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A magyar szentek szigete
Vajjon járt Szent István királyunk azon a dunai szigeten, amelyet manapság

Szent Margit szigetének neveznek?
Bizonyosan megfordult itt az első magyar király, mint ahogy országának min

den talpalatnyi földjét bejárta szentséges s hatalmas lépteivel, hogya magyarok
új birodalmát ezer esztendőremegalapítsa. .

Milyen lehetett a mai Margitsziget Szerit István idejében?
Pogányok emlékei nem maradtak a szigeten, fehér lovat aligha áldoztak itt a

táltosok az ősi oltároknál Hadúrnak, mert valami nyomát csak találnánk a hon
foglalók bűbájos szertartásainak.

A dunai sziget, úgy látszik, a történelemben, mintha a magyarok megtelepedé
se óta,mindig a Szentek, a királyok, a csodák szigete lett volna. A pogányság oltá
rait Szent István idejében mind távolabbra állította fel az ország középpontjától,
elbujdosott oltáraival a megközelíthetetlen Bakony-erdő sűrűségeibe vagy pe
dig a beláthatatlan Alföld ködbevesző messziségeibe, - a dunai sziget nem volt
sehogy se alkalmatos hely arra nézve, hogy a táltosok itt rázendítsenek ázsiai
énekeikre. A két partról, a szarvasok és őzek módjára, könnyen átúsztathattak
az első magyar kereszténység istenfélő lovagjai, hogy a vén táltosokat elhallgat
tassák.

A pogány papok talán akkor jártak erre utoljára, amikor a Hét vezérek fáját
elültették, amely nagy fa (a margitszigeti "kastély" előtt) még manapság is hirde
ti háromágúvá válott szegénységében, hogy a honfoglaló magyarok igenis körül
néztek a szigeten is, arnikor is fát ültettek látogatásuk emlékére. Ezt a nagy fát
mondjuk manapság a sziget legvénebb fájának, a hagyomány szerint mindig utá
nanövekednek az elpusztuló törzsek után az új törzsek. Annyi bizonyos, hogy
hét törzsű volt a fa, mert hiszen a legrégibb emlékekben gyakran felbukkan neve
a Hét Vezérek fájának. .

Az Árpád-házból származó és már születésüknél fogva szentséges ős-kirá
lyaink annál gyakrabban fordulnak meg a Szentek szigetén, minél inkább terjed
a kereszténység, - minél inkább megkívánja a pogányságtól elforduló lélek az
áhítatot, a magábaszállottságot, - az Istennel való. beszélgetést. Az Arpád-kírá-

.lyok templornaikon kívül valóban keresve sem találhattak alkalmasabb helyet a
remete-napokra, a fennkölt gondolkozásra, az uralkodás igazi útjainak megtalá
lására, mint ezt a dunai szigetet, amelyet fák rengetege takart el minden oldalról
a külvilág elől; kevesen tudják azt, hol kell megláncolni a csónakot, hol lehet
bizodalmas kikötőhelyet találni a Duna gyors sodra elől, melyek azok az utak,
amelyek a sziget legrégibb épületéhez, a kápolnának, 6rtoronynak nevezett felső

romokhoz vezettek. Az Árpád-királyok bizonyára sokat tűnődtek anagy fák alatt
a magyárok boldogulásáról, mert itt nem zavarta őket senki elmélyedésükben, 
legfeljebb talán csak azok a nyulak, amelyeknek őse bizonyosan a Duna jegén át
került ide először a téli tájból kizöldelő szigetre. Az Árpád-királyok madarai
ma is ugyanazok: a nagy szilfán ma is vércse fészkel, a varjak ugyanazon a nyel
ven beszélnek a fatetőkön és a vadkacsa a szigeten költi ki tojásait. Bizonyára a
hideg időjárás einkéi is átrepültek a szél szárnyán a budai erdőségekből,amint-
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hogy a fülemiléknek. a csendőrző bozótok lakóinak ugyanaz a dallamuk van,
amellyel már az Arpád-királyokat elmerengtették gondolataikban. Vak Béla ül
dögélt sokat e helyen magánosságában és V. István királyunk, eme bús kései
hajtása az Árpád-nemzetségnek, holtaiban is ide kívánkozott: még a múlt század
ban is tudnak temetkezőhelyérőla históriások. (V. István bánatában halt meg
Erzsébet leánya után. Szerzetes lett halála előtt.)

