
lANKOVICH FERENC:

SZENT MARGIT ASSZONY
(O RATÓ RI UM)

I.
NÉP JAJONGASA:

Isten haragja mirajtunk
Isten csapása mirajtunk
Tatárok pusztitó hada rajtunk
(atárok tapostak mirajtunk 
Jaj - jaj ...

RASKAI LEl\ ; Az tatároknak kegyetlen járásoktul senyvedve
száz és több esztendőtüI fogva sem láttatott, sem hallatolt
annyi mqy sok kegyetlenség keresztény népeken, miképpen ez
időben. Annyi nagy háborúság s veszedelem vala, hogy sen
kinek nem kedveznek vala, sem véneknek, sem ifjaknak, sem
férfiaknak, scm asszonyállatoknak, hanem mindenek álnokul
megnyomoríttatnak mínden okosság nélkül... Ezen időben ez
szentséges gyermek, Szent Margit asszony felvevé az szent
szerzetnek ruháját az ő ideje szerént nagy ájtatossággal, hogy
az Ő gyellQ;l\ gyermekségétüI fogva éltetnék szerzetes regulának
szokásaíval ... Ez gyermek Szent Margit asszony vőn egy ke
resztfát kezében és kezdé kérdezni az ő társitu1:

MARGIT: Mondanátok meg nekem
szerelmetes fársaim,
szerelmetes társaim,
mondanátok meg nekem:
mi volna az keresztfa?

RASKAI LEA: Az ő társai pedég így mondnak vala neki:

SOROROK: Urunk Jézus ezképpen öletett meg emberi nemzetért
ezképpen öletett meg magyar népnek sok bűneiért

6, nehéz keresztfa, az magyar nép hordozza
'lZ magyar nép hordozza sok bűneiért •.•

MARGIT:
á, adjátok nekem
Urunk Jézus keresztjét.
gyenge vállaimra
örömömre tegyétek!

NÉP:
Dícséretes szép szűz

királyoknak leánya
szegény magyar népnek
mi sok bűneinknek

á, hagyjátok nekem
szegény magyar népért
(j sok bűneiért

Istent megengesztelnem.

áldozati báránya;
keresztet hordozó
Istent engesztel{)
dícséretes szép szilz.
királyoknak leánya!

ll.
RASKAI LEA: Ú, mi nagy csuda ez, hogy ily nagy felséges királyi

magzatel:~llképpen gyötörje magát! Az ciliciomot, az kemén
ruhákat, gvakori böjtöket mind megvisell vala. Ez nemességps
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SOROROK:

szent szűz hetet tart vala az konyhán, főz vala sororoknak. fa
zekat m is, tálakat mos vala, az halakat megfaragja vala, nai'N
hídegségna'c idején, úgy hogy az nagy jeges víznek hidegségé
tül kezének bőre meghasadoz vala és vér kijő vala az ő ke
zébül.•. Azonképpen nevekedik vala az ő szentségében és áj
tatosságában. és igen szeret vala imádkozni az szent kereszt
nek oltára előtt. És minden karácson estén mond vala ez31"

Pater Nostert és böjtöl vala vízzel ... Az sororok kedég ere
jük szeránt teszik vala ez szent szűznek az bosszúságokat ...
alkalmatlan jövetelekkel nagy keserűségre ingerlik és mond
ják neki:

Te asszonyom, mit mívelsz te?
Tenmagadat akarod-e megölni?
Te mindenért,
minden történetért,
más dolgáért,
más bajáért
tenmagadat gyötröd,
tenmagadat rontod -
tenmagadat akarod-e megölni?
Oltár ellitt rimánkodva állasz,
rimánkodván a földre teszed orcád,
földbe dugod orrod,
miképpen az disznó,
miképpen az disznó -
Tán a földben keresed az Úristent?

RASKAI LEA: De ez szentséges szűz ez bosszúságos beszédeket
nagy békességgel és alázatosággal szenvedé el és az ő szívénea
mélységébül vonván nagy fohászkodást, ezenképpen felele:

MARGIT:
Sírván sírok
mi sok bűneinkért,

sírván sírok
mi sok baJainkért,
kérvén kérem
drágalátos Jézust
nagy könyörületre

Világ Megváltója,
kereszt hordozója,

NÉP:
Békítsd meg, 6 bírjad
a háborodókat
háború hoz6kat

kegyelem adója,
gyengék segedelme,
drágalátos Jézus,
jöjj segítségemre!

