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iRPioHázl SZENT MIRGIT IKONOGRáFlil1
Margit, szerit és boldog, több is található a szentek történetében és a naptár

ban. Szinte át sem tekinthető a sor Ikonográfiai szempontból természetesen éles
különbséget kell tennünk közöttük. Arpádhází Szerit Margit (január 28) legelső

ismertetőjele az, hogy dömés, s így rendi ruhában szokták őt ábrázolni: fátyla, köpenye
fekete. Néha mindkettő csillaggal teleszőrt. Llllornot tart a kezében, de gyakran
könyvet Ls. A liliom a szüzességének a jele. A könyv magyarázata az lehet, amit
Ransanus püspök - aki megfordult Mátyás király udvarában - említ vele kap
csolatban: "Boldog Margit - mondja a főpap - sokszor olvastat és magyaráztat
Krisztus és a szentek kínszenvedéseiről." Egyik-másik képzőművészeti alkotáson
azt látjuk, hogy lángcsóva világít feje felett. A lángnyelv egy szerit feje fölött a
Szentlélektől való megszállottságot jelképezi. Ennek értelmét Szent Margittal kap
csolatban a legendában találjuk meg: "És előtte valának a Szent Szűznek minden
ő szép aranyos képei, táblái és ereklyéi". (Közbevetőleg jegyezzük ide: Díváld
Kornél - nem alaptalanul - azt hiszi, hogy a szeritképek között volt a ma a
berni múzeumban lévő magyar házioltárka is, amelyet szerinte Boldog Margit ki
rálylány számára készítettek.) "És monda Szent Margit asszony soror Elenának:
,Kérlek tégedet, hogy állj itt és senkinek meg ne mondjad, hogy én itt vagyok és
ne hagyj valamely sorort én reám jönni' ... És mikoron Szerit Margit asszony
sokáig állott volna ezenképpen ő imádságaiban látá e soror Elena tűznek lángját
Szent Margit asszonynak fején. Ezeket látván a soror igen megijede és fél vala
menni Szent Margit asszonyhoz. De maga e soror lassúsággal elméne Szent Mar
git asszonyhoz és mondá neki: ,Asszonyom, tűz vagyon fejeden'. Tehát Szent Mar
git asszony az ő kezét fejére veté és tapogat az ő fején. Mondá e sorornak: ,Sen
kinek e látást meg ne mondjad'."

A művészeti alkotásokon legtöbbször korona hever előtte a földön. Ehhez a
könnyen érthető szímbólurnhoz magyarázátot sem kell fűznünk. Annál inkább kü
lönös, ha három koronát látunk rnellette, amelyek a saját hercegi és a kikosara
zott két vagy három királyi kérőt jelentik. A kereszt is jelvényei közé tartozik,
Gyakran arigyal tartja. Ugyancsak angyal nyújtja feléje "kincseit": akorbácsot,
vas övét és a vesszőt, mert: "nagy ünnepek estjén veri vala, ostorozza vala ő ma
gát, oly igen keményen, mígnem ő gyengeséges testéből vér bőséggel kijő vala.
Es veri vala a szent szűz ő magát némikoron tövises vesszővel, némikoron pedig
sündísznónak bőréből csinált vesszővel, ostorral."

Szent Margitot korán kezdik ábrázolni, de hiteles arckép nem maradt ránk, os
valószínűleg nem is készült róla. Legrégibb ábrázolása nem bír ikonográfiai fon
tossággal, csak éppen megemlítjük, hogy a margitszigetbelí Szent Domonkos apá
cák konventjének pecsétjén, az 1282. és 1372. évbeli okmányokon : fent két tornyú,
ternplomszerű trónuson, a gyermek Jézust ölében tartva ül Szűz Mánia, míg alul,
szív alakú térben két, koronás térdeplő alak - nyilvánvalóain IV. Béla király és fe
lesége - gyermekét, Margitot nyújtja a Szűz felé. A nápolyi S. Maria Donna Re
gina apácakolostor temploma emeleti hajójának főoejáratí falán az utolsó ítéletet
festtette meg Mária, a Magyarországról: Nápolyba származott királylány, Margit
unokahúga. A megható, ünnepélyes falképen az egész magyar Arpád-ház a mermy
országba vonul. Az ostya-arcú Margit Szent Erzsébet után lépked. Úgy lehet, ezt a
freskót egy siena! festő kivitelezte az 1320-as évek táján. Izsák, Abrahám és
Jákób Jeruzsálem kapujában fogadják a magvaszakadt Arpád-ház tagjait.

