
MEZEY LASZLO

ÁRPáDHÁZI SZENT MIRGIT LELKIS~G~NEK fORRÁSai
Árpádházi Szent Margit lelkiségének történeti értékelése különböző utakon és

szempontok szeránt végezhető el. Lehet Margitban egyszerűen csak a "szentet"
látni. Az életszentség katolíkus felfogásának rníntegy előre elkészített jegyeit fe
dezzük fel így, vagy véljük meglátni, emberi mívoltában, életének történéseiben.
Ez az eljárási mód azzal a veszéllyel járhat, hogy egy elvont szent-fogalom aprio
risztikus követelményei szerint állítja elénk Margitot, mínt szentet. Lehet úgy is
az árpádházi királylány lelkiségének struktúráját elemezni, hogy az stílus és nem
történeti kategória, sőt folyamat hatásának szinte személytöl, konkrét történelmi
adottságoktól független következménye. S így Margit egy szellemtörténeti konstruk
ció áldozataként mint egy, a gótikus stílus jelentkezésétől a lángoló stílusori át
hullámzó, s a reforrnácíóban letisztuló gótikus "Ich-Frömmigkeit" képviselője je
lenik meg. Pedig Margit élete és alakja meglepően sok forrás segítségével szinte
az igazán vallásos embermindenrrapjainak egyszerűségében ismerhető meg és
értelmezhető. Ebben alapjában egyszerű, csak néha legendásra színezhető élmé
nyek összegeződnek egy apácatársának, a csodák után érdeklődő pápai biztosok
kérdéseire adott válaszában: egész élete volt csoda - tota vita ejus fuit miraculum.

I.

Margitnak átlagos ernberségen messze felül magasló, ezért csodává magasz
tosuló élete - a források efelől nem hagynak kétséget - történeti tény, s e sze
rínt is vizsgálható. E vizsgálat alapjait természetesen elsősorban maguk a forrá
sok szolgáltatják. Ezeket kell most röviden szemügyre venni. Amikor Margit,
rendjének, a domonkosoknak március 25-i évkezdet számítása szerint 1270, az
annus domini stilus (iarnrár vagy december 25) számításával 1271. január 17-18-ra
(abban az évben szombatről vasárnapra) virradó éjszaka kezdetéIn "komplétának
utána elő tíkszó koron" meghalt, élete azonnal megérett a túlélők és az utókor
számára való megörökítésre. Ezt senki méltóbban, biztosabb információk birto
kában el nem végezhette, mint aki hozzá, a közőseégben is magányoshoz legkö
zelebb állt, lelkiatyja, egy ideig a magyar, szlavón és dalmát domonkosok tarto
mányi perjele, Marcellos fia Marcellos. így jött létre egy még nem legendaszerű

életrajz, egy valamiféle Vita Margaritae (Marcellus 1.). Ennek kezdete középkori
zsolozsmajának olvasmányaiban megmaradt, s azt a XVII. században Sigismendo
Ferrarí, a rendrriester (generalis) által a magyar tartomány - ha lehet - helyre
állításának előkészítésével megbízott olasz domonkos kiadta. Margit királylány 
úgy látszik - legkedvesebb testvére, V. István, aki utána másfél évvel (1272
augusztus elején) távozott az életből, talán már egy évvel Margit "átmenetele"
(transitus) után kérte húga szentté avatását, amint ez nagynénjével, a thüringiaí
tartománygrófnéval, Erzsébettel megtörtént. Ekkor jelenik meg az első szentté ava
tási bizottság a nyulak-szígetí Boldogasszony kolostorban, a vád püspök a pilisi
és bakonyi (zirci) apáturakkal "Szent Bernáld szerzetéből". Jegyzőkönyvüle (P. 1.)
nem maradt fenn, de felhasználta azt Marcellus második fogalmazásának elkészí
tésében, mely már nem egyszeru életrajz, hanem tudatos legendaszerkesztés (Mar
celLus 11.). Sem a magyar bizottság, sem Marcellus újabb műve nem érte el a
célt, Margit életszentséget oltárra emelni a Kúria nem tartotta még érdemesnek
a lefolytatott vizsgálat és a Marcellus művében tükröződő - lehetséges - köz
felfogás alapján. 1276-ban újabb bízottságot, helyesebben két biztost küldtek ki a
Kúriából, s ezek igen sok tanút hallgattak ki az apácakonventen, s azzal köz
vetlenebb kapcsolatban levő domonkosokon kívül. Ez az 1276 júliusától--szeptem
berig készült jegyzőkönyv ismét újabb legendaszerkesztésre adott okot, mely Mar-