A magyar Szentek szigetéről a történelmek feljegyzél (a papok és nótáriusok)
voltaképpen akkor kezdenek beszélni, amikor az Árpád-királyok remetés-helyét
mások is felkeresgetik, hogy itt éltük bizonyos időszakát vallásosságban, eré
nyességben, a magány tiszta gondolatainak társaságában töltsék.

Ama szerencsétlen IV. Béla királyunk, akit a tatárság a muhi csatatértőla dal
máciai szigetekig üldözött: hazájába visszatérve a Bakonyban rejtőző emberevő

kön, a pogányságba ismét elmerüló tatárrá válott magyarokon, elpusztult, rom
badőlt országán a Nyulak szigetén gondolkozott, mert talán ez a csendes sziget
volt az egyetlen magyar terület, amelyre tatár nem tette a lábát. Még manapság
is történelmi csoda, hogy az Arpad-királyok egykori remetehelyét nem keresték
fel a tatárok, talán nem is kellett volna Dalmáciáig futamodni szerencsétlen
királyunknak, ha a senkinek útjába nem eső Nyulak szigetén meghúzódik. Itt,
királyősei szellemalakjainak védelme alatt, a remete köntösében kivárhatta vol
na a tatárság eltávolodását, akiket végül is a tenger mellől Bolgárországon át a
minden ravaszsággal megkent templáríuslovagok csalogattak vissza Azsiába. A
hazatérő bús király első intézkedéseit a Nyulak szigetéről teszi, ide zarándokol
nak hozzá azok a magyarok, akik nem lettek tatárrá, hanem királyhűségbenés
keresztény hitben várják vala rejtekhelyeiken az idők jobbrafordulását.

Es IV. Béla király leánya, Margit védelme alá menekülnek azok a magyar nők
is, akik országunkban annyit szenvedtek vala a tatárság baromi kegyetlenségé
től, amely szenvedésekről a pogányságnak talán egyetlen korszaka sem tud. Szűz
Mária országában alig találtatnak szeplőtelennők. Tatárnőstényekmarcangolják
vala szét azokat a magyar szüzeket, akik elvetemedett férfiaik elől megmeneked
hetnének. A nők könnypatakjai együtt omlanak a nemzet vérével. A magyar nő

ket kellett ismét holtságukból, őrültséggé tombolódott betegségükből, éhség és
gyötrelem szülte kínjaikból életrekelteni, hogy Béla király ezalatt a férfiakban
élessze fel az Árpád-királyok virtusát és hitét.

Margit királyleány azoknak a nőknek a lelkt megtisztulására építette .a szigeti
kolostort, akik már Istenben való hitüket is elveszítették ama szörnyű évek alatt,
amelyet a tatárok járása jelentett Magyarországon. Es a liliomfehér királyleány,
aki szép ifjúságát a dalmát szigetek kőszikláin töltötte a bujdosásban, most meg
térvén hazájába, búcsújárásban viszi a magyar nőket a szigeti kolostor felé,
amely kolostor menedéke lesz mindazoknak, akik isteni kegyelembőlmegmene
kedtek a tatárlovak porfellegeiből,valamint nem veszítették el hitüket Szűz Má
riában, aki előbb-utóbb megsegítendi a benne bizakodókat. A kolostor a szigeten
nemzedéken át nyújtott menhelyet a magyar nőknek, akik Magyarországért
imádkoztak és a tatárok emlékezetére önfeláldozó sanyargatásokkal töltötték éle
tüket. A kolostor romjai között kevés fantáziával is meg lehet találni manapság
is azokat a cellákat, ,apácaszobáknak a helyeit, ahol egykor Szűz Mária országá
ért imádkoztak. Az Arpádházbeli szent királyainkat Isten tiszteletében felváltot
ták a Nyulak szigetén Boldog Margit ,;leányai", amint ez a hótiszta királykis
asszony még a legöregebb apácákat is nevezé. Az épületmaradványokból körül
belül ki lehet számítani, hány "leánya" volt a királykisasszonynak. Tizenketten
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lehettek itt és néha tán boldogok is voltak búskomoly életükben, amikor például
a rettentő tél múltával a kolostor körül az ibolyák dugdosták ki kék szemüket.

