlődésének útját felmérhessük
vele.

Ez az eszme, a lelki mértékegység, mely Margit életének
sokrétű fodrozódásából olyan kézzelfoghatóan kiérződik: az
áldozattudat. Az áldozattudat volt az ő életében a "merész és
nagy", amelyet gondolt és amelyre "rátette életét." Ez volt
élete tengelye. Aldozattudatának intenzitásával, mélységével és
határozottságával együtt növekedett lélekben is. Aldozattudata
természetszerűleg mutatja lelki fejlődésének a mértékét. A
gyereknyi királyleány áldozattudata például korántsem volt
olyan intenzív, mint a "feketézés"-re vágyó apácáé és még
kevésbbé, mint a saját áldozati mivoltáért akkora határozott
sággal és kitartással küzdő Boldog Margité.

Az áldozattudat kibontakozásának három foka adja meg
a lehetőséget lelki fejlődésének felmérésére.

I. Gyermekkori áldozattudata természetszerűleg csak en
gedelmes alávetése önakaratának a szülői rendelkezés alá.
Még nem érti, nem ismeri az áldozati lét nagy horderejét a
természetfelettiek világában, de viseli, mert szülei akaratában
az egyedül lehetséges útat látja életforma választásában.

A szülöi akarat már születése előtt áldozat számba vette
Margitot. A tatárok elől menekülő királyi pár a dalmata ten-
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gerpartokon már csak puszta életének megmentésére gondolt
csupán és P. Bőle szavaival "az országos szerencsétlenség és
szüntelen való halálveszedelem eme rettenetes órái lehettek
azok, amelyekben azt ai fogadalmat tette, hogy születendő

gyermekét, ha leány lesz, Istennek áldozza." A Gondviselés a
nagy bonyodalmak Deus ex machínájává tette a fogadalmat;
a kibontakozás útja gyors volt és a jövő áldozatáért már előre

kíosztödott a segítség. Valamelyik dalmát szigeten hangozha
tott el a fogadalom igérete, - vajjon "véletlen"-e, hogy az el
fogadott áldozat egy s z i g e t e n éli le a mécsek életét? 
és a messzeségbe vesző puszták mélyén épült városban Kara
korumban Isten rátenyerel a rettegett Khán életére s mire
halálhíre a dalmata partokra jut, akkorára már a nemzet ál
dozata talán már a gyermekek gőgicsélő hangján dicséri az
Urat. A claudeli tétel lett itt is igazzá: Isten a legnagyobb
missziókra a legkisebbeket szemeli ki és ezek sokszor meg
zavarják az evilági hatalmasok földre rajzolt terveit. Itt Mar
git által már gyermek korában egy hatalmas világbirodalmat
fojtott meg már magjában, mert a Duna középén egy kis szi
getet akart benépesíteni.

Az áldozati szerep, mely Margitnak osztályrészül jutott
ekkor még inkább a szülők áldozata volt csupán. Margit ak
kor még nem érthette azt a fenséges feladatot, mely elé a szü
lői akarat állította: egy nemzet multjáért engesztelés, jövőjé

ért esdeklés lenni. Béla király országépítő volt s az országépí
tőknek, ha maradandót akarnak alkotni a legszemélyesebb
áldozat meghozatalára is készen kell lenniök. Szent István
Imrét adta, neki Margitot kell adnia, akit szerét nagyon, job
ban, mint a fiait, akikre majdan az ország gondjai hárulnak,
de személyes vigasztalása és boldogsága nem érződik rajtuk
annyira mint a kis Margiton. De Béla érzi, hogy Margit nem
teljesen az övé, hanem a nemzeté is s bár egyidejüleg a leg
személyesebb áldozat számba megy Margit Istennek-adása,
mégis kötelességének tartja igérete beváltását, mert tudja,
hogy ez természetfeletti erőkkel fogja támogatni őt országépí
tő vállalkozásában. Margit sorsa Kőmives Kelemenné sorsa,
befalaztatni a vár bástyái közé, hogy keményen és lerontha
tatlanul álljanak azok. S hogy talán Margit nem gondolt erre
az ő gyermeknyi eszével, az nem is fontos, mert Isten a jövő

áldozatáért már a jelenben is oszthat megbocsátást.
, Ebben a korszakban Margit tehát c s a k á l d o z a t; a

feláldozók mások.

