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A Szent István Társulat vezetôsége -ben
vagy -ben, amikor elhatározta, hogy a
Középkori keresztény írók sorozat harmadik
köteteként kiadja a XIII. századi forrásokat
Árpád-házi Szent Erzsébet életérôl, bizonyára nem gondolt arra, hogy . november -én Szent Erzsébet-év kezdôdik, amely
a szent születésének nyolc évszázados jubileumát hivatott megünnepelni egy álló esztendôn keresztül. Mind a kiadó, mind a fordítók nagy szolgálatot tettek az ünnepségsorozatnak, hiszen a jelen elôadás, jóllehet
nem része a hivatalos programnak, bátran támaszkodhatott e fordításokra is a latin nyelvû források mellett. Azonban nem szabad
említés nélkül hagyni azt a modern Szent
Erzsébet-monográﬁát sem, amely bôséges
forrásokra és irodalomra támaszkodva két kiadásban is napvilágot látott, elôbb az Akadémiai Kiadónál, majd utóbb az Ecclesia
Könyvkiadó jóvoltából, s szerzôje: Sz. Jónás
Ilona. Ezek következtében a közelgô Szent
Erzsébet-év mondhatni két évtizedes, bár tôle független, mégis hasznos szolgálatot tevô
elôkészülettel rendelkezik.


Mielôtt a címben jelzett Thüringia vagy
Hungária kérdésére válaszolni próbálnánk,
engedtessék meg eltekinteni Szent Erzsébet
életének részletes ismertetésétôl; helyette
inkább megidézni azt az utolsó idôt, amit ô
még férjével töltött. Igaz, késôi forrás
alapján, hiszen Dietrich von Apolda maga is
bevallja, hogy „ évvel Szent Erzsébet
halála után” kezdte írni, rendbe szedni,
kiszínezni, feldíszíteni a szent életrajzát.
Eme vallomás alapján rögtön kétkedô gondolataink támadnak a forrással szemben,
vajon nem kitalált eseményrôl tudósít?
Tekinthetjük forrásértékûnek az elbeszélést? Erzsébet a Szentföldre induló férjétôl
imigyen búcsúzott. „Követte, még csak nem
is messzirôl, hanem közelrôl, szomorúan a
leghûbb nô a legkedvesebb herceget, aki
vándorlásában Thüringia határán már túlért, hogy ôt – fájdalom – ne láthassa többé
már soha. A szerelem ereje és az elválás fájdalma nem hagyta, hogy még jókor visszaforduljon, s kíméletlenül hajszolta, hogy
még egy nap utat megtegyen. De neki nem
volt elég ez az elôrehaladás, az elválást el
nem viselve kísérte, még egy napi utat téve
meg. Mit akar? Elôrehaladásáért tett erôfeszítését a szerelem köteléke és a kín ereje
sokszorozzák meg. Az erôs érzés-okozta
halogatást a Teremtô szeretete törte meg:
erôs az, mint a halál. Rudolf pohárnok sürgetésére így aztán végül szétváltak.

Mikor a szükség kényszerítette és az alkalom sürgette, hogy különváljanak, végül,
mindennek végén a hû férj egy titkos pecsétül használt gyûrût tett le szomorú hitvese
elé, így szólván: Nôvérem, ezen a gyûrûn
Isten bárányának lenyomata van a zászlóval.
Bizonyíték, hogy küldötteim valódiak, valamint életem vagy halálom jele. Majd hozzátette: A mindenható Isten áldjon meg,
legdrágább nôvérem, és legyen áldott, akit
hordozol, méhed gyümölcse. Akirôl, amint
együtt megállapodtunk, boldogan gondoskodni fogsz. Ezt mondván elhagyta a herceg
kedvesét.” (Csalog Judit fordítása.)
Az ellentétpárok mesteri alkalmazása a
szerzô tehetségét dicséri, aki elôzôleg bevallotta: rendbe szedi, feldíszíti a kedves szent
életrajzát. Egy-két nyelvi fordulatot hadd
ismételjek meg: „követte, nem messzirôl, de
közelrôl; leghûbb nô a legkedvesebb herceget; a szerelem ereje és az elválás fájdalma;
szerelem köteléke és a kín ereje.” E szépen
szólni tudás azonban annak a ténynek a
meglétét, miszerint – némileg megváltoztatva az Énekek éneke szavait – „szerelmük
erôsebb volt, mint a halál”, nem gyengíti.
Ennek tárgyiasulása az Isten bárányát ábrázoló gyûrû, amelyet férje Erzsébet elé tett.
Egy használati tárgy szimbólummá nemesedett a kimondott szavak által, s ha az ember
történelmi gondolkodásának jellemzôje az
események jelképes elemei iránti vonzódása,
akkor itt nem egyszerû közléssel, hanem