291



cellus III. névvel jelölhető, s ez az a Margit-legenda, arndt az 1300-as évek elején
magyarra fordítottak és Ráskay Lea - egy XV. század eleji példányról - újra
másolt. Es ez Margitra vonatkozó ismereteinknek legbővebb és legszebb forrása,
de nem a leghitelesebb. Legtöbb hitelt érdemel az 1276-i ProtocolJlum, mely a
veszprémi püspökség vatikáni Monumenta I. kötetében jól hozzáférhető. Marcellus
e harmadik szerkesztését bővítették Margit unokahúga, Erzsébet hercegnő emlé
kezése és adatai segítségével és tovább fokozták legendajellegét; ez az újabb al
kotás a Nápolyi legenda. Guarin de Gy-l'Eveque, a Prédikátor-szérzet mestere egy
rendileg hívatalosnak tekintett legendaszerkesztésí előírás, "ordol' alapján új legen
dát készített a XIV. század közepéri. Marcellus és Guarinus szolgáltatták az
"archetypust" a két ágon kibontakozó Marglt-szöveghagyományhoz, mely két né
met nyelvű textust is fe1nljutat. az igen korán keletkezett magyar mellett. E pró
zaemléken kívül még elósorolhatjuk a szent verses zsolozsmáját. Nem hagyhatjuk
végül említés nélkül az okleveles emlékeket, melyek ugyan elsősorban a kolos
torra vonatkoznak, de Margitot is említik.

E rendkívül gazdag forrásanyaget nem lehet e helyen és alkalommal végig
elemezni. Elvégezte azt már Margit történetének legderekasabb kutatója, Lovas
Elemér, a források egymáshoz való viszonyát pedig magam igyekeztem tisztázni.
A forrásokkal foglalkozó számára feltűnő lesz azoknak magyar víszonyaínk közt
meglepőerr nagy száma. De bizonyossá válik az is, hogy talán Mohács előtti tör
ténelmünknek egyáltalán, de Árpád-korunknak bizonyosan nincs még egy ennyire
biztosan az -élet legnagyobb pillanataitól a hétköznapok legjelentéktelenebb vo
natkozásaiig megismerhető alakja, mint Margit. Most az lesz már a feladatunk,
hogy a jól megismerhető életben felfedezzük azokat a jegyeket, amelyek egyéni
spiritualitását alkotják, majd utánanézmí annak, hogy e sanctitatis suma milyen
lelkiségi stílusból, ha tetszik iskolából juthattak Margit vallásosságának legfőbb

helyeire.

II.

Még gyermeksége éveiben, midőn még a veszprémi Szent Katalin kolostorban
nevelkedett, mindig Bírva fakadt, ha Krísztus keresztfáj áról hallott. A Kereszt
különös tisztelete egész életéri át kísérte őt, s ebből következett a Passio éleven
átélése, hogy Judica-vasárnaptól kezdve Nagypéntekig mdndennap "lábon állva"
hallgatta "KrisZJtusnak kénnyát" magyarul. E szenvedés-misztíka volt az alapja az
Eucharisztia iránti tiszteletének, amiért is "nagy kévánsággal" készül vala az
"Sacramentum", Krisztus teste vételére. Mindez együtt a Krisztus Embersége
iránti áhítatosság körébe tartozik, s a XII. század közepétől uralma alá vonja a
latin kereszténység egész vallásosságát. A keresztfán függő Krisztus Margit szeme
előtt volt míndenkor, mint a teljes szegénység, a mínden nélküliség legteljesebb
példája. Nála szegényebb már senki nem lehetett. "Erről vala szerit Margit asszony
immár. .. az ő bódog szegénységéről" - mondja Marcellus jól megfogalmazva,
s nyomában a magyar legenda. Ha Margit királylány a kereszt botrányát egészen
vállalni akarta, mást nem érezhetett a "szegénységnek szeretőí" közt, Hat társnője