II. Életének második korszaka akkor kezdődik, mikor a
Teremtő és teremtmények között feszülő transcendentális füg
gőségének tudatára ébredt. Hamarosan felismeri az ideál 
az életszentség, - és a valóság, - természetünk megromlott
volta - között terjengő nagy szakadékot, és egy pillanatra
sem habozik, hogy felvegye a küzdelmet ennek aszakadéknak

Y'C}-tt.••, 361



az átivelésére. Az eszközök közül a leghatásosabbat választja:
a krisztusi Tanácsok hármas útját. Azonban érzi azt is, hogy
ő mint király lánya, többre van kötelezve, mint mások: áldo
zatvállalás a nemzetért is.

Aldozattudata csak akkor érik teljessé, mikor szülei aka
ratával társítja a sajátját és azokéval párhuzamban halad a
megvalósulás felé. Az áldozat értékének felmérése a termé
szetfeletti élet hasonlíthatatlanul magasabb értékrendje sze
rint, hatványozza benne az erőt és készséget szerepe önkéntes
vállalására. Érzi, hogy áldozattá lenni nagy kegyelem és nem
mindenkinek adatik meg; de érzi azt is, hogy ez a kegyelem
az áldozatvállalássá akar kiteljesedni, mert különben elmegy
attól, akinek adatott és az illető szegényebb lesz, mint az, aki
azt meg sem kapta.

Margit megérti a kegyelem sürgetését, vállalja az áldoza
tot, bár tudja, hogy ez nagy szenvedésekkel jár. S hogya ke
gyelem tetté válhassék benne, lemond sok mindenről, ami
másoknak minden megszorítás nélkül meg van engedve. Szer
zetbe lép, szigorú szabályok alatt élő rendbe, de nem elégszik
meg azzal, hogy az itt szokásos szigorúságot lehelő kolostori
fegyelemnek visszavonás nélkül alávesse magát, hanem maga
vállalt szenvedések és önsanyargatások özönével tetézte a meg
szokott aszkézist.

Margit tehát lemond sok mindenről. Ezt a lemondást azon
ban nem szabad túlon túl hangsulyozni így önmagában. Ez
csak negativum lenne. Az igazi áldozat azonban nem merül ki
a c s a k lemondásban, hanem ennél sokkal több. Ezt a több
letet a cél adja, melyre az áldozat irányul. "Az áldozat veszte
ség nagyobb nyereségért, leszállás felemelkedésért, elborulás
nagyobb fény kigyulladásáért" - írja Prohászka. (Elmélk.
150.) Margit áldozata is ilyen. Nem az önmagáért keresett le
mondás és szenvedés a célja áldozathozatalával, hanem egyes
egyedül Isten, Aki neki egyedül szükséges, és Akinek birto
kában nem érzi a földiek hiányát, még azokét sem, melyeket
az átlag ember "nélkülözhetetleneknek" tart s melyek nélkül
nem tudja elképzelni sem saját sem mások életét.

Margit nem érzi ezeket nélkülözhetetleneknek és éppen
azért elfordul tőlük. Ez az elfordulás azonban nem pesszimista
élettagadás. hanem a legteljesebb életigenlés, - mert bár hi
hetetlennek hangzik, nagy igazság, hogya szentek minden
aszkézisük ellenére is életigeniők, - és ebben az elfordulás
ban nem az elválás búcsúhangulatának leverő érzése dominál,
hanem egy diadalmas ujjongás, hogy sikerült legyőznie a
minden teremtményt földre rántó gravitációs erőt és sikerült
átlendülnie az átlagember számára elgördíthetetlen akadályt
jelentő középszerűségen.

Ide azonban nagy erőre is szükség van. Hogy Margit
"gyenge" nő létére mégis meg tudta hozni ezt az áldozatot,
csak azzal magyarázható, hogy tudta azt a nagy igazságot, hogy
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Isten erején felül semmire sem kéri fel. Az a tudat aztán,
hogy Isten ezt az áldozatot tőle kéri, biztos jele, hogy arra ké
pesnek is tartja őt. S hogy "gyenge" nő létére áldozat akar
lenni az Úr előtt, vállalva minden átlagembert megborzongató
szenvedést a maga teljes komolyságával, az éppen nő-voltá

val magyarázható meg. Claudel szerint pap, - tehát feláldozó
- csak férfi lehet, de a nőnek megmaradt egy gyönyörű sze
rep: áldozattá lenni.