érzelmekkel-indulatokkal teli metakommunikációval állunk szemben.
Lehetett volna kiválasztani a leprás beteg
vagy a rühes gyerek esetét is példázat gyanánt, de azért ez az epizód került említésre,
mert felvillant valami olyan szenvedélyességet Erzsébet lelkébôl, ami képessé tette ôt
egyszerre az Isten és a férje iránti, egyenlôképpen lángoló szeretetre. S mindez a
XIII. században, amikor világiak nem igen
részesülnek abban a megdicsôülésben, ami a
szentté avatás, oltárra emelés. A hitvestársi
szeretet ilyen fokú elôtérbe állítása – együtt
étkeznek, ami az egyenrangúság jele – afelé
mutat, amit kevésszer használatos kifejezéssel atipikus életszentségnek lehet nevezni.
Atipikus, mert a házastársi szeretet más
szentek életében nem jelenik meg ekkora
drámai erôvel, ilyen megrendítô szépséggel.
A hagiográﬁai irodalomban  után a
házasság mintegy háttérbe szorult. Férjes,
sokgyermekes asszonyokat avattak ugyan
szentté, lásd Svéd Szent Brigittát; ám házasságuk csak mellékes elôzmény, s szerelemrôl nem esik szó. Mintha a testi kötelék
minden áron legyôzendô lenne az Isten
iránti vágyakozás során. Ez Erzsébetnél is
tapasztalható, állítják egyesek. Az átlaggondolkozás számára megütközést keltô a lemondása legkisebb gyermekérôl, amikor
özvegységében teljesen a betegeknek szenteli magát. Ám ennek túl nagy jelentôséget
tulajdonítani kár lenne, ha Erzsébet szemé-

lyiségét tényleg meg akarjuk közelíteni. A
bölcs, elôrelátó anya munkálkodott benne,
amikor gyermekeit másokra bízta. Atipikus
életszentsége mellett józan észjárása, gondolkodása divatos kifejezéssel élve, „keresztül jön” a forrásokon.
Hungária vagy Thüringia felé tovább
haladva, a szerelmes feleség, majd bánatos
özvegy, gondos anya Erzsébet lelkiségére
érdemes rákérdezni. Marburgi Konrád, a
szigorú ferences lelkivezetô alakja sejlik föl
a lelkiség említésekor, ám a négy szolgáló
vallomása fontosabb, hiszen egyikük, „Guda szerzetes szûz mintegy ötéves korában
került az akkor négy esztendôs Erzsébet
szolgálatába.” Ô tanúvallomásában Erzsébet
lelkiségének két jellegzetes vonását emeli ki:
mély áhítattal vallásos, és a szegények irányában rendkívül együttérzô. A leányka öt
éves korában, „amikor még nem is tudott
olvasni” (tehát késôbb tudott?), a zsoltáros
könyvével zsolozsmásdit játszott. Elnézést
az opus Dei, avagy divinum ofﬁcium ilyetén
megjelöléséért, de ez éppen olyan „szocializálódási folyamat”, mint a szorgalmas ministráns esetében a játékból misézés. S mi
ebben a játék, mennyi az értelem ébredésével párhuzamosan a bontakozó hit, arra fogadjuk el – napjaink lélekbúvárainak vélekedései helyett – a gyermekeket maga köré
gyûjtô, és ôket az apostolok számára példaképül állító Jézus tanítását. A kislánytársaival játszó Erzsébet vallásos elemeket vegyít