A nápolyi freskókkal mínden bizonnyal összefügghet az assisi S. Francescóban.
Simone Martini által talán éppen akkor festett falkép - amely öt szentet ábrá
zol fél alakban -, amikor ő ott Szerit Márton képein dolgozott, tehát 1333-1339
között. Egy időben úgy gondolták, hogy a San Martinó kápolna képeit Róbert ná
polyi király rendelte meg. Az alapot erre az szolgáltatta, hogy Toulouse-i Szerit
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Lajos is szerepel egy helyütt a kápolna falán, és ezért valószínűnek tartották, hogy
testvére, Róbert készíttette Simone Martírn mcsterrel a kápolna freskóit. Ma már
több mint biztos, hogy a képeket Gentile bíboros kívánságára festette a sienai
piktor. De vajon a nápolyi király, aki Simone Martini mecénása, nem bízta-e
meg őt azzal, hogy rokonságának egyes szent tagjait megörökítse a szentély egyik
közeli falán? És valóban, anélkül, hogy fellengzős hipotézist akarnánk konstruálni,
ha az öt szentet ábrázoló freskót az alsó templom főoltárának szomszédságában
megfigyeljük, akik közül eddig mindíg csak az első kettőt, Szerit Ferencet és
Toulouse-i Szent Lajost agnoszkálták biztosan, míg a következő hármat sokféle
képpen variálva gondolták el, úgy szerintünk a sorrend: Szent Ferenc az első,

aki a magyar ·szentek felé fordul, a második Mária királyné fia, Toulouse-i Szent
Lajos, a harmadik nagynénje, Szerit Margit, a negyedik Szent Erzsébet és végül az
ötödik Szent Imre, Az általunk Margitnak tartott szentet szekták néha Szent Er
zsébetnek gondolni, noha semmi jel sem mutat erre. Szerintünk a negyedik a'ak
feltétlenül Szent Erzsébet, aki köpenyével. mely alól kitűnik a klarisszák köntöse
- ez még ma is tisztán látható -, a szegények eledelét, amely ölében rozsává
válik, takarja el. Feje felett még ma is ott. a szögekkel a freskóra erősített, egykor
ékkövekkel díszített korona nyoma. Márpedig Szent Klárát sohasem szokás koro
nával ábrázolni, így ez a negyedik alak nem lehet Santa Chiara, akivel egyszer
másszor, egyik-másik szerző azonosította. Az ötödik fél alak Szent Imre, liliomot
tart kezében. Feje felett ugyancsak ott látható a korona nyoma. Az általunk Szent
Margitnak tartott harmadik alak jobb kezével köpenye tartózsinórját fogja, bal
jával nénjére, Szent Erzsébetre mutat. Fején királylányt megtlletö koronával,
mivel akkor még nem alakult kli íkonográíiája, Nincs szerzetesi ruhában, ellenben
tudjuk azt, hogy Szent Ferenc tanítását, mint életeszményt követte és ideálja
volt Szent Erzsébet, az "Assisinek leánya". Már Ransanus is kiemeli a ferencesek
felé való hajlását, s hogy Margitnak valóban ez az ideálja, azt a legrégibb legen
daíró így nyilvánítja ki: "Dy war líphaberín dez armurtz". Amikor Szent Margit
nak a ferencesekkel való kapcsolatára utalunk, csak azért tesszük, hogy érthetőbbé