Margit feladata tudatában, hogy ő a nagy tömegért is ál
dozat, csak hatványozza a sajátmaga kieszelt szenvedéseket.
Tudja, hogy "a tömeg nem képes felfogni az áldozat [elentö
ségét. A tömeg vagy nyugalmat akar vagy esztelen óriásként
szétdúl mindent, de minden törekvése odairányul, hogy a leg
kisebb áldozat nélkül keresztül tudjon törni a nehézségeken.
Pedig egy nép csak addig erős és életteltelitett, ha vannak
hősei, akik önmagukból, önmaguktól, de néha-néha önmagu
kat is oda tudják adni a nép érdekeiért. Ezek a hősök válasz
tottak és ritkaság számba mennek. Ilyen volt Margit is: "a
nemzet áldozata" - mint azt Béla király 1258-ban az egyik
országláson ki is nyilvánította ország-világ színe előtt.

Ebben a korszakban Margit á l d o z a t a mások akaratá
ból, de a saját akaratát társítva szülei akaratával, ö n m a g á t
f e lá l d o z ó á d o z a t is egyúttal.

III. Aldozattudatának harmadik fázisában, mely egyúttal
a kiteljesedés is, oly magasan áll az emberi átlagosság és kö
zépszerűség felett, hogy áldozatvállalásának ily méretű meg
nyilatkozását alig tudjuk megérteni. Itt már nem önmagával
vívja a harcot - azzal egyszersmindenkorra végzett, - hanem
mások akaratával szembeszállva megvédi és kikényszeríti ma
gának azt, hogy áldozat maradhasson mindvégig. Küzdelme
szinte természetfeletti erők jegyében folyik le, mert most már
legyőzött énjéhez mások akarata is társul szegődött, hogy el
tántorítsák az áldozati szerep tovább viselésétől. Az akadályt
tehát már nem önmagában hordja, hanem mások vetnek eléje
minden lehető nehézséget.

Szülei, akiknek akaratát mindeddig szentnek és Isten
akaratával egyezőnek tartotta, most el akarják vonni őt Isten
közeléből, Akit csak a kolostori élet áldozatos szellemében
érez magáénak. El akarják venni őt Attól, Akinek feláldozták
s bár kényszerűségbőlteszik ezt -, hogy a cseh király szövet
ségét megnyerjék a még folyton fenyegető tatárokkal szem
ben, - de annál nagyobb szívössággal és a legagyafurtabb mó
dokon. A nemzet érdekére hivatkoznak előtte, saját boldogsá
gával kecsegtetik, pápai felmentést eszközölnek ki számára
pedig még nem is örökfogadalmas. Margit tántoríthatatlanul
áll. Csak azért mert áldozat akar továbbra is maradni. Ű úgy
érzi, hogy így az igazi áldozat a nemzet jólétéért s nem érne
el nagyobb eredményt akkor sem, ha a cseh királyé lenne.
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Másvilági fénynél látja a történések sorozatát és éppen azért
másként hangzik az ítélete a nemzeti jólét előmozdításának

módjáról, mint királyapjáé.
A szülői akarat a szerzetesi engedelmességet is felhasz

nálja eszközül céljának elérésére: elöljáróit kérik fel, hogy ők

hassanak reá tekintélyükkel. Margit máskor maradék nélkül
adta odaa maga akaratát, de most emberileg szólva szinte
önfejű és makacs. S hogya zaklatás nem akar véget érni, fe
nyegetőzik: elrutítja magát, levágja orrát és füleit. A hatás
megdöbbentő; egy pillanatra felhagynak a szülők a sok nóga
tással és Margit kihasználja a szélcsendet: kéri a fekete fáty
lat, az örökfogadalmat sürgeti, mert úgy érzi, hogy akkor meg
maradhat továbbra is áldozatnak. Aldozattudatát oly határo
zottsággal hangsúlyozza, hogyatámadóit megdöbbenti a 4e
ménysége s bár keresik az okát, nem lelik azt. Az áldozat lé
nyegével, értelmi ismeretével talán sokkal inkább tisztában
vannak mint Margit, de az ő ismerete átélt igazság volt s ezért
nem tántorodott el tőle. "Az átélt, beidegzett igazságokat bir
tokló lelket semmi sem ingatja meg. Ha értelmi készültségé
nek nincs is meg az az általános kiterjedése, hogy minden
felmerülő benyomást szemléleti igazsága szerint ítéljen meg,
gyakorlati igazságukat mindenkor be fogja látni s azt a föl
tétlen biztos ítéletet alkotja meg: nem szabad meginognom
eddigi meggyőződésemben.Az átélt igazság sajátságából köny
nyen megérthetjük birtokosának egyoldaluságát és hajthatat
lan makacsságát. "Omnis sanctus pertinax!" így ír P. Horváth
Sándor O. P. az átélt igazságok erejéről. ("Intuició és átélés"
42. old.) Megállapításával lehet legkönnyebben megokadatolni
Margit rendíthetetlen ragaszkodását áldozati mivoltához. Ö
élte az áldozati élet nagy jelentőségét, mely a termmészetfe
letti értékrendszerben olyan magasan áll.