a vetélkedésbe – toposz lenne mindössze?
A lovagi kultúra legjellegzetesebb megjelenítôje, a lovagi torna küzdelmein részt vevôk nem ugyanazt tették?
A szerencsejátékokról az egyháziaknak a
középkorban igencsak szigorú véleményük
volt. S Guda, a megbízható szemtanú a gyermekjátékokban nyertes Erzsébetrôl beszél,
aki „nyereségének tizedrészét szegényebb
játszótársnôinek adta”, sôt imakereskedelmet folytatott. Nem úgy, mint sokszor
a fölnôttek, hogy helyettük vagy értük adományokért mások imádkozzanak, hanem
„minden egyes ajándékért néhány Miatyánk
vagy Üdvözlégy elmondására kötelezte
ôket.” Szent Erzsébet szegények iránti szeretete – mondhatni – vele született erény, s
innen forrásozik az, amit majd a Szegénység
Úrnôt megismerve diadalra visz élete utolsó
szakaszában. Megemlítendô még János
evangélista iránti devóciója, aki nem csak az
utolsó vacsorán, hanem a kereszthalálkor is
kiemelkedô helyet foglalt el az Üdvözítô
mellett. Összefoglalva Guda tanúskodását:
humiliter Deum habens pre oculis.
Isentrud özvegy Erzsébet házaséletének
boldogságáról tett tanúságot. A báty, Hermann halála után az annak helyébe lépô
Lajos megértô volt ﬁatal felesége iránt még
akkor is, ha neki meg feleségének „ezért az
egyéni és szokatlan életmódért” … „szemtôl
szembe sok szidást kellett elviselnie a családja részérôl.” A tisztátalannak tartott ételek

elutasításától kezdve a jómódú elhunytak új
lenvászon halotti lepleinek a szegények számára történt kisajátításáig kifogyhatatlan
ötletességgel szolgálta Erzsébet a szegényekben, betegekben magát az Üdvözítôt. Mindez egybecseng Marburgi Konrád mesternek
Boldog Erzsébet életérôl a pápához írt levelével. A harmadik szolgáló, Irmengard és a
negyedik, az úrnôje nevét viselô Erzsébet
szolgáló vallomásai részletekkel igen, de
alapvetôen új elemekkel nem gazdagítják
tovább Erzsébet nyolcszáz évvel születése
után is szemkápráztató lelki gazdagságát.
A középkorban a meghalás, az örökkévalóság küszöbének átlépése, innen odaátra,
közösségi esemény. Haláltusájukkor még a
legszegényebbek sincsenek magukra hagyva,
övéik, szomszédaik körülveszik a haldoklót
és vele, érte imádkoznak. Erzsébet halála
sem történhetett másként. Marburgi Konrádnak a pápához írt levelében a teljes terjedelem több mint egyhatodát betegségének, halálának részletes taglalása teszi ki.
A négy szolgáló vallomásában Guda errôl
hallgat, Isentrud, Irmengard szintén. Erzsébet szolgáló rövidebben tudósít, ám Konrádhoz hasonlatosan ô is hallotta a haldokló Erzsébet énekét. Emellett nem hallgatja
el, hogy az ereklyékre vágyó túlbuzgó hívek
a halott testét megcsonkították. Heisterbachi Cézár életrajzának utolsó, . fejezete
foglalkozik énekével, halálával, majd felravatalozásával, a gyászolók viselkedésével,





sôt szerinte Erzsébet szolgálóhoz hasonlóan „a wetteri kolostor apátnôje kis madarak igen vidám énekét hallotta. … Bizonyára szentek és angyalok gyûltek össze
madarak alakjában a szent test körül, és a
dicséret hírnökeként lelkét elvitték Istennek.” Jacobus de Voragine a Konrád, Erzsébet és Cézár által említett, lelkében éneklô Erzsébet mellett egy kismadárról is
megemlékezik a templom tornya fölötti
nagy csapat madárkán túl. Dietrich von
Apolda szintén tudósít a haldokló Erzsébet
énekérôl: „Csoda dolog: akkor torkából,
szája minden mozgása nélkül édes hangok
lettek hallhatók.” Ez a misztikus ének az
Énekek éneke szavakba aligha foglalható
üzenete. Jóllehet az angyalok, szentek éneke
más szentek halálakor is hallható; Erzsébet
esetében . november -én bekövetkezett elszenderülésnél már elôjele a csodák
sokaságának, amelyek közül az elsô két nap
múlva, -én be is következett. Erzsébet
spontán kultusza tehát még temetése elôtt
azonnal elkezdôdött és négy év múltán a
pápa, IX. Gergely által véghezvitt kanonizációval szentesítôdött, amint arról alább még
szó esik.
Megpihenve a Thüringia és Hungária felé
vezetô úton, érdemes áttekinteni az –
 közötti idôszak alatt kanonizált laikusok sorát. Összesen tizennyolc személy kapcsán folytattak szentté avatási pert. Nyolc
férﬁ, tíz nô. Ami származási helyüket, vagy