vallja róla, hogy nemcsak vállalta, hanem szerette is a szegénységet.
De az, amit ő vállal, másoknak "minden okosság nélkül" keserves osztály

része volt. Különösen az apja és bátyja közöttí háborúság sújtotta kegyetlen meg
próbáltatásokkal a népet: " ... szegényeket és ártatlanokat annyéra megnyomorhatnak
vala, meg, hogy az ő kyaltassok mind menyországig felhallík vala." E sok ember
telenség okozói "a pogányok, eretnekök, hittül szakadtak, de főként a kemény fe
jedelmek, kik csak névvel keresztények ..." Ezek rontják a kereszténység hitelét,
de még inkább az érsekek, püspökök, "hátra vetvén az isteni félelmet." A szegé
nyekkel inkább vállal közösséget. mínt az "egyházbíró fejedelmekkel", mert ama
zok "az egyház drágalátos tagi." Ezeknek szenvedésén gyötrődött ő mindenkinél
jobban. Társnői nem, vagy nem ennyire. "Mire, hogy minden történetért te en
nen magadat gyötröd?" "Tehát ez szentséges szűz Szent Margit asszony az ő szí-
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vének mélységéből vonszván nagy fohászkodást ezen képpen felele: Az anyaszent
egyház, mínden hív keresztyénnek anyja, az ő drágalátos tagiba metéltetik és ő

igen keményen gyötretik. És ti azt mondjátok énnekem: Mi tenéked benne? Nem
de nem ő szült e keresztvíznek míatta újonnan engem?! ti veletek összve?! Nem
de az ő leányai közül való vagyok-e én?! Bizonnyal az vagyok?!" Bizonnyal az
volt: az egyház legigazibb leánya, mert őt az egyház legfájóbb problémája ragadta
meg, a szegénység, a nyomor és az egyházbíró fejedelmek élete köztí szüntethetet
len ellentét. De ő az anyaszentegyházban a mínden hív keresztény anyját látta
és ezzel azonosult, mínt "a szegénység szeretöíe,"

Margit lelkíségét tehát meghatározza a Humanitas Christi kultusza (Kereszt,
Passio, Euchall'isztia), s az egyház misztériumának a kereszténységben való meg
élése. S hogy ez mennyíre leredukálta Margit vallásosságának formáit, imaéleté
nek szemrevételéből tűnik ki.

III.

"Miféle imádságokat mondasz te" - kérdezte Margit apácatársát. Ipoly leányát,
.Iudítot, A kérdésnek csak akkor van értelme, ha feltételezzük, hogy Margit a na
ponként több órán át énekelt zsolozsmát tényleg csak "offidU'mnak", kötelesség
nek tekintette. Kötelességnek, vagy mínt Luítgard, a flamand ciszterci apáca tar
totta, penitenciának. Annak pedig, hogy a zsolozsma nem táplálta Margit ima
életét, az volt az oka, hogy a liturgia gondolati tartalma megközelíthetetlen volt
számára, mert nem tudott, vagy nem jól tudott latinul. Ahhoz, hogy a liturgikus
szövegek jelentését helyesen és teljesen fogja fel, hogy a szavak felületes felfo
gásán túl a velük kifejezett valóságot megragadja és lelki táplálékká asszírnilálja,
a nyelvet jól kellett volna értenie.