váljék szerepeltetése az assist templom freskóján. Csak még annyit: nem állítjuk, de
lehet, hogy a képeket Róbert nápolyi király, az Árpád-házi Mária királyné fia
festtertte és ezzel családjának hozzá közel álló magyar szent tagjait örökítette meg.
És az is érthető, hogy éppen Simone Martinivel készíttette el, hiszen összeköttetés
ben állt vele már régebben, amikor Toulouse-i Szerit Lajos képét festette, amely a
nápolyi múzeum kincse, és amelyre őt is ráfestette a művész, A ferencesekkel is
közeli kapcsolatban volt Róbert király. Édesanyja, Mária élete ,utolsó idejét a ma
ga alapította klarissza-kolostorban, a nápolyi Donna Reginában töltötte, Nem vol
na meglepő. ha levéltári kutatások e feltevésünket igazolnák.

A firenzei Santa Maria Novellában lévő, ismeretlen festő (a dominikánus szen
tek mesterének szoktuk nevezni) által még a XIV. században festett Trónoló Krisz
tus és Mária képen az első dominikánus szentek között ott áll a mí szent életű

királyleányunk is.
Annak idején a Nyulak-szígetí ún. Nagyboldogasszony dömés templom, mint

legtöbb középkorí templomunk, ki volt festve. Ennek nyoma is maradt. Biztos,
hogy falán a kolostor szent lakója is kapott helyet. Az csak feltevésünk, hogy
halála után legendájával díszítették a falakat. Divald Kornél szerint "Szent Mar
git XIII. századi vörös márvány koporsója fölé I5I0-ben csodáit ábrázoló, dombormű
vekkel ékes fehér márvány meanyezetet helyeztek. Ez szerinte a "magyar legenda
sanctuaríuma'' volt, ami nem a mai értelemben vett szentély, de síremlék, sír
kápolna. A gelencei templom falképén Huszka József két Szent Margit jelenetet
fedezett fel. Az egyik azt a mozzanatot ábrázolja, amikor rá akarják venni, hogy
férjhez menjen II. Ottokárhoz, de ő ezt visszautasítja. Inkább esküt tesz a mellette
álló apáca kezében lévő könyvre. Ezzel a jelenettel összefüggően azt is látjuk, hogy
egy férfi könyvet tép szét, egy másik jeleneten az imádkozó Margit sorort ábrá
zolta a festő.

A XV. században készült Szent Margitról az az ismert egyetlen fametszet,
amely az esztergomí Prímási képtár tulajdona. Mestere - lehet - valamelyik bu-
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dal fametsző. Későbbi időben ezt az önálló lapot helyenként átfestették, A szent
fejét, melyen egykor k0110na volt, ma fekete fátyol takarja. Fekete a palástja is.
Pedig az, amint azt más XV. század végi és XVI. század eleji metszeteken látjuk,
dekoratív ráncokban omlott alá, A szent az esztergomi mctszeten két oszlop kö
zöttí ív alatt áll. Lábainál kettős-keresztes címer. Ezen korona. Jobbjában a szü
zesség jelképét, a Iilíomot tartja, baljában nagy kapcsos könyvet szerongat. Fejét
glória övezi, mert hiszen a dicsfény megíüetí őt: a legenda szerínt egy soror látta,
hogy "maga az irgalmasság anyja állíthatatlan fényes ékű koronát adott neki".

