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A vesztett muhi csata 

után IV. Béla király fele-

ségével, Laszkarisz Má-

ria bizánci hercegnővel 

együtt Dalmáciába 

menekült. Ott, Klissza 

várában született 

Margit leányuk 1242. 

január 27-én. Szülei – a 

tatároktól elszenvedett 

vereség miatti kétség-

beesésükben – felaján-

lották őt Magyarország 

megmentéséért.

Margit ennek megfelelő-
en hároméves korában 
a veszprémi domonkos 

apácákhoz került, és ott gon-
dos nevelésben részesült. Ne-
velőnője Olympiades nővér volt. 
Később a Nyulak szigetén lévő 
zárdába került át, amelyet ap-
ja építtetett. Itt került sor Mar-
git fogadalomtételére 1254 -ben. 
Később két alkalommal is le-
hetősége lett volna fogadalma 
visszavonására, hiszen minden 
bizonnyal megkapta volna a fel-
mentést apja kérésére. Ő azon-
ban visszautasította II. Ottokár 
cseh király, valamint a lengyel 
uralkodó házassági ajánlatát is.

 Margitot a keresztények, az 
önfegyelmezés és a keresz-
tény szeretet példaképének te-
kintették. A legalacsonyabb 
rendű munkát is szívesen vé-
gezte, és a legrosszabb ruhák-
ban járt. Napjait munkában, 
éjszakáit imádságban töltötte. 
Gyakran kínozta magát korbá-
csolással is. A róla szóló, 1510-
ből fennmaradt legenda szerint 
jövendőmondó képességekkel 
is rendelkezett, amellyel olykor 
apjának is segítségére volt dip-
lomáciai gondjai megoldására. 
1270. január 18-án halt meg a 
Margit-szigeti kolostorban, egy 
héttel 28. születésnapja előtt. 
Ravatalát 1271 körül Albert és 
Péter lombardiai szobrászok fa-
ragták meg vörös, egyes részeit 
pedig fehér márványból.

A legenda szerint, holtteste 
halála után három hétig nem in-
dult oszlásnak, ráadásul rózsa-
illatot árasztott.

Boldoggá avatása már 1276-
ban történt meg, szentté avatásá-
ra azonban évszázadokat kellett 
várni. Tiszteletét 1789-ben hiva-
talosan is engedélyezték, végül 
XII. Piusz pápa 1943-ban avatta 
szentté, mégpedig atyjának húga, 
Magyarországi Szent Erzsébet 
ünnepnapján, november 19-én.

A Margit legendája

IV. Béla király megfogadta, 
hogy ha Isten még egyszer or-
szágába visszavezeti, és népét 
ismét felemeli, egyetlen lányát 
neki ajánlja, s apácának nevel-
teti. Fogadásáról nem is feled-

kezett meg, és amikor egyetlen 
leánya, a kicsi Margit a tize-
dik évét betöltötte, kolostorba 
küldte. Ott nevelkedett a király 
egyetlen leánya, távol az édes-
anyja jó szavától, távol a díszes 
és kényelmes palotától.

Ahogy nőtt, növekedett, egyre 
inkább távolodott a világi hiú-
ságtól, és közeledett az egyházi 
tanításokhoz. Az apácák klast-
romában élt a Nyulak szigetén, 
amelyet később róla Margit-szi-
getnek neveztek el.

Híre járt a közeli országokban, 
de még a távoli tartományokban 
is, hogy van Béla királynak egy 
szépséges lánya, s egymás után 
érkeztek a kérők Magyarország-
ra. Megkérte Margitot a cseh ki-
rály őfelsége, s megkérték sokan 
mások is, de ő annyira utálta a 
világi hiúságokat és gyönyörű-
ségeket, hogy hallani sem akart 
a házasságról.

Messze földről jöttek szer-
zetesek és apácák, de jöttek 
nagy nemes özvegyasszony-
ok, nagy uraknak és fejedel-
meknek feleségei is, hogy a 
királykisasszony szent életé-
ben gyönyörködjenek.