Ez a kor Iítteratűrájában még tartotta magát a sztoikusok nyelvelméletének
alapelveihez, s a szöveg nyelvi és vtartalmi értelmezését összekötötte, akár Vergi
liusról, akár az evangéliumokról volt szó. A szó maga jel, mely sokszor alig al
kalmas ama gazdag valóság velünk való közlésére. melyet a dologról (pragma)
elménk (d~anoia, mens) segítségével megtudunk. A szó tehát gyakran csak jelez
egy sokszor kimondhatatlanul gazdag valóságot, melyet felfogni nemegyszer csak
képszerűen, jelképekiben, a~ érzelmi túláradás segitségével lehet. Ilyen pragma. az
isteni dolgok világa, melyet a liturgia szavakkal jelez avagy jelent azoknak, akik
a jelzést képesek nyelvileg felfogni, az nrtat a szótól a dologig megjární, a közölni
kívánt valósággal igy szembekerülni, azt szemlélni, kontemplálni az értelem és ér
zelem segitségével. A kontempláció ugyanis - mondja az Aquinói - az értelem
ben székel, de az érzelemmel veszi kezdetét.

A szem1élődésnek ezt az útját járta meg Gertrud, a ciszterci szokásokat is kö
vető helftai bencés apátnő. Ez amonialis litteTata, a bencés apácaság tradíciói
ban nevelődött jó grammatíkáíts rnűveltségben meg a liturgia értésében és sze
retetében. In signo signi, oertitur, insignia rei, a jel', a szó kifogástalan megértése
tária fel a dolog nagyszerűségét, mely túlnő fl "jel"-en (in-signe). A dolog szem
lélése Gertrudnál nemcsak fogalmi kép, hanem felfokozott érzelmi élmény: vízió.
Nagycsütörtökön, midőn a hajnali zsolozsmában ezt énekelték: oblatus est; quia
ipse voluit ..., a helftai apátnő az áldozat értelméről nyert - látomásban - ok
tatást. Arnikor pünkösdkor a Karoling liturgikus kultúra legszebb emlékét, a Vem
Creatort énekelte, minden strófa más-más víziót és tarutást közölt vele, Qui Pa
racletus dicessis ... (Te, kit Védőnknek mondanak ...) - énekelte, és KrisZJtus ar
ról bíztosította, hogy minden bajában meg fogja vígasztalm. Az Accende lumen
sensibus. " szavaknál érzékei megválágosítására kapott ígéretet (Érzékeinkre fényt
deríts ...), és így tovább.

Margit nem ennek az iskolának a neveltje. Körülvették napjait a domonko
sok szép liturgiájának szövegeí, rítusaí, dallamai, de ő még a kórus-írnádságok
idején iis, sokszor - ha másnap áldozott - a maga imádkozási helyén volt. Imád
sága, mely az isteni pragmával éltette elméjét, a lélek magányos beszélgetése Is-
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termel: soliloquium. Amikor IV. Béla egykori "speciális klerikusa", a művelt Lász
ló esztergomi prépost végrendelkezik, Marcellus fia Marcellus prédikáló fráternek
nem jogi vagy prédikációs könyveket hagy, hanem a Soliloquiat, Agoston más kis
művével (opuscazlum) 'egy kötetben. A "más kis műveket" is meg tudjuk: [elölní :
a Manuale és a Stimulus amoris. Egyik sem Agoston műve, de lelkiségének tü
köre, ahogyan a XII. század ágostonos kanonokjai a "nagy Agoston atya", a Vallomá
sok szeritjének útmutatásait felfogták. Ez az út az istenkeresőt a lélek belső rejte
kei, az abditum mentis felé irányítja, a lélek figyelme, belsőbb dolgai felé: quorum
interior est Deus, melyekinél még beljebb van Isten. Marcellus ez ágostoni iskolá
hoz tartozott, s abban nevelte Margit királylányt is. Elmondhatatlan sejtések és
élmények várták őt ezen az úton, így kirnűvelve a SoHloquium iskolájában. Való
ban szóval el nem mondhatók lehettek, mert amikor megkérdezte tőle egy nővér:

hogyan keLl imádkozni? - Margit csak elmosolyodott... Ez az út járható volt
nemcsak amonialis litterata, de a szegény, sokszor írástudatlan jámbor lelkek tö
megei számára iS,kikJet ekkor penitenseknek, avagy begínáknak neveztek; s akik
Margitot - tanúvallomásaik szerínt - magukénak tartották a közös szegénység
jogán. ,,segítségére volt a szegényeknek, segített rajtunk is" (subveniebat pauperi
bus, subveniebat et ,nobis) - mondja a szdget Szent Mihály szentegyházának egy
premontrei beginája.