Angelicus piktor, arrunt egy 1460-b:an írt vers nevezi Beato Angelícot, akiről

a legenda szerint tudjuk, hogy sohasem festett, míg előtte nem Imádkozott, aki
maga is a boldogok között foglal helyet, s aki a gíottóí hagyományt még egyszer,
talán utoljára továbbfejlesztette, a firenzei San Marco-beli, Utolsó ítéletet ábrá
zoló képén a mí Szerit Margitunkat szintén megfestette. A kép baloldalán, a szen
tek csoportjában, a pápák és jámbor megdicsőültek közt csodálkozva áll imára
karlesolt kézzel, fényt sugárzó fejjel a dömés apácák viseletében. Atszellenlillt te
kintettel néz fel az igazságot osztó Krísztusra. Az Ég szépségeít testö Domonkos
rendi szerafikus meghatódottsággal ábrázolja őt, akit mánden bizonnyal lelkével
látott. Nem sokkal előbb Angelico képénél, 1411-ben készítette el Bartolomeo di
Pietro szerzetes azt a perugiai, Chiesa di S. Domenicobeli kolosszális (21 méter
magas, 8,5 méter széles) üvegfestményt, amelyhez foghatót e nemben Itáliában nem
találunk. Huszonnégy életnagyságú alakot mutat be, és ezek között Margit apáca
alakját is kirakta üvegből. Az ablak alsó, balról számított ötödik alakja a dics
fényes domíníkána, akii gótikus baldachin alatt, trónus előtt áLL, keresztet és köny
vet tart kezében. Lába alatt hercegi koronája. Feje fölött szeráf lebeg. Számunkra
szokatlan, hogy kezén, lábán és mel:lén stígmát is látunk. Ugyanitt még egy ma
gyar szerittel találkozunk, éspedig Arpad-házi Szent Erzsébettel. Ugyanebben a
templomban egy, a Szűzanyát a Gyermekkel ülében ábrázolt reneszánsz falképen
Katalmnal együtt ott térdel a mi szentünk, Margit is, a kezében kereszttel.

A milánóí Santa Maria dellre Grazie kolostor refektóriumában Leonardo Utol
só vacsorája közelében, sok más szerit között, Szent Margit mellképe is díszíti a
fal felső szegélyét. Ez a dekoratív, rácsos dísz közé foglalt átszellemült, aszkéta
arcú női fél alak egy kör alakú ablakban jelenik meg oldalnézetben, fején fekete
"vélummal", amely mögöbt súgárt látunk, mintha az ismeretlen reneszánsz mű

vész a legenda szavait akarta volna ábrázolní : "Mert mikoron a szent szűz áll vala
az ablaknál a karban". A kép alá odaírta: B. MARGARITA FILIA REGIS UN
GARIAE. Az egyik legszebb Szerit Margit-ábrázolás a perugiai képtár tulajdona,
amelyet ismeretlen festő a XVI. század első felében festett. Két másik szent
társaságában látjuk a szüzet, Balról, amint az aláírás mondja: B. MARGARITA
DE. CASTELLO áll, szívet és Iildomot, jobbról pedig S. AGNES DE MONTE POL
TI bárányt, liliomot és könyvet tart kezében. Középen helyezte el a művész a
felírás szerírrt: S. MARGARITA DE UNGARIA-t, mint dömés apácát, a mí Szent
Margitunkat. Liliornot, könyvet, keresztet tart kezében. Stigmáiból fény sugárzik.
Lábánál korona, rníg fejével egy magasságban jobbról kis feszület a Megváltóval.
Margit fiatalos, tündöklően szép, de szomorú arcú. Alakja morurmentálísan hat.
A három glóriás szent mögött kőkerítés és azon túl itá.liai táj. Mestere kétségte
lenül Perugino követője. A kép egykor II Convento di S. Domenico tulajdona volt.
Említsük még meg a San Oimígemanobeü Chiesa di S. Agostino oltárképét, Pietro
di Francesco művét, és ezzel az Arpád-hází Szent Margitot ábrázoló olaszországi
reneszánsz képeket nagyjából felsoroltuk. Ezen a festményen a trónoló Madonna
körül szentek állnak vagy térdepelnek, Az oltár két részes predellájának' jobbról
a második osztásában Boldog Margitot ábrázolta a reneszánsz festő, amint a zárda
fallal kerített udvarán áll és stigmáit martatja. Természetesen rendjének ruháit vi
seli. Pietro di Francesco firenzei festő - maga is egyházi férfi, Benozzo Gozzoli
tanítványa és í'estészétének követője.