Megint a pogányságnak kellett jönni, - arról alantról, bús Mohács felől, 
hogy fl szentté válott, Szűz Mária választotta nőket megfutamítsa csendes ottho
nukból. Margit királyleány koporsója még ép volt és a rege szerint holtteste ró
zsák illatát terjesztette maga körül. (Azon a helyen volt kősírja, ahol manapság a
kápolna zengedezi dalait.) A pogányság bestialitásai közé tartozott a keresztény
sírok oktalan megrombolása is. A mohácsi csatát követő napon, amikor már köz
tudomású lett, hogy Mária királyné éjjel, titkon elmenekült budai palotájából: a
margitszigeti apácák is futamodásra gondoltak és Margit királyleány koporsóját
kiemelték sírjából. Persze, ez nem ment férfisegítség nélkül. De hát már akkor,
Margit királyleány után férfiaknak is megengedték a szigeten való megtelépü
lést. Igy a Domonkos-rendi szerzeteseknek, akiknek kolostora a mai kastély
épület helyén állott, bástyái és, falai ma is,középkori erővel állják az Óbuda felől
jövő északnyugati viharokat. (O, hányszor hallgattam az épületben töltött évtized
alatt a szerzetes szellemalakok kardalát a bástyából, ha vihar süvölt végig éjfél
kor az épületben!) A domonkos-rendi szerzetesek kardot viseltek az oldalukon
és voltaképpen azért kaptak engedeimet a szígeten való letelepedéshez, hogy
szükség esetén megvédelmezzék a Margit-kolostor nőit a rablóktól, haramiáktól.
Sok bevert koponya kerül elő manapság is a kertészek ásója nyomán a sziget hu
muszából, amely koponyák világtalanul is hirdetik, hogy a papok jól forgatták
kardjaikat a Margit-zárda védelmében. A dominikánus atyáksegítsége tette lehe
tővé, hogy a nói-zárda lakói idejében elmenekülhettek a szigetről Margit király
leány koporsójával. Utjukat Nagyváradnak vették, mielőtt a Duna mentén repülő

török lovasokkal találkozhattak volna. Majd, midőn Nagyváradon meghallották,
hogy Mária, II. Lajos özvegye Pozsonyban telepedett meg (Szapolyaitól és a tö
röktől egyformán félve), a királyleány holttestével Váradról Pozsonyba menekűl

tek. (Istenem, milyen lehetett abban a zord időben ily félelmetes utazás egy ha
lottal és egy koporsóval!)

Hét torony és hét templom volt Margit szigetén, 'mielőtt oda a törökök betet
ték volna lábukat. IV. Béla óta a mohácsi vészig terjedő békességes idő alatt
ennyi áhitatos épülettel gazdagították a szigetet a kegyes magyar lelkek, amelyek
az istentiszteletben látták a magyarság megmentését. Az elpogányosodás, a ma
gyartalanság, a haramiaság ellen épültek Margit szigetén a szebbnél-szebb temp
lomok, amelyeknek nyomát se találni manapság. Igaz, hogy a domonkosok szer
zete mindjárt a kardjához csapott, ha valaniely újabb szerzetesrend megerősödni

kezdett a sziget területén. Hatalmas emberek voltak és húst sohasem ettek. Ke
gyetlen fogadalmaik voltak, de darab ideig ők kormányozták az egész világot. Vi
segrádtól Budáig mindenki nekik fizetett adót. Nem csodálható, hogy rövidesen
kiverték a szigetről az esztergomi érseket, akinek a.felsészigeten volt nyaralója.
Kiverték a Szent János-lovagokat, amikor azok itt erős kolostort építettek és a
női zárda környékén kezdtek szimatolni az ottan található kincsek után. Elzavar
ták a pesti polgárokat, akik az alsószigeten építettek maguknak házat és rendel
kezni kezdtek. Szembeszállottak a magyar királyokkal, mert, véleményük sze
rint, nekik csupán spanyolországi nagymesterük.parancsol. Hát ezeket a gazdag,
keménykötésű sziget-urakat zavarták el a közeledő törökök, hogy a leghatalma
sabb lovagok oda soha többé vissza ne térjenek. Kincseik után még a: múlt szá
zadban is kutattak a fanatikusok. Hová, merre lettek azok az aranykincsek,
ezüstrudak, ezüstoltárok, kincses gyertyatartók, amelyeket nem vihették maguk
kal sem a Margit-hölgyek, sem pedig a dominikánusok? Talán a Duna fenekén
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rejtették el őket, mert még a legenda sem beszél arról, hogy valaha kincset talál
tak volna a kertészek vagy más földásók. (Volt egy újságom, a Szigeti Séták,
amelyben sokat írtam azokról a bizonyos kincsekről.) Néha kibújik egy koponya'
a föld alól és nevetve ránknéz borzalmas mosolyával, - akik Margit szigetének
múltjával s jelenével foglalkozunk. A kincsek jó helyen vannak.