IV.

Marcellus a "predi'káló szerzet frátereí" magyar tartományának több mint
tízenkét éven át perjele (duodecim annis et amplius - mondja ő maga) Margit
nak a domonkos-rendi sajátos spiritualitást és nem általában a "gótikus" lelki
séget adta át. A magyar királylány halálának éve éppen ötven évvel később esett,
mímt a rendalapító Domonkosé, Két középkori generáció vajon elég volt-e arra,
hogy a rend sajátos sprirituális arculata kialakuljon, mint gondolható lenne, a
skolasztíka által mintegy [ellemezve? A studium summae veritatis az aristotelészi
gondolkozási technika által megkönnyítve elsősorban teológiai és nem spirí tuali
tásí vonatkozások tisztázására törekszik, bár az artóbbiakra - szerenesés módon 
erőltetettség nélkül alkalmazható. Világos azonban, hogy Margit lelki neveltségé
ben a skoíasztíka vagy általában a teológiai érdeklődés még nyomokban sem mu
tatható ki. Sokkal inkább felfedezhető abban a Soliloquium, a Manuale, a Stimulus
amoris vitathatatlan - bár közvetett - ágostond inspirációja. Ezek pedig Mar
cellus olvasmányai voltak.

A prédikáló testvérek magyar tartományának csaknem másfél évtizeden át
feje aligha nevelte Margitot és társnőit (hivatalos elnevezésüle Sanctimoniales Or
dinis [= Regulae] S. Augustini sub cura et instituta fratrum Praedicatorum) rend
jétől idegen szellemben, Ha tehát Margit lelkiségének eredetét nyornozzuk, a domi
nikánus spiritualitás kiformálódását kell megtekinteni. E vonatkozásban az ala
pító és a rend kezdetei, az elgondolás intézményesülésének módja fognak a leg
többet elárulni.

ln fisceHa paupertatis - flumen tra.nsit van:itatis - pro salute populi ... (a sze
génység sajkájában kel át a hívság folyamán, a nép üdvéért) - mondja Domon
kosról remek szekvencíája, A szegénység, az "ő bódog szegénysége" is volt, a nép
üdve munkálásának előfeltétele és eszköze.

A szegénység ugyanis az egyház létproblémája lett már ekkor: rnintegy más
fél évszázad próbálkozásad, csalódásai és veszedelmei terhelték meg azt. A kezdet
VII. Gergely líbertas-kérdésfeltevése: lehet-e az egyház szabad; ha anyagiakban a
feudalizmusnak V,aJIl kiszolgáltatva (invesztitúra). A válasz kétféleképpen volt meg
adható. Ragadja ki anyagi létének alapjait a világi feudalizmus kezéből, s birto
kolja azokat a tulajdon jogán; vagy moridjon le a földi javakról - mint Uruk
parancsát követve egykor az apostolok - és így emelkedjen a saeculum fölé
(saeculo altior). Ez az igazi vita apostolica, ez ad egyedül hitelt az evangélium
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hirdetésének és hirdetőinek, nem társadalmi rangjuk, vagy teológiai elméletekben
[ártasságuk, A vita apostoUca eleinte az egész kereszténység programjának lát
szott és nagy antifeudális törekvések rokonszenvét volt képes megnyerni (pata.ria),
de az egész egyház már nem tudta elfogadni. A vita apostolica radikalizmusa az
apostoli életmód: írnádság, visszavonulás, saját kezük munkájából, nem a mások
verejtékéből élés. Ez teremtette meg a labor 1JUI,nuum programját, Citeaux és Pré
montré kezdeteinek meghatározását.