életük színterét illeti, négy esetében Itáliát,
egy-egy alkalommal Angliát és Skóciát kell
említeni, hasonlóan Dániához és Franciaországhoz. Provence és Svédország kétszer
szerepel, a német nyelvterület öt alkalommal
érintett. Ez utóbbihoz tartozik a Magyarországon született, ám élete túlnyomó többségét Thüringiában töltô Árpádházi Szent
Erzsébet. Meg kell jegyezni, hogy Svéd
Szent Brigitta, noha élete utolsó harmadát
Rómában töltötte, svédnek számít.
Itt és most nem jelentkezik kötelezô erôvel Szent Erzsébet csodáinak részletes, vagy
összegzô bemutatása, elegendô annak kiemelése, hogy az Erzsébet közbenjárására
történt csodákat gondosan följegyezték és
Marburgi Konrád  kora tavaszán elküldhette a pápai udvarba a boldogemlékû
életének összegzését és az addig egybeírt
csodákat. Konrádot ez év nyarán meggyilkolták, az ügy legtántoríthatatlanabb híve
távozott az élôk sorából, s a szentté avatás
elakadhatott volna. A szent sírjánál azonban a csodák folytatódtak. IX. Gergely
pápa II. Konrád hildesheimi püspök vezetésével új bizottság kezébe tette le Erzsébet
ügyét, ennek közvetlen eredménye a már
idézett négy szolgáló vallomása és a további
 csodát tartalmazó jegyzôkönyv. Ennek
viszonylag gyorsan meglett az eredménye,
mert IX. Gergely pápa az -ös esztendôben, Perugia városában, pápasága kilencedik évében, május -én, pünkösd ün-





nepén kijelentette: „Úgy határoztunk, hogy
az említett szent asszonyt, akit Felsége látására (ti. Isten színelátására) magához venni méltóztatott, a szentek sorába felveszszük.” S mert a pápai udvarban az elsô
csoda napját, november -ét hitték halála
napjának, ez lett évenkénti ünnepe. Ez adta
meg a spontán kultusz végsô szentesítését,
ez teremtette meg a hivatalos kultuszhoz
szükséges liturgikus szövegekre az igényt.
Az új szent sógora Thüringiai Konrád a
Német Lovagrend tagja volt, a szentté avatás ügyét ô vitte diadalra, s mert a Német
Lovagrend célkitûzései között is ott szerepelt a tuitio pauperum, mint a többi lovagrendnél, a munkát, amit Erzsébet végzett a
marburgi hospitiumban, a lovagok folytatták.
Erre utal már a kanonizáció elôtti, .
július 1-jén kelt pápai levél, majd Erzsébet
. május 1-jén kivitelezett elevatioja után a
lovagrend kórházai közé való besorolódása,
illetve ô lett annak égi pártfogója. Erzsébet
magyar volt apja révén, tudjuk, anyja, Gertrúd merániai. Nagybátyja Aquileia pátriárkája volt, aki rövid ideig a kalocsai érsekség
javadalmait élvezte, nagynénje a kitzingeni
apátnô, aki egyszer rá akarta venni fürdésre
Erzsébetet.
Erzsébetet német földön thüringiainak
mondták és tartották férje, anyai rokonsága
miatt; azonban francia és spanyol földön,
valamint Itáliában magyarként tartották
számon. A szent elevatioja, translatioja, mond-