Békítsd meg, ó bírjad
a háborodókat
háború hozókat
Benned szerelemre
drágalátos Jézus
jöjj segítségemre!

Benned szerelemre
drágalátos Jézus
jöjj segítségünkre!

III.
RASKAI LEA: És ezenképpen megbékíté az sororokat. Am látá az

agg ellenség, az pokolbeli ördög ez szent szűznek ő jó mivel
kedetit és megirigylé... Mert mikoron Béla király és ő fia
István király és cseh király sok háborúságoknak utána meg
békéltenek volna, Béla király és az királyné asszony vevék az
cseh királyt és az Dunának szigetére elhozák. Ez időben Szent
Margit asszony vala tizennyolc esztendős. Mikoron az cseh ki-
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rály látta .volna Szent Margit asszonyt, legottan megfogattaték
az ő szépségében, mert vala igen szép szüz testtel, noha cond
rás hitvány öltözettel. Az cseh király tehát mondá:

CSEH KIRÁLY: Uram király.
királyné asszonyom.
országom ajánlom.
minden tehetségem,
minden fegyveremet,
földemet. népemet
seerzés alá hagyom 
csak enyém lehessen
asszonyom lehessen
ez szilz Margit asszony!

RÁSKAI LEA: Béla király így felele:

B~LA KIRÁLY: Lehetetlen volna ez. mert szilz Margit asszony
gyermekségétül fogva '
Úrisiennek neveltetett. szerzeinek professziót tett,
immár beesküdt •

.RÁSKA I LEA: De mondá az cseh király:

CSEH KIRALY: Ennek eUJtte is ki feleségem volt.
prédikálor szerzetbeti soror apáca volt.
Annak okáért én ezzel semmit nem gondolok. ~ .

RÁSKAI LEA: Mondá Béla király az cseh királynak:

BÉLA KIRÁLY: Ha az én leányom Margit engedend
s pápa áldomása hozzájáruland:
megteszem, amit kérsz.

MARGIT: Mit fáraszt játok magatokat
ez gyillölséges dolognak miatta?
Az én fogadásomat, hitemet amit én
Uramnak Jézus Krisetusomnak
kisded koromban tettem s megszenteltem
nem csak ez világ dics6ségéért
de életemért sem halálomért
nem szegem meg!

RÁSKAI LEA: Tehát Béla király és az királyné asszony felelének
mondván:

KIRÁLYNÉ: Nemde szeret{] leányom te szüleid vagyunk-e?

BÉLA KIRÁLY: És az isteni parancsolatból tartozol, hogy
engedelmes légy minekünk.

KIRÁLYNÉ: Vedd fontolóra
anyai kérésem!

BÉLA KIRÁLY: Hallgass a szóra,
én királyi vérem!

KIRÁLYNÉ:

VIGILIA

Vedd fontolóra
apádért, anyádért -
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BÉLA KIRALY: Hallgass a szóra
országunk jaVáért!

MARGIT: Meg vagyon irván:
"Ki el nem hagyja énérettem apját, anyját,
nem méltó énrám."

NÉP:
Nagy szomorúságért,
országunk javáért
kinyilott egy virágszál:

Búval illatozván
könnyel harmatozván
e gyönyörű királylány.

IV.

Sirván örvendezzünk,
búval vigadozzunk,
dicsérjük a seüeeoskét

Kiben égi lángtól
táplálgatva lángol
a mennybéli jegyesség.

MARGIT:

RASKAI LEA: .. , És immár ez szent szűznek éltében Isten csodá
kat tőn... Egy időben, Szent Margit asszony halála előtt há.
rom esztendővel, lőn nagy víz, úgy hogy bejöve az klastromba,
az szolgálóleányoknak udvarába. Annak utána jöve ez klast
romba azídőbeli fráter Marcellus. Mikoron bejutott volna az
provinciális, mondá Szent Margit asszony az provinciálisnak:

Tisztelend{j atyám
mi nagy veszedelemben vagyunk
mert az Duna annyira áradott vala meg
hogy elvette vala ez klastromot.

RASKAI LEA: Felelé az provinciális Szent Margit asszonynak:

MARCELLUS: Menj el, menj el innen! Ezt én nem hiszem.

MARGIT:

RASKAI LEA: Tehát imádá az Úristent Szent Margit asszony,
mondván:

Uram Jézus, kérlek tégedet
mutasd meg ez provinciálisnak
hogy én igazat mondok!