A vita apostolieát megvalósítani törekvő új rendek közül a premontreiektől

(eleinte ecclesia praemonstratanak szerették magukat rnondaní) vezet egyenes vo
nal a prédikálókhoz, éspedig - úgy látszik - a domorikoson át. Az osmai székes
káptalanban szerzeteskanonokok voltak, akik - bác a rendhez nem tartoztak 
a premontrei I,nstituta szerint éltek. Igy Domonkos is. Rendje szabályzata ezért
követi, arnerrnyire lehet közelről, Prémoritré szabályait, s ezért van szó az első

dominikánus konstitúcióban a testvérekről, mínt kanonokokról. s ezért kombínálja
a rend ruhája az ágostonos és premontrei kanonokok ruházatát. Prémontré leszár
mázása a gregoríaníznursból két vonalon volt követhető. Az egyik a klérus kőzös

életének sürgetése. A kanonokság szerzetesivé tétele, az ágostoni monasterium ele
ricorum így jelenik meg az eddigi monasterium monachorum mellett, nagy jövőre

hivatva. Ezeknek a léte a (testületi) szegénységre és a labor manuumra épült, de
nem önmagáért, rnínt Citeaux esetében. Norbert, Prémoritré alapítója teljes sze
génységben élt, s mint példaképe, Keresztelő János, vándorprédikátor volt. Jól
tudta, hogy az evangélium hirdetésének az evangélium hirdetője ad súlyt életével.
Egyik kortársa, a remereségből prédikáló utakra induló Thiron-i Bernát mon
dotta: Per virtutem mortificationis pervenitur ad licentiam praedicationis. E ha
talmas történeti vállalkozás fölé magasodik Ágoston alakja, akit a XII. század
magához közeliebb érzett, mint előbb vagy utóbb bármely másik.

Egy már évszázados hagyomány, szellemi forrongás formálta tehát Domonkost.
És kittdarc is. Mert a testületi szegénység két-három generációnál tovább nem
őrizte meg a gregoríariizmus előharcosait a feudális saeculumba visszasüllyedéstől.

(Census accrescunt censibus et munera muneribus - mondta rezignáltan az angol
ciszterciek dúsgazdagságának egy XIII. századi megverselője.) Az egyéni szegény
ség fog hitelt adni az evangélium katolíkus hirdetőinek, így az "eretnek pestist", a
katarok, apostoli szegények szociális eretnekségeit meg fogják szűntetní. A sze
génység kérdése tehát az egyház hitelének próbaköve lett, Domonkos meg Ferenc
rendje az utolsó kísérlet voltak a végveszély elhárítására. Lényegüket tette e pró
batételt sikerre vinni, legalább a hozzájuk tartozók példájával. Árpádházi Mar
git minél inkább szerette a szegénységet, annál hívebben élte fogadalma tárgyát.
Ágoston reguláját és a prédikáló fráterek institúcióit.

Az evangélium szerirrtí szegénység ügyét, mert azt a klerus nem tudta, rész
ben nem akarta magáénak vallana, világiak vették kezükbe az egyházon belül és
kivül. Igy született meg a XII. és XIII. század olykor heterodoxiába, olykor spon
tán népi megmozdulásokba átcsapó laikus mozgalma, Követőinek vallásos létét a
szegénység meg a maguk és mások bűneiért való bűnbánat formálta. Nem szer
zetesi közösségekben éltek, hanem a világban, a maguk keze munkájából. Női

águk neve beginizmus. A beginák részben megőrizték önálló létformájukat a kö
zépkorí társadalomban, részben különböző szerzetesek (premontreiek, ciszterciek,
ferencesek, domonkosok) vezetése alatt, esetleg szerzetes kőzösségekbe tömörültek.
A nyulak-szígetí kolostort még Margit bátyja, V. István eltemetésével kapcsolat
ban is (1272) "loc~ beginarumv-nak mondja a krónika, És valóban, e begina kez
detek a szigetí konvent veszprémi előzményeiig nyomon követhetők. Bizonyos az
IS, hogy Margitot eza religiositas beginarum is nevelte a szegénység és a pení
tens élet meg az egyszerű Soliloquium legnagyobb kedvelőjévé.