, ,

TARJANYI BELA

Fiatalok a Bibliában
Abban a korban, ill. kultúrkörben, amelyben az Ó- és Újszövetséget írásba

foglalták, a fiatalok korosztálya nem képezett még olyan határozott és önálló
egységet, mint manapság. A bibliai időkben tulajdonképpen csak három kor
osztályt különböztettek meg: a gyermekkort, a felnőttkort és az öregkort. Fiata
lokról, fiatalkorról természetesen szó esik a Szentírásban is, de a bibliai szöve
gekben sokkal általánosabb az emberi élet hármas tagolása, amelyben nem sze
repel a "fiatalság", a "fiatalkor". Mindez valószínűleg abból adódott, hogy ak
koriban lényegesen alacsonyabb volt az emberek átlagos életkora (40-50 éves
ember már öregnek számított), általános volt a korai házasságkötés (l3-20 éves
korban), és a legtöbb ember életéből hiányzott a fiatalkori tanulás, képzés idő

szaka.
Ezzel a szemlélettel, amelyben a fiatalok korosztálya nem képez önálló egysé

get, teljes összhangban áll a Biblia szókincse is. Az Oszövetség héber nyelve a
"fiatal" melléknevet nem is ismeri. Szükség esetén ennek körülírására a "kicsi,
kevés; jelentéktelen" szót használják (sqácir«, pl. Ter 19, 31: "az elsőszülött így
szólt akicsihez" = az idősebb. a fiatalabbhoz). A "fiatal" jelentésű főnév előfor

dul (sna'ar«), de jelentése egészen tág: az újszülött Mózes éppúgy .fíatalíem
ber)" (Kiv 2, 6), mint Abimelek fegyverhordozója (Bir 9, 54), vagy Saul szolgája
(1 Sám 9, '3). A szó az esetek többségében inkább alárendeltséget fejez ki, nem
fiatal kort, fiatalságot.

Az Ujszövetségben hasonlóképpen elmosódott a "fiatal" fogalmi köre. Főnévi

alakban a »neaniskos« fiatalember szóval találkozunk néhány helyen, így pél
dául a gazdag ifjú esetében (Mt 19, 20. 22), de ugyanőt Lukács már "vezető

ember'I-nek mondja (aki megtartotta Isten parancsait "ifjúkora óta", tehát már
nem fiatal, ld. Lk 18, 21). Az Ujszövetség görög nyelvében a "fiatal" melléknév
körülírására az "új" jelentésű szó szolgál (sneos« új, fiatal), többnyire ez a szó is
csupán viszonylagos fiatalságot, sőt gyakran inkább alárendeltséget fejez ki, pl.
az 1 Pét 5,5; 1 Tim 5, l-ben (szemben azokkal, akik "öregebbek", "presbiterek",
azaz a helyi egyház vezetői, tisztségviselői). Igen figyelemreméltó az is, amit Jé
zus mond: "A legnagyobb legyen olyan, mintha a legfiatalabb volna." (Lk 22, 26.)
Nyilvánvaló, hogy a "legfiatalabb" itt is alárendeltet, (rangban) kisebb-et jelent,
hisz ellentéte nem a "legöregebb", hanem a "legnagyobb"; ezt az értelmet tá
masztja alá a fentit követő, azonos tartalmú párhuzamos mondás is: "az elöljáró
pedig olyan, mintha szolga volna" (uo.).
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