A római Santa Maria Sopra Minerva templom egyik pillére felett, két puttó
szerű alak között is megtalálhatjuk a szűz mellképét, Fejét korona díszíti, kezében
liliom és könyv. Ez a XVII. században a domonkosok részére festett freskó csak
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afféle reá emlékeztető barokk dekoráció szerepét tölti be. A római San Domenico
e Sisto apácakolostorban is találkozunk Szent Margit képével, amelyet a XVIII.
század végén festett másodrendű, ismeretlen festő. Az apácának csillagos a fekete
köpenye és fátyla, feje felett láng, jobb kezét, amelyben fakeresztet tart, koponyara
támasztja, balján stigma; az előtte lévő asztalon három különféle korona, amely a
kikosárazott lengyel, sziciliai és cseh kérőket jelenti. A kép alatt ezt olvassuk: B.
MARGARITA AB HUNGARIA V. O. P.

A budapesti Angolkisasszonyok zárdájában, vagy száz évvel ezelőtt, még lát
ható volt Szent Margit festett barokk képe, amely a domonkosok korából, tehát a
XVIII. századból maradt az apácákra. Ma azonban már nincs a helyén. A. szom
bathelyi Domonkos....rendiek kolostorában őrzött Szent Margit képről ugyancsalt;
nem tudjuk, hová került. Amint jelzése elámzlta, 1678-ban festették. A velünk szem
benéző, rendi ruháját viselő szűz fején korona, baljában könyv, jobbjában liliom.
A vasvári Domonkos-kolostorban lévő XVIII. századi oválisoJ:ajfestményen fején
tüzes fénnyel, kereszt előtt imádkozik az Arpád-házi lány.

A pozsonyi klarisszák egykori zárdatemplomában ugyancsak volt egy élet
nagyságú Szent Margit festmény, amely azért fontos, mert sok utánzéra talált és
leülönösen sok rézkarcnak a sémája. A szerit fátyla, palástja ezen a képen csillagos
volt; jobbjában keresztelt, baljában rózsaíüzért tartott. Lábánál korona hevert. A
kép hátterében a Dunán csónak közeledett a szíget felé. Távolabb a budai hegye
ket, jobbról épületeket láthattunk. A pozsonyi festmény után készült az a kezdet
leges rézkarc - Boldog Margit mellképe -, amely a Nagyszombatban megjelent
Szentek történetét, az Ungariae Sanctitatis indicát is díszíti. A pozsonyi festmény
rnetszetben sokszor fordul elő még a múlt században is (pl.: Vajda: Szűz Szerit
Margit élete, Potyondi Rafael: Szűz Szent Margit, tisztelete stb. círnű könyvekben).
Ezek a grafikák körülbelül az 1800-as évek előtti Binder-féle rézkarcokra vezet
hetők vissza. (Jelzésük: Bánder sc. Posonii. Feliratuk: B. MARGARETA B.F;LA IV.
REG. HUNG. FIL.) Birider primitív karca sokféleképp, még selyemre nyomva, ima
kíséretében is megjelent. Ezeknek ametszeteknek egyikéről készülhetett az' a kis
méretú, kedves, biedermeíer ízű kép, amelyet a pesti Szerit Domonkos fiai az
Erzsébet apácáktól kaptak és sekrestyejük díszét képezi. A budai klarisszáknak is
ilyen képük leheteitt Szent Margitról, Tudjuk, hogy hat oltáruk közül az egyik
neki volt szeritelve. Bél Mátyás említi, hogy "a szigeti zárda táj án, a romok között
épült egykori kápolnában is létezik Boldog Margit kép". Több mint két évszázad
után nem tudjuk, hová tűnt. A piltscsabaí templom nagyméretű oltárképe is XVIII.
századi, amelyen a koronás fejű apáca egy zsámolvon térdel - és ami egészen
szekatlan - a Szentlélek sugározza rá fényét három angyal jelenlétében, akik a
fenyítő vesszőt, töviskoszorút és a feszületet mutatják a szeritnek. Ablakon át ki
látunk a Dunára, a szígeíü kolostorra.