A Szent Kereszt, a Szenvedés és végül az Eucharisztia a keresztes hadjára
toknak a Krísztus Emberséget felidéző palesztinai tájak élményével telt nemze
dékében keltett új, nagyrészt érzelmi devóciót. Az eucharisztikus kultusz Margit
rendjében magában erős támaszt talált. Ismeretes Szent Tamás és az Úrnap kö-
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zöttí kapcsolat. A Kereszt- és Szenvedés-mísztika azonban a domonkos-rendból
kiágazó Szent Keresztről nevezett kanonokrendben nyert mintegy intézményesült
formát. Margit ilelki éiletében még központi helyet foglalt el, mint a "bódogságus
szegénység" legradikálisabb megvalósulása. Az apostoli szegénység, penítens élet,
Kereszt, Szenvedés, Eucharisztia, az ágostoni Soliloquium meghatározhatta ugyan
Margit spiritualltását: Domonkos és prédikáló fráterei meg a begínák a megvaló
sítás példájával szelgálhattak neki; de minderre igent is kellett mondanía, Saját
helyzetének minden bonyolultságát, korának, a társadalomnak, a kJirálynak (atyja
volt), a népnek mínden problémáját világosan átlátni, a maga életét ehhez hozzá
igazítani, osztályától elszakadni, a míndenkítől Elhagyotthoz és az elhagyottakhoz
állni: ehhez hatalmas értelem és királyi akarat kellett.

De úgy látszik, ami neki legjobban fájt és visszautat nem engedett, az egyház
krízíse volt; hogy elszakad a Kereszttől és a Szenvedőtől, s azoktól, akiket a sze
génységben küldött, az apostoloktól. Rendi atyjáról évenként énekelte ő is, hogy
elégett, miként a fáklya a veszni Indulók gondja míatt (ardebat quasi [acula, pro
zelo pereuntium). Ez II gond égette el és emésztette el őt is huszonikilenc éves korá
ban és nemcsak a tüdőgyulladás végzetesen magas láza, 1271. január 17-én késő

este, mikor már elkezdődött az éjszaka ...