hatni némi túlzással, szinte kiáltott a saját
zsolozsma, saját miseszövegek iránt.
Szent Erzsébetnek két verses históriája, vagyis rímes ofﬁciuma, teljes zsolozsmaanyaga ismeretes. Az elsô vesperás elsô antifónájának kezdô szavairól elnevezett Laetare Germania föltehetôleg az elevatio-translatio
1236-os ünnepére készült és ez az elterjedtebb. Sem szövege, sem dallama nem köthetô konkrét személyhez. Nem mintha kollektív alkotás lenne, hanem a másik, a
Gaudeat Hungaria kezdetûvel összevetve
szükséges ezt a megállapítást tenni.
A Laetare Germania egyetlen utalása Erzsébet származására a matutinum elsô olvasmányának elsô mondata: Beata Elyzabeth ﬁlia
regis Hungarorum. Ez az ofﬁcium volt a legelterjedtebb itthon és külhonban egyaránt. A 
antifónát és  responzóriumot tartalmazó
verses história életrajzi elemeket és általánosabb, dicsôítô jellegû gondolatokat egyaránt tartalmaz, s a csodák hírére gyorsan terjedô kultusz liturgikus vetületeként
számtalan helyi egyház zsolozsmájába beépült a Novum sydus emicuit kezdetû himnusszal. Ennek második sora – error vetus conticuit – arról tanúskodik, hogy Erzsébet
szegénységeszméje elhalványította korának
szegénységpárti eretnekségeit. Hátterében
ott áll a korabeli társadalomra fagyöngyként
rátelepedett eretnek-mozgalom, amely látszólag igaz célt – a szegények érdekeinek
védelmét – szolgálta. Ezekben az évtizedek-





ben ment végbe a középkor városiasodása,
robbanásszerûen, amelyet pápa-ellenes, testellenes és uralkodó-ellenes, látszólag szegénységpárti eretnekmozgalom kísért. Szent
Domonkos a hitrôl szóló helyes tanítással,
Szent Ferenc és társai a bûnbánatra szóló
felhívással, mindketten a szegénység látványos megélésével feleltek – nem kevés sikerrel – erre a kihívásra. Marburgi Konrád,
Erzsébet lelkivezetôje Erzsébet személyében
olyan példát akart állítani, aki elfogadta a
Teremtôtôl kapott hívatását, ami a házasságban élô nôk számára az anyaság, hiszen
három gyermeket szült és vett körül anyai
gyöngédséggel. Nem volt pápa-ellenes (késôbbi hagyomány szerint Szent Ferenc a pápa biztatására küldte el neki ajándékba köpenyét), és királyi származású lévén nem
lehetett uralkodó-ellenes. Sôt az emberek
közötti egyenlôséget fennen hirdette szeretetbôl végzett betegápolásával, amit oly végletes fokon valósított meg, hogy az még a
szigorú Konrádot, gyóntatóját is felháborította. Ezen hármas példaadás miatt nem engedte meg neki Marburgi Konrád, hogy szabályszerûen, apácaként a kolostor rácsai
mögé vonuljon, hanem azt akarta, hogy
tartóra tett mécsesként világoskodjék Erzsébet tetteivel a világban, a világiak szeme
láttára. Azzal pedig sem Marburgi Konrád,
sem Szent Erzsébet végképpen nem törôdött, hogy a száz évvel korábban élt Szent
Bernát szálló igévé vált mondása, miszerint

extra claustrum nulla salus, egyszeriben idejét
múlttá vált.
A másik, kevésbé elterjedt ofﬁcium a franciaországi Cambrai-ban keletkezett, s szerzôpárosának neve is fönnmaradt. Az ír származású Ebertramm által a VII. században
alapított Saint Quentin-apátság német származású szerzetese, Gerardus és a Cambrai-i
Saint Aubert kanonokja, Petrus szerzették a
szövegét és dallamát. Az Afﬂigem-i apátság
szerzetese, Henricus – között jegyezte föl, Gerardus szerzôségét említve elsônek: Scripsit etiam plurima miracula, quae beata
Elisabeth de Thuringia post mortem suam dicitur
fuisse operata. Composuit etiam antiphonas et responsoria eleganti dictamine in eiusdem sancte festivitate cantanda. Neumas vero eisdem antiphonis, et responsoriis quidam frater Petrus Canonicus Sancti
Autberti Cameracensis apposuit. Henricus német
származású volt, ismerhette Szent Erzsébet
életét, csodáit és ezért találta följegyzésre
méltónak a szerzetes és a kanonok közös
alkotását, amely a Gaudeat Hungaria kezdetû
antifónával indítja az ünnep elsô vesperását.
A Cambrai-i kanonok Erzsébet iránti devóciójának az oka föltehetôleg az az adomány
volt, amelyet a szent az itteni székesegyháznak juttatott. Gerardus ismerhette Erzsébet
kettôs kötôdését, mert az antifóna így
kezdôdik: Gaudeat Hungaria, iubilet Thuringia… Az elsô vesperás himnusza szerint:
Lantgravia Thuringie celum ascendit hodie. A nyolc
versszakos himnusz szerint Erzsébet beteg-