A svájci weseni dominikánus apácálc könyvtárában lévő mctszeten is ott tér
depel Szent Margit. Feje felett láng, vele szemben két angyal, akik keresztet, kor
bácsot, ciliciumot és fen~ítő vesszőt hoztak ajándékba. A rokokó díszele között lát
ható a koronás magyar címer is. A szűz lábánál három korona, amelynek szim
bolikus értelmét már ismerjük. Az egész metszetet apró jelenetek keretezik. Ezek
ben életéből vett mozzanatokat örökített meg az ismeretlen grafikus, így: a tüzes
fazék históríáját, az árvizet, ajándékosztást stb.

Az eddig felsorolt barokk képek művészí értéke nem jelentős. Annál becsesebb
az a rnerinyezetkép, amelyet Anton Maulbertsch 1792-1793 között festett az egri
Líceum kápolnájának gróf Esterházy Károly egrri püspök, aLiceum alapírtájának
megrendelésére, amelyen a mennyországot ábrázolta. Ennek egyik részietén a ma
gyar szentek megdicsőülését: Szent István, Szerit Imre, Szerit László és a-többi
magyar szent mellett csillagos fátyolban és köpenyben Margitot is megtaláljuk a
Magina Domina Hungariae közelében. Ha a nápolyi Saniba Maria Donna Regina fal
képén a középkor szentséges áhitata, Angelico általunk említett művén a bensősé

ges léleknek legfinomabb kifejezése nyilvánul meg, Matzlbertsch monumentálís
mennyezetfreskóján a felfokozott érzéssel teli, átszellemített barokk expresszív gon
dolat jut érvényre,
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Szent Margit két ereklyetartó szobráról is tudunk, amelyek őt ábrázolták.
Míndkettő ezüstből készült. Az egytikről az esztergomi székesegyház kincstárának,
Révay Pál custossága alatt 1794. /július ll-én kelt, Ipolyi Gáspár és Kussanics
György kanonokok által készített leltárában esik szó, A 20. tétel szerint: "Szent
Margit szűznek megaranyozott ezüstszobra, melynek mel1én hat kő ékeskedik."
Minden közelebbi adat erről a szeborról hiányzik Lehet, hogy a későbbi leltároik
ban még előfordul. A másik ereklyetartó szobor a pozsonyi klarisszák birtokában
volt és az egyik régi ínventár azt mondja róla, hogy: "Szent Margitnak ezüst szob
ra, fatalpazaton, ezüst lemezikékkel van díszítve és 920 uncia." Az 1656. évi lel
tárhan még nem szerepel a szobor, viszont tudjuk, hogy mi lett a sorsa: József
császár emberei a pénzverde olvasztókemencéjébe juttatták. -

A XIX. század 1iegelejéről való a római sanita Maria Sopra Minerva elkalló
dott képe, amely 1805-ben készülhetett. Nem ismerjük, csak Fraknó~ püspök kije
gyezte a domonkosok rendjének levéltárából, hogy akkor festették, amikor a rend
római anyaegyházában Boldog Margit ünnepét először tartották. A főoltár, amely
alatt Szent Domonkosteteme nyugszik, Margit képével volt díszítve. Csillagokkal
behintett öltönyében, feje felett kigyúló lánggal, kezén stigmák nyomaival ábrá-

, zolta a rnűvész a szerit emlékű szüzet, amint térdre borulva a feszületet átkarolja
és áhítatos elmélkedésbe merül, rníg lábainál a megvetett három korona fekszik.
A képet égő gyertyák koszorúja övezi és a következő felirat jelöli: "Beata Mar
gareta ab Hungaria Virgo Ordinis Praedícatorum."