RASKAI LEA: Tehát ime, csodálatos dolog: az Duna nagy herte
lenséggel megárada.

VIZ:

MARCELLUS:
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És kezde jlini zúgva búgva
diradón és csattogón ui viz,
már berontott ae udvarra
nagy zúgással, morgással a viz .•.

Jaj nekem, hát merre fussak?
sarkama't veri a viz,
ki a kertbe, be a házba,
jaj, utánam jön a viz!

Elfutok egy kis mezlire,
közepében van egy fa:
fölmdszom a tetejébe .••
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VIZ: Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!
Fölmászol a tetejébe?
Odafönt is maradsz ma!

RASKAI LEA: Ezenképpen az provínciálís bizonyságot vőn arról,
hogy Szent Margit asszony igazat mondott volt.

SOROROK: Igy UJn, így l6n,
láttuk a csodát
boldog Margit! a te szádból
meghallgatta lsten az imát.

Igy l{ln, így l6n,
ott voltunk veled 
amikoron körülvettek
csodálatos isteni jelek.

V.

RASKAI LEA: Ez szeatséges szűz, Szent Margit asszony kedég
juta az ő testének annyi nagy erötlenségére, hogy érzé az ő

halálát közel lenni... És mondá:

MARGIT:
Én szeret{) atyámfiai,
én hamar meghalok.
Kérlek titeket
temessetek engemet az karban
az szent keresztnek oltára ellltt ...

És ne féljetek aion
hogy az én testemblll
valaminémfl dohosság jnne ki
mert az én testemb{ll
semminémfl dohosság ki nem jli.

RASKAI LEA: ... Mikoron kedég [utott volna ez szentséges szűz
betegségének tizenharmadik napjára, első tikozó koron, kör
nyülálliván frátereknek és sororoknak sokaságátul mondá
nekik:

MARGIT:
Bocsássatok meg nekem
ha rossz voltam veletek
Én már Úr Jézus
országába elmegyek.
Hív már a Jézus
égi jelenség

mennyei jegyesség
koszorúja kezében
két gyermek angyal
fehér liliommal
homlokomon legyezget
Hív már a. Jézus!

RASKAI LEA: Ezerkétszázhetvenegy esztendőben
ez szent szűznek huszonkilenc esztendejében
február havának tizenötöd napján
meggyullada az mennyei jegyesének szerelmében
ez méltóságos szűz elnyugovék Úrban
nagy tisztességgel eltemetteték
dicsérvén és áldván ötet az nagy sokaságú nép.

NÉP:
(Jdvöz légy szép királyledlny
égi virágszál
drágalátos szflz ki kedves
•zent angyaloknál

V I G I L I A

Bflneinknek hordozója
szép szflz te voltál
idvességnek szolgálója
édes Jézusnál .
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Búnak hajolt ez bl1nös sztv
jajgatunk strván
sztvünk sajdul, könnyünk csordul
hozzád kiáltván

Béke nélkül szl1kölköd{jk
mindig hdborgók 
népedet a bútól-bajtól
imádsággal ódd!

Te vag'Y lelkünk táplálója
béke adója
Magyarország szolgálója
vigasztalója

HOLLÓ ERN6:

Arva bölcs{j ringatója
könny szárítója
idvez légy szép királyleány
Jézus arája!

Vdvöz légy szép királyleány
égi virágszál
drágalátos sziLz ki kedves
szent angyaloknál

BiLneinknek hordozója
szép sziiz te voltál
idvességnek szolgálója
édes Jézusnál.

Jankovich Ferenc.

TISZTITÖTOZ

Égess keresztül lassú tüzeiddel,
melyek olyan hévvelostromlanak
engem a döbbentő magányosságban,
hol megnyugodva élek, mint a rab,

ki alázattal hajtja büntetése
malmát. öntudata egyre nagyobb,
mert tudja, el kell ereszteni mindent,
mi éveiben tépett, szaggatott.

Égess. Jó ez. A büntetés karomba
mar, nem aggaszt marása, hogyha fáj,
levetem itt a lázadás poggyászát,
mellyel atszöktem harminc kapunál,

elrejtem hangomat, mely égig izzott,
csak csönd marad szavamban és hamu,
egyetlen mozdulat igazaidnak
alázatos, szép táborába fú.
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