ápoló, szegényeket támogató. A responzórium szerint nata regis, nupta ducis utalás az
evilági hatalomhoz fûzôdô kapcsolatára. A
Magniﬁcat antifónája a gyermekeit fölajánló
Erzsébet szájába adja Szûz Mária énekét,
csak éppen a bárány, a gyertya meg a meztélláb maradt ki, az életrajzhoz viszonyítva.
Eme ofﬁcium olvasmányai a négy szolgáló
vallomásaiból kiragadott részletek. A matutinum responzóriumai hûen követik élete
nagy eseményeit. Az elsô királyi származásáról szól: nata regis Hungarorum; majd házasságáról: Nobilis Elysabeth, nupta viro virum habet
ducem Thuringorum. S végül irgalmasságáról,
mater miserorumnak nevezvén ôt. A második
responzórium a tisztátalan táplálékoktól
való borzadását idézi föl. A harmadik egyéb
erényeit magasztalja. A negyedik antifónában már az özvegy áll a dicséret középpontjában, az ötödikben kórházat alapít, a hatodikban leprást ápol.
A negyedik responzórium szerint Krisztusnak ígéri magát, az ötödik pedig a halála
elôtti, természetfölötti éneklését említi. Ante
dies exitus eius collo celitus avis modulatur. A laudeshez a zsolozsma új himnuszt közöl, a
Pangue lingua gloriose vidue preconium kezdetût.
A nyolc versszakból a második utal Erzsébet kettôs kötôdésére: Nata regis Hungarorum
/ pulchra ﬁde, facie, / nupta ducis Thuringarum…
A . versszakban az áll, hogy Szent Anna
példájára viselte az özvegyi gyászruhát. A
második vesperás Magniﬁcat-antifónája Jeru-

zsálem leányait vigasztalja és lelki anyjuk
utánzására biztatja ôket. Az eddig említett
három himnusz mellett a negyedik magyar
eredetû: Gaude felix Hungaria, mert Elizabeth
sanctissima de te nascendo prodiit, vagyis örömének oka, hogy Erzsébet tôle származik.
Azonban a magyar himnuszíró is szükségesnek tartotta a már többször emlegetett választott haza említését, az ötödik versszakban: Leta stupet Thuringia, majd következnek a
csodák.
A mise énekei közül kiemelkedô lehetôséget nyújt a szekvencia, terjedelme, versformája, dallamának egyénibb alakítása miatt, egy-egy szent ünnepén. Az Esztergomi,
 elôtti Missale Notatum a Sequentiarum tipusú részében az általánosan elterjedt Gaude
Syon quod egressus kezdetût tartalmazza, melynek legszebb sorai Erzsébet halálára vonatkoznak: Gaudent astra matutina quod in hora
vespertina ortu novi sideris. Számos magyar egyházban, legalábbis Zágrábban, vélhetôleg az
egész kalocsai érseki tartományban és Esztergomban (legalábbis a Bakócz Graduale
tanúsága szerint) más szekvenciát énekeltek. Jocundetur plebs ﬁdelis, Helisabeth quae in celis,
/ scandens gaudet hodie. Ez talán magyar klerikus tollából született. A szekvenciák nem
utalnak Erzsébet egyik hazájára sem. Ez
utóbbi, hazánkban népszerû szekvencia a
párizsi iskola verselésének stílusjegyeit hordozza, amit a domonkos rendi szerzetesek
szétvittek szerte egész Európába. Zágráb