Ne szépítsük a dolgot. A XIX. században az egyház elvesztette, mint sok mín
den felett, így a művészet felett is hatalmát. Elmúlt az idő, amikor imát imád
kozott a művész munkájába. Halvány rózsaszín, halványkék ruhás, bágyadt, reny
he, szentímentálís alkotások kerülnek ki a kegytárgy-üzemekből. De ne is csodál
kozzunk ezen, hiszen a művészetet gyakran a "templomfestő és templomaranyozó"
diktálja.

Az egyházművészet elesettsége a múlt században is sokaknak nagy fájdalmat
okozott. Talán éppen ez váltotta ki a nazarénus művészetet, amelynek távoli kö
vetője Szoldat.its Ferenc, aki egy Patrona Hungariae képén a l'iliomos Szent Imrét
és az apácaruhás Szent Margitot 1896-OOn, Hornig Károly bíboros megbízásából,
a veszprémi püspöki kápolna részére megfestette. A két szerit közott Máriát a
gyermek Jézussal, az előtérben egy szárnyas kís angyalt, aki a magyar címert
tartja, míg a távolban Veszprém várát látjuk. A Patrena Hungariae képeken, így
a budapesti Belvárosi-templom díadalívén is, amelyet Vastagh György festett;
ugyancsak szerepel Szent Margit. A budapesti Szent István-bazilika bejárata fe
letti oromzaton, amelyet Fessler Leó készített, szintén ott könyörög Máriához több
magyar szerittel és Szent Lipóttal egyetemben az Arpád-házi királylány.

A XIX. század egyházművészetérőlmondott lesújtó ítéletünk és a megemlített.
némileg kivételt allwtó művek után említsük még meg az egyházművészeti szem
pontból elfogadható alkotásokat. Ilyen a pécsi székesegyházban lévő Székely Ber
talan falkép, amely azt a mozzanatot ábrázolja Margit életéből, amikor a kis apá
eajelöltet a Nagyboldogasszony szigetére viszik. Székely Bertalan tervei szerint ké
szült a Koronázó-templom Szent István-kápolnájának üvegablaka is, amelyen tel
jes alakjában látjjUk Szent Margitot. Székely Bertalan és Lotz Károly közösen ter
vezik a budavári Nagyboldogasszony-templom Szent Margit üvegablakát. amely a
keletd falat díszíti. A budapesti kőbányai templom érzelmes képét RoSj~01;ics Ignác
festette. A kőszegi domonkos apácák kolostorában három festményen látható Szent
Margit. Eber Sándor a szem gyermekkorából vett jeleneteket örökítette meg. A
másik egy középkori képet utánoz, míg a harmadik egy nürnbergi acélmetszet után
készült. A Bazilika Szerit Cec,illia oltára feletti kupola egyik medailloniának Mar
git-ábrázolása Vastagh György munkája, Ha ezekhez a többé-kevésbé érzelgős, de
jó szándékú, patetikus képekhez hozzávesszük Thán Már vázlatát (a Belvárosi
templom üvegíeseményéhez készült), melysn a szent ruhájának szabása. színe nem
felel meg a dominikánus apácáénak, úgy a Szent Margitról festett XIX. századi
jellegzetes műveket megemlítettük.
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Az újabb, XX. századi alkotök közül említsük meg Damkó József nevét, aki
többször megmirnltázrta Szent Margitot. Damkó a par excellence egyházművész, egy
szer a hitétől átszellemült szüzet, máskor a magába mélyedő dominikánát örökí
tette meg. Ohmann Béla egyszeru plasztikai eszközökkel készült művén a Nyulak
szigetének lakóját, mint a szelídség mintaképét állítja elénk. Madarassy Walter
visegrádi Margitján ki tudta fejezni azt a pillanatot, amikor a királylány össze
kulcsolt kézzel imádkozva lelkét felemeli az Istenhez.