Mert Szent Margit mindig térd-
re ereszkedett Jézus és Szűz 
Mária képe előtt, úgyhogy a sok 
térdepelés miatt térdének kalá-
csai megdagadtak és megkemé-
nyedtek. Életének minden napján 
örült, ha magát megalázhatta, és 
az apácanővéreknek szolgálatot 
tehetett. Amennyivel felülmúlta 
őket méltóságával és nemességé-
vel, annyival inkább iparkodott 
magát megalázni előttük.

 A nemes magyar király 
egyetlen lánya, az ország büsz-
kesége ott főzött a konyhán, el-
mosta a tálakat és a fazekakat, 
és hordta a tüzelőt. Télen is ő 
tisztította a halat, ezért aztán 

kezének bőre meghasadozott, s 
a vére kiserkedt.

Történt egyszer, hogy Szabi-
na nővér, Donát úr leánya rákot 
főzött vacsorára a nővéreknek. 
De főzés közben a fazék a pa-
rázs közé esett, és mindenestül 
kigyulladt. Szabina nővér csak 
sikoltozott, de nem mert a fa-
zékhoz nyúlni. Akkor lépett be 
Margit asszony, s amikor meg-
látta az égő fazekat, puszta kéz-
zel megfogta, és kivette az izzó 
parázs közül. De halljatok cso-
dát: a tűz sem a kezét, sem a ru-
háját nem égette meg.

A szent szűz a kolostor ebéd-
lőjében is szolgált: felsöpört, 
kiszolgálta a nővéreket, s egy 
falatot sem evett addig, míg a 
többiek az asztaltól felkeltek. 
De különben is, hogy magát 
megalázza, mindenkor a máso-
dik asztalnál evett, miképpen a 
szolgálólányok.

Történt egyszer, hogy a szent 
szűz a nővérek kézmosó vizét, 
amelyet közösen használtak, ki 
akarta vinni, de a nagy csebret 
egyedül nem bírta. Ezért magá-
hoz szólított egy nővért, éppen 
Boboldi ispánnak lányát, a büsz-
ke Csengét. Azt mondta neki:

Szerető atyámfia, vigyük 
együtt a moslékos csebret!

Csenge nővér semmit sem 
szólt, kivitte a csebret Margit-
tal, de amikor az udvarra értek, 
letette a csebret, és a moslékos 
vízzel a szent szüzet arcul ver-
te. Margit pedig ezt békesség-
gel elszenvedte, elmosolyodott, 
és azt mondta:

Szerető atyámfia, mit mű-
velsz?

Ilyen szeretet és alázatosság 
élt a szent szűz szívében.

De híre járt egyszerűségé-
nek és engedelmességének is. 
A közedényekkel megelége-
dett, az étel hitványát válogat-
ta, s panaszát ember soha nem 
hallotta. Amit a főnökasszony 
parancsolt, elsőnek teljesítette.

Ha a nővérek közül valame-
lyiknek atyja, anyja vagy ro-
kona meghalt, a szent szűz 
mindjárt felkereste, vele sírt, 
és azt mondta:

Akarta volna az Úristen, sze-
rető atyámfia, hogy inkább én-
nekem történt volna, hogy nem 
tenéked. Ha pedig a nővérek kö-

zül valaki meghalt, a szent szűz 
addig nem távozott a halott tes-
tétől, míg el nem temették, ha-
nem ott imádkozott a holttest 
mellett, s úgy megsiratta, mint-
ha rokona lett volna.

Ez a szentséges szűz nagyon 
szerette a szegényeket, és ma-
ga is szegénységben akart élni. 
Ruhája mindig szakadozott és 
foltos volt. Néha a sárból vett fel 
posztófoltokat, és azzal foltozta 
meg köntösét.

Egyszer amikor, IV. Béla ki-
rály eljött a lányához, Szent 
Margit nem mert atyja színe elé 
kerülni, mert erősen rongyos 
volt a köntöse. Hirtelen elfutott 
Kandida nővérhez, és megkérte, 
hogy foltot vessen a köntösére. 
Kandida nővér nagy munkával 
foltozta meg, mert a köntös már 
úgy elrongyolódott, hogy Mar-
git asszony karjának húsa alóla 
kilátszott. Amikor pedig a főnő-
vér, aki a ruhát osztotta, Margi-
tot meglátta, azt mondta neki:

– Asszonyom, én teneked jobb 
palástot adok.