Lelki fejlődésének ezen a fokán Margit á l d o z a t, ko
rábbi feláldozóinak akarata ellenére is, sőt felveszi a harcot is
velük, hogy továbbra is saját feláldozója maradhasson.

* * *
Nagy út egy lélek önmagától Istenig érkezése. Sokszor az

egész világot be kell kóborolnia az Istent-keresőknek s csak
életük végén találják meg a Hozzá vezető útat, úgy hogy csak
mint fáradt és terhelt nyugtalanok indulhatnak el Feléje. A
szentek éles szemmel, kegyelemtől kézenfogva mindjárt életük
öntudatos pillanataitól kezdve mennek, menetelnek ezen az
úton. Igaz, nem mindegyik, hisz minden szentnek más az ar
ca, és a szentségnek nincsenek formulái. Margit azonban éle
te során csak ezen az úton bandukolt. Bandukolt, mert az ál
dozatra szántak lépései soha sem voltak könnyűek. Ha azok
lettek volna, ők maguk megrettentek volna a szenvedés hiányá
tól, hisz Isten az ő bizalmasait "sűrűn fenyíti és megríkatja
kedvenceit."
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(vagy hordja még?)

Horváth Béla fordítása.

Az áldozatok útját járta Margit s azon érkezett el abba a
magasságba, melyben most csodálhatjuk. S bár az "áldozat"
szó s egész különösen a "nemzet-áldozata" kapcsolatban valami
jámborkodó kenetesség mellék zöngéjével a közhely érzetét
váltja ki a felületesen, mondhatnók dogmátlanul hívőkben.

Aki azonban benne áll az üdvrend (oeconomia salutis) titok
zatos kegyelmi áramkörében, az tudja és hiszi az áldozat szük
séges voltát és természetfeletti erőforrását. Akiben a Corpus
Christi misticum ereje lüktet, az tudja, hogy az áldozat örökké
aktuális, mert örök az, Akinek hozzák. S ha egy nemzedék
talán meg is feledkezne az áldozat nagy horderejéről, mégis
akadnak választottak, akik az áldozat szellemével eltelve a
maguk hátán hordják a fát az áldozati helyre, mint Izsák a sa
ját áldozatához. S ha netán valaki sajnálkozna felettük, nem
kérnének a részvétből, hanem azt kérdeznék: "mire való az
élet, ha nem arra, hogy odaadják?"

Graz, 1938 február 24. Fehér Mátyás O. P.

lULES SUPERVIELLE :

UTAZÁS
Egy égi hang a fellegekben sustorog:
"Megyek, csak várjatok rám!"
S az ember, akit váltogattak itt a bús korok
És minden koron röpködött és háborúskodott,
Már elveszett, midőn lehullt a hang, a partokon kopogván.

A tereken át ring egy bárka feketén,
Az éjszakát cipeli vastag fenekén,
Olykor kidől e vaksötét a végtelen vizen,
S nem látja senkisem.

Négy égi táj felé, a sarokig
Robognak hamis fejedelmek
A szobrok rezes talpa csattog itt
És mint őrjáratok, az utcán menetelnek.

-' Sötét utas, megállj, hol az útleveled,
Arcunkat elfödözzük, megfagyott a szeretet,
Mondjátok, él-e még valaki e világon?

- Árnyék az árnyakon, ezek vagyunk mi, látom,
S te látod-e barátom,
A társadat, ki hordja már,
A holtak síri gyűrűjét.
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