A felhasznált irodalomból: A "SZlet11t" ha,giQgráfi8Ji megközetrtéséröt: H. Delehaye: sanctus
(Bruxelles, 1927); F. G'rossi-Gondi: PI':lJnicipi e problerní di eritrea agíograríca. (:Roma, 1919).
A i ,gótiJllus' , Mail"g;l.tról: Mályusz Elemér: Al"Pád-háZ! Bcl]dog Ma'nglt. (A magyar egyházi mü
vettség probíémája) KárrolY'i Arpád Emlékkönyv. ~Bil1!dapeS,t 1933, 341-384). A fOlITáSCik Mar
gitja: Lovas E~emér: Boldog Mairgit történetének részletes fOl1I'ás-kJrltikája. A P8JIlIl1OnhJaJlimi
~ő8[lá,tság:t főlsKOIJa évkönyve, 1915-16; majd az újabb eredményeik figY'elernbeivéteilével ls
mét: Arpád-házl Boldog Margit éíete, (Budapest; 1940); M~glt éS a penítensmözgalom - Ero
dalrní anyanyelvüségünk 'ke2ldetei az Arpád-kolr végéln (lBudapeS!t, 19515) címü tanrIllmá!ll(Yom
ban, 71-83. Maguknak a fOlmásoiklnJak íernertetése, krltlikJai értékelése: Lovas E. (L940) &--.25
és tölem .(A közéiP'kW'l. Margit irodalom kéröéseí). A :llOlI'I"ások egymáshre való viszonya, le
ezarmezása 1. m. 38-W; va.llásossá,gánalk főbb vonásaí i lnv'as (W40) passírn és tőlem (M8iI'glt
és a pe:n.1JtelnsmoZ@alliom); írnaéaetének összehasonjítása uo. 65-ll7; Gertrud: uo. 117-.113; Schm1dt
R.: Sto1corum Grammatíca (Hialle, lll39) ; a kö:repkorl grammatíjca-oktatásban a jelentéstani
vonatkozások hangsúllyoZlása: V'ossen P.: Der LiIbcllus scoíesttcus des Walthe~ von s,peyetl'
(Berl1l:n, 1962) 19- 21; "lJn sdgIllO sígní vertentem insign~a Irel", a, k<mte~ció: "eS!lemtia
liter conststít in mteüctu, sed principium habet ln affectu" S. Th. 2. 2. q. 100.7 ad I:
Lászl6 prépost végrendelete: MOnJumen.ta Ecel. Stri,g<mlensLs, II 7'1; llId Soliloquia és táma!
nem Agoston hiteles mu:llikái, hanem HUigIO a S. VIctore, részben Be!'nát és Anselm müveíböt
összeállftva.: Díctíonmatre elle 'l11léologle cathollque I, 2309-231(); az easő domírrhkánus nem
zedékek aUg1usztinl:mnusa (ebben és nem az arísatotelészt skdlaszttlkában nevelődött Mar
cellUS): Dictionn. VI/! C19:M) 866-868; a domonkos lelkivezetés magyarorseág! pál mester
O. P. Summa de Poelll!i!tentlája alapján Dictionlmw-e de splritUlalllté m. l00D---1lO92; az apácáIk
vezetése uo. 111119-1532 (M. Humbert Vica;rr-e); a vita aJPOstolica: P. Mallldonnet: SlIi1nt Domd
:nique II. (Paris. 1937); 167-'2a2 chanoínes-précheurs. I, 231-24'7; a premontretek a vita apos
tolícabari: F1r. Petit: iLa spiJritoollté de prémontrés au XIIe et XIIIe sdec1es (Paris. 1947;).
Hl-20; a váJlJcIioI'pI'écllikáJMsról: G. G. Meersseman: Eremitlsmo e prédtcazíone ítíneeante dei
secotí XI e XII. -- L'eremitismo iJn occídente nel secoli XI e XII (Milano, 1!l65) e. kötetbeal
(164-1W) és E. Werne'r: Ban.ll])eI'E'S ChristI (iLeipzlg, 19'56), 25-76; piI"emO'Ilrtrel statutumok és
c!JomonJkos konstttúcíó'k: M. H. Vicai.re: F'ondJatioln... d I'ordee dies PlI"écneUJl'S. Rev. d'Hist.
eeel, 1952, 123-141, SOO-583; a rend kezdet.elrM áltaLában: A. Walz: compendíum hist. O. P.
(Roma, 193(1), 16---,25; a keresetéskanonokok: C. VMl Dal.: De KrulshelI'elll: ín de Geschiedenis
(Diest, 1956), 2-8: a begírrízmnzsról irtam: Irodalmi anvanvetvüségünk ke2Jdetei... 5'-17, a
mag'y"a1I' begiJn'ákJl'Ól 18'-3'1, és uo. MalI'git és a penrtensmozgalom, UlO'. ~Z iJroda~ 1954-1g; "
Margit-legenda átimt-idé:retel, Középkori magyar íráS(jk (Buda[p€s,t, 195'7) c. vélogatásombót
(43-77).

Ajtatosságra tanítja vala az egyéb sororokat és jelesül egy sorort, 'ci vala
ca.ntrix soror Katerina Váradi András úrnak leánya. Kéri vala gyakorta ez soror
ez szent szüzet, hogy 6t tanitania, miképpen kellene Istent imádnia, szolgálnia,
k~r11lie. Mondá ez szent sz11.z, Margit asszony ez soror Katerinanak: "Ajánld a te
testedet és te lelkedet az Oristennek, és legyen a te szíved mindenkoron az Oristen
nel avagy az Üristennez, úgy hogy sem halál sem egyéb ok téged meg ne vonjon
az Istenne,k sze1lelmétól".
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