De Margit asszony azt felelte:
Ne úgy tégy, szerető atyámfia! 

Két hitvány palástot varrj össze, 
és foltozd meg, azt viselem én.

Fején egyszerű velumot, fá-
tyolt hordott, mint a többi nővé-
rek. De amikor meglátta, hogy a 
szolgálólányok durva, goromba 
fejkendőt hordanak, elcserélte 
a magáéval, és az övét a szol-
gálóknak adta. A sarui is mind 
leszakadoztak a lábáról. Ami-
kor mindezt a főnökasszony lát-
ta, azt mondta a szent szűznek:

Ha ezt a te atyád és anyád 
megtudnák, rajtunk nagy szé-
gyent tennének.

De Szent Margit asszony azt 
mondta erre:

Kérlek tégedet, szerető anyám, 
a Jézusnak szerelméért, hagy-
jad, hogy én ígyen tegyek.

A szent szűz ágya csak egy 
földre vetett gyékény volt, erre 
néha egy kődarabot tett párná-
nak. Ezen nyugodott a magyar 
király lánya.

 Vezeklőövvel, korbácsolás-
sal testét erősen gyötörte, soha 
pihenést magának nem enge-
dett. Ezért kora ifjúságában na-
gyon elgyengült, és érezte, hogy 
halála közeledik. Amikor az 
egyik nővért együtt elsiratták, 

azt mondta a főnökasszonynak:
– Én szerelmes anyám, én le-

szek az első a nővér után, aki 
meghalok. - És ez így is történt. 
Amikor a szentséges szűz meg-
betegedett, odahívatta a főnök-
asszonyt, és átadta neki az ő 
ládájának kulcsát.

Ó, szerető atyámfiai, akarat 
szerint való szent szegénység-
nek szeretői, tartói és kívánói, 
kik a mezítelen Jézust mezíte-
len követitek, lássátok, nézzétek, 
hajoljatok jól oda és lássátok, mit 
lelt a főnökasszony a magyar ki-
rály lányának kincses ládájában! 
A szent szűznek ezek voltak a 
kincsei: ciliciumok vagy vezek-
lő-övek a derék sanyargatására. 
Az egyik megszakadozott már 
a gyakori viselés miatt, a másik 
cilicium pedig vasból készült, 
hogy nagy keménységgel szorít-
sa a testet. Egy vessző is volt ott, 
amelyre a szent szűz sündisznó-
bőrt erősített, s azzal ostorozta 
magát. Találtak két nemezkap-
cát, amelyek kétfelől hegyes vas-
szegekkel voltak kiverve, ezeket 
viselte a szent szűz a lábán.

Ezek voltak Margit asszony 
kincsei, amelyekkel érdeme-
ket gyűjtött, és ezekkel az ér-
demekkel segítette a hozzá 
folyamodó bűnösöket.

Betegségének tizenharmadik 
napján, huszonkilenc eszten-
dős korában a szent szűz el-
nyugodott az Úrban. Legottan 
a szentséges szűznek az or-
cája csodálatos fényességgel 
megfényesedett, s olyan szép 
világosság támadt a szeme 
alatt, mintha egész arcát meg-
aranyozták volna.

A magyar nyelvű 
Szent Margit-legenda forrása

A magyar nyelvű Margit-legen-
da kútfőjét egy 1300 körül készült 
és Marcellusnak, Szent Mar-
git lelkiatyjának tulajdonított la-
tin nyelvű mondaváltozat alkotta. 
A fordításra 1300 és 1320 között 
kerülhetett sor, majd a nehezen 
érthető szöveget 1360 és 1409 
között a domonkosrendi szer-
zetesek átdolgozták. A legenda 
Ráskai Lea 1510-ben készült má-
solatában maradt fenn.

DR. GARDA DEZSŐ

Béla Istennek ajánlja lányát országa megmentéséért

Szent Margit legendája

Szent Erzsébet, Szent Margit és Szent Imre alakja Assisiben  a Szent Miklós-kápolna külső falán

Ez a szentséges 
szűz nagyon szerette 
a szegényeket,
és maga is 
szegénységben 
akart élni.