püspöke a XIV. század elején a dominikánus Agostino Gazotto; természetesen benne
nem a szerzôt kell keresni a nevéhez fûzôdô
liturgikus reform ellenére sem; ám példázza
a domonkosok magyarföldi jelenlétét.
A Gaude Syon jelen volt Esztergomban és
a pálosoknál is. Ami pedig a föntebb tárgyalt Novum sydus emicuit kezdetû himnuszt
illeti, Esztergom példáját ebben az esetben
is követték a pálos szerzetesek.
Thuringia vel Hungaria, vetôdött fel a kérdés az elôadás kezdetén, és a vizsgálódásba
bevont liturgikus szövegek alapján kimondható, hogy ott, ahol saját ofﬁciummal ünnepelték Szent Erzsébetet, mindkét hazája,
alakjának hátterül szolgáltatva, a szülôhaza
meg a fogadott haza is megjelenik. Ahol
csak a neve került be a kalendáriumba, és a
közös szövegek szolgáltak dicséretére, ott
inkább Thüringiai Erzsébet szerepel. Egy
azonban biztos, a német területen kívül inkább magyarnak tartott Erzsébet oly gazdag volt erényekben és csodákban, hogy
szülô- és fogadott hazáján túlmenôen egész
Európának jutott mit követni és min álmélkodni, miért lelkendezni, hálálkodni, nem
elsôsorban neki, hanem a teremtô-megváltó-megszentelô Istennek, aki szentjein keresztül cselekszik.
Szent Erzsébet tiszteletét a saját liturgikus
szövegeken túlmenôen az ereklyéi is szolgálták. Kisebb ereklyék már a szent felravatalozásakor rajongóihoz kerültek. Majd a kö-

zépkor gyakorlata szerint egyházi elöljárók
jóváhagyásával folytatódott az ereklyék szétáramlása, írott tanúbizonyságok kíséretében.
Szent Erzsébet marburgi sírjának -es
profanizálása Hesseni Fülöp herceg tevékeny részvételével újabb lendületet adott
Szent Erzsébet ereklyéi elvándorlásának.
Könnyebb Szent Erzsébet köpenyének a
követése, amelyet ô Assisi Szent Ferenctôl
kapott. Rendi hagyomány szerint Erzsébet a
mantellumot halála elôtt az egyik nôvérre
hagyta, majd amikor ô is meghalt pár éven
belül, az uralkodócsaládé lett. Thüringiai
Konrád a Német Lovagrend nagymestereként az ereklyéket kedvelô Szent IX. Lajosnak adta (aki a Spinea Domini tiszteletére
építtette a Sainte Chapelle-t), diplomáciai
célból. Szent Lajos  elôtt a ferencesek
párizsi fôkolostorára bízta a köpenyt, amit a
templom sekrestyéjében ôriztek, és fôünnepek körmenetein vitték; -ban hivatalos
jegyzôkönyv rögzítette ezt a tényt. A parlament -ben felleltároztatta az egyházi
kincseket, ekkor megvolt. A francia forradalom után . szeptember -án a párizsi
érsekségen jegyzôkönyv készült, ami szerint
bizonyos világi, Nicola Auguin megmentette
a pusztulástól – mint ministráns tudta ôrzési
helyét – és bemutatta a köpenyt, ami a megmentônél maradt. Ô a Belleville-i ferences
nôvéreknek adta . május -én. A nôvéreket -ben szétszórták, de egyikük tovább rejtegette, szülôfalujába hazavíve. Ha-





lála elôtt a helybéli plébánosra bízta, akitôl
az a párizsi kapucinusokhoz került -ben.
Az -es kommün alatt is sikerült megmenteni, majd -ben a kiutasított kapucinusok Belgiumba vitték magukkal, az I.
világháború után visszahozták, jelenleg a
Rue de Boissonnade-i rendház templomában, illetve ma annak levéltárában ôrzik.
Bozsóky Gerô volt a köpeny felkutatója.
Az esztergomi Fôszékesegyházi Kincstár
ôrzi Szent Erzsébet botját, ami az ô ágyának
fájából esztergált fenyôfa bot, hossza  cm,
átmérôje  cm. A hengeres foglalaton a családfa II. Andrástól II. György hessen-darmstadti gróﬁg († ). Ô csináltatta, III. Ferdinánd császárnak ajándékozta, aki továbbadta
Lippay György († ) prímásnak.
A marburgi hospitium, ahol Szent Erzsébet
és nôvértársai ápolták a szegényeket és a betegeket, amint említetett, a Német Lovagrend kezére került és az égi védnök Szent
Erzsébet lett, hiszen a pápa kanonizálta,
amint arról már szintén szó esett. Kubinyi
András kutatásai alapján vált ismertté a középkori magyar ispotályok együttese, amelyekrôl a források tudósítanak. Összesen 
ispotály emléke maradt fönn, amelyek királyi
városokban, fôpapi székhelyeken, földesúri
városokban és mezôvárosokban álltak, sôt
hétnek falvak adtak otthont. A -bôl -nak
nem maradt fönn a patrocíniuma. A maradék
-bôl  Szent Erzsébet védelme alá helyezte
magát. Szentlélek titulusú  volt, ami némi-