Korunk festői is szívesen fogla:llkoztlak a Szent Margit térnával. Aba NOIJák
Vilmos a [ásszentandrást falképen a magyar szentek csoportjába helyezte. A zse
niális piktor Margit arcán kíválóan érzékelteti, hogy azért vált szentté, mert a ke
gyelem vezette. Miskolczy Ferenc finoman stilizálva, a fehér és fekete "domini
kánus színt" kihasználva komponálta meg olaifestményét, amelyen példát mutató
elmélyülésben, imába merüLve látjluk a szemérmes "Boldog Margit asszonyt". Had
zsy OLga viszont a kolostor ambítusán ülve, amint a könyvét nézegeti, mutatja be
a sorort, menette liliom nő. Feszt y Masa a szűz szenvedéseit akarta festményéri
kifejezni azzal, hogy KI"isztus töviskoronáját szorítja magához. Istókovits Kálmán
tizenöt jelenetet készített életéből és csodáiból azzal a készséggel, amely őt alkal
massá teszi elvont, vallásos gondoliatok megjelenítésére. HinczGyula több művén,

minden mesterkélt teológJiJai spekuláció helyett, a szenc lelkivilágába való beleélés
sel Margit vízíóít örökítette meg. Jeges Ernő nagyszabású tervei minden részletre
kiterjedő illusztratív hajlandósággal - távol a múlt század külsőségeket megörö
kítő felfogásától -, szemet és lelket lekötő, hitben élő szeretettel, hozzáértéssel
készültek. Röviden utaljunk még egy nagyszabású festői alkotásra, melyet Kan~uly

Béla festett a budapesti domíníkánusok templomának falára. A körülbelül 180
négyzetméter freskó túíszármyal minden eddigi Szent Margitról készült alkotást.
Meg kell még említenünk Jálics Ernő szoorászművész Arpád-hází Szent Margitot
ábrázoló művét, amellyel, mint minden vallásos tárgyú alkotásával, valóban az ol
tár és hLté1et szépítését célozta, továbbá Kondor Béla nagyszerű, 25 négyzetmé
teres pannóját, amely viszont profán környezetben, az újjáépitett margitszigeti
Nagyszálló előcsarnokában állít emléket a szigeten egykor élt szent királylánynak.
akinek angyalszárnyas alakja a hatalmas kép középpontjában látható.

KIR.4LY ILONA

SZENT MARGIT LEGENDÁI
(XV- XVIII. század)

Szent Margit alakja töretlen folytonossággal él Iegendáiban napjainkig. Halála
után néhány évvellelkiatyja készítette el életrajzát és kortársai tanúvallomásainark
(1276) jegyzőkönyve is fennmaradt. Ezek alapján dolgozza fel életét szép latin
stílusban Garinus (1340) a hazai hagyományokkal és mísztíkus elemekkel bővített

Nápolyi legendában. A Töss-i (Svájc) domonkos kolostorban élt III. Endre leánya,
Boldog Erzsébet, akinek személye felkeltette az érdeklődest Szent Margit iránt.
Ezért már a század végén az ottani legendagyűjteménybenegyütt szerepel az élet
rajzuk. Az említett három legenda irodalmi feldolgozása teljes.!

Ezzel szemben a XV. századi és barokk kori Iegendákról készült ugyan né
hány kisebb tanulmány, az anyag azonban annyira szerteágazó és sokszor oly ke
véssé hozzáférhető, hogy nehéz róluk teljes képet adni. A XV. században Mátyás
király udvarában tartózkodott három évig Ransanus, a kiváló humanista, Magyar
történelmében egész :tJejezetet szentel Szerit Margit személyének, Marcellus nye
mán,? Nagy érdeme szép latin stílusa. Előadása világos, magtalálja a helyes mér
téket az események élénk leírása és tárgyídagos ábrázolása kőzött, Ű szerepelteti
először magyar Boldog Ilona alakját, akii szerínte a gyermek Szent Margit nevelője
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