leg a Szentlélek-ispotályosrend jelenlétének
tulajdonítható. Meg kell még említeni az öt
Remete Szent Antal patrocíniumú ispotályt,
ami az antonita rend jelenlétérôl, hatásáról
tanúskodik. A fenti adatokból megállapítható, hogy a betegápolás-szegénygondozás a
középkori Magyar Királyság területén Szent
Erzsébet égi védnöksége alatt állt, ami viszont
az intenzív liturgikus kultuszban, története,
életrajza közismert voltában is megmutatkozik.
Szentté avatása évében már ferences templom épült tiszteletére Gyôrött. Nagyszombat
városában -ban emeltek ferencesek ügyködése folytán kápolnát Erzsébet tiszteletére. Thüringiából és Szászföldrôl a ritkán
lakott északi részekre telepesek hozták magukkal tiszteletét. -ban kassai oklevél
említi az ecclesia Sancta Elisabethet super hospitale
pauperum.
Késmárk eredeti neve Villa Saxonum apud
ecclesiam Sanctae Elisabeth. Templomában tôl tisztelték Szent Erzsébetet. Körmöcbánya, Besztercebánya követte példáját. A
kassai dóm északi kapujának középsô pillérén Szent Erzsébet szobra áll, monumentális oltárának fô alakja úgyszintén Szent
Erzsébet,  jelenet-táblakép mutatja be életét, halálát, megdicsôülését. Török Gyöngyi
mûvészettörténész ezt monograﬁkus igénynyel földolgozta.
A patrocínium-kutatás kimutatta, hogy
helységnevekben  alkalommal fordul elô





Szent Erzsébet neve, ám a martirológium
több mint húsz boldog illetve szent Erzsébetrôl tud, kezdve Keresztelô Szent János
anyjával. Ennek ellenére egészen bizonyos,
hogy legtöbb magyar helységnévben Árpádházi Szent Erzsébet neve fordul elô.
Haza a magasban – verselt Illyés Gyula.
Kár, hogy halálát közeledni érezvén, élete
alkonyán Charon ladikjáról elmélkedett, s
nem az igazi, el nem múló hazáról, ahol
Szent Erzsébet az egyik, aki fogadja az odaérkezôket.
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GAUDE FELIX PANNONIA
1. Vigadj, boldog Pannónia,
mert Krisztus téged így szeret:
zengjen a himnusz dallama,
mondjál szívedbôl éneket.
2. Hiszen belôled származott
Erzsébet ékes asszonyunk,
ki minden földit elhagyott,
mert hívta Krisztus, jó Urunk.
3. Királyi házba küldetett,
de Isten kedves lánya lett,
ezrek közül ôt lelte meg,
s vezette így az égi kegy.


4. Ámul, vigad Türingia,
természet rendje változik,
csodákat láthat sok ﬁa,
gyakran, ha ô imádkozik.
5. Halott nyer újra életet,
betegbe épség visszaszáll,
a béna bátran lépeget,
s vakot világít fénysugár.
6. Méltó dicséret áldja ôt,
dicsérje szó és zengje dal,
ô pártfogónk az Úr elôtt
buzgó imádságaival.
7. Dicsérjük, áldjuk az Atyát,
s a Szentlélekkel Egy-Fiát,
hogy bûneink bocsánatát
megnyerjük, s majd az ég honát. Amen.
Latin szövegét névtelen
magyar klerikus írta
a XIII. században.
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