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A szentek értéke egyetemes, tehát amikor róLuk
a szenttéavatásbankijelentette a Pdpcr. hogy tisz
telhetők és követhetők, egys~erre lettek mínden
kié. Csa!k azéri, mert 'az életesrzmény, amit meg
vnlósítottcsk erényekben, ib.ősi életformában földi
!Ielációkban nem magyar, Illem német va,gyegyéb
erényekké lettek, hanem erény~k lettek önmaguk
ban. Aaoabcmökemberek voltak, méghozzá koruk
emberei. És azok lettek előttünk lDagyobbszente,k
- emberi mártéklés szerínt -, kik mennyíre ha
aonlítottcrk, vagy hasOOllftO!Ilak mcr is ránk. De em
beri viszonylatokban mégis van, ami valamely
nemzethez tartozónak mutatja a ssentet. Szárma
zása, élet.körülményei, célkitűzései és eredményei
valamely nemzethez tartozónak mondja ,a ,szentet.
Igy vagyU!lllk Szent Erzsébettel is, ,a,ki ismert elő
zieve miocIlttCI'kár ÓlIlpádháziIlJak mondjuk, akár ma
gyarországinak nevezzük, magyarrá teszi őt. Azok,
akik életkörülményei miatt thüringiainak nevez.ik,
nem sértenek meg bennünket magyarokat, mert ők
egy szempontból nevezik öt emnek, Amerikában
és az egész vi:lágon igen nagy kultusznck örvend
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a mi kedves magyarors'zági ;sz,ent Erzsébetünk.
Mind több templom, ábrázolás hirdeti e,gyetemes
nagyságát.

A magyar katolicizmus szerit Erasébet-kulnusacr
egyidős a SZ8'Il.tté avatásiÓval, több mint hétszáz
esztendős, 'MszelIl születése ut,án huszonnyolc évvel
s'zentkénttisztelték i!lthon és másutt.

Hogy mr fette őt ekkora szentté? Annyirc meg
szentelte az emberiséget, hogy követhetőbbnek

érezzük, mint oszlopos szent Simont, vagy remete
szent Amtalt, VlCI!gy a magyCI'I Boldog Özsébet. Meg
szerette a miridenkori nő, mert öLtözőtt, példaképet
látott benne ,a feleség és édesanya, mert úgy sze
retett, -ahogyan szeretni kell 'cr hítvesré.s úgy ne
velte gyermekét, ahogYa!Il nevelinie keU rnínden
édesanyának.

Nemcsek 'a jubileum miatt, hanem példájának
friss bQmutatás'a micrtt erdjuk közre azt a három
szentbeszéd anyagot, amit kiváló katoliJrus íróink
tollából kaptunk. De az ünneplésből sem mum
dunkkí, sőt alsven magy,ar katolicizmusunk tisz
telő és szerető hódo,latátkívánjuk -kUejezni a mí
szent Erzsébetiink iránt azzal a kéréssel Ielé, hogy
a magyar karitasz szellemnek legyen továbbra ís
védelmezője é.s példaadója.
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Radó Polikárp:

SZENT ERZSÉBETMlNT FELESÉG

Erzsébet a középkomak legnagyobb női sl?:eIltje
s az egyháztörténelem legnagyobb szociális szent
je. Most azonban egyéniségének azt az oldalát
vizsgáljuk meg,amelye1től távol állónak látszik:
mHyen volt mint ass-zony, rnínt feleség? Az élet
szentség az egész embert ragadja meg, mint aho
gyan a kegyelem az egész lelket átj-árjla: 'a leg
rokonszenvesebb vonűsok közé tartozik, hogy
Erzsébet egészen «rsszony is tudo-tt lenni. A kegye
lem feltételezi, nem rombolja le a természetet, a
szerelmet is feI!ételezi a ház.asságban, nem tagad
jla, hanem felemeli, természeHölötUvé magasft,ja és
nemesíti. Jóré.szben kortérsek. Bertoldus várkáp
lán, Konrad magister lelkivezetője,leghűségesebb

három szol-gálójána-k, Guda,' Isentrude, Irmenqcrrd
1234-ben tett vallomlÍs'ából ismerhetjűkErzsébetet,
rnint asszonyt, felhasználva (IZ első alapos kritiká
v,a] és rrz előző írások értékesítésével készült krő

nikért, amelyet 1289. írt frater Theodoricus de
Apolda dominikánus, hatvanéves korában, majd
nem megvakultan, de annál nagyobb szeretettel
Erzsébet i'ránt. (E forrásokat 1. F. Gombos, Gatalog.
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fontium ohi<st. Hung., 1938, 189-193: Bertoldus;
1340-1344: Johann Hatne kr6n.ikája; 145-4-1457=
Libellus de díctís quatuor cmcíllmrum. 1380: Lad.
Suntheirn: 1591-2: Mcrtthew Paris; 2340-2403=
Theodor. de Ap olda, a főforrás.).

l. Szent jegyesség.

a) Jegyesség, amely mindjárt anyóssl2l kezdö
dik: négy éves korába:n menyasszonya kor ke
gyet']enszokása sz srint, megkötik cr sz arző dé st. és
Pozsonyb61 elviszi.k ismeretlen új hazába. Oriási
nászajándékokkal, ruhcrttnrrca, ezüst fürdőkádjával
együtt indult, de elsZ'Clk~tják örökre édesanyjától
és 14 éves korái,g JllenyasszoalY. Vőleg,énye hat
évvel idősebb nála, nem 1udsegHeni rajta; Zsófia
fejedelemasszony saz udvcroncck csipkelődéseit.

sőt, midőn már a házasságról kesd szó lenni,
egyenes üldözéseit alig bírja eUensúlyozni. Erzsé
betke eltűrte, de so,wc:rt szenvedett az intnikáikt61,
különösen, amikor már szeretnék hcracrküldení,
igazi teutón gavallériáv,al, mert elköltötték már a
fénye,s nászajándékot. Ama kegyes ifjú Lajos
őszintén 'szere'Me kis' jegyesét, és "jó szcvckct,
vigaszt,a16 igéket intézett hozzá". (Bertoldus p. 192.)
"Amikor már férjhezmenésre képes lett, jegyesé
nek rokonaitól, hűbéreseitől és 1anócsadóit61 s1.Í
lyos és nyilV'ánvaló üldöztetéseket szenvedett el,
akik minden módon rá crkcrtck venni a leendő
jegyeS't, hogy menyasszonyát megvetve, az1 király
atyjához v1Ís's,zaküldje. E megvetés miatt szokása

6



szeriDIt egyedül Istelllhez fordult, a ,bajok s'egitöjé
hez, magát az ö akaratához szabta és miIIldenki
nek vélemé!nye s a jóremény ellenére, de mindeb
ben jegyese bánatának és szomoruságÓ!Iliak vi
gas'ztalój,a volt." (Guda szolgáló, p. 1455.).

b) A jegyesség csaknem meghiúsul. Lajos, a vő
legény, úgylátszik nehezen tudott eHenállani a
suttogó propagandának a mag}'larkirályIeálIly el
len. Ezt Icrttcr az ős'z Vcrílc WaHer lovag, aki a ki.s
négyé'i6.s leá,aykát Pozsonyból magával liozte s
mindig nagyon szívén viselte sorsát és a fiatal
őrgrófot v,adászatközben a tiÍgas mezőn n,é'gy
szemközt szóra vonta: "Kérle,k, Urom. mít határoz
tál a királyleány11m: felől? íeleséqül veslZed-e
vagy hazaküldödatyjához?" A herceg ekkor a
szemközti magas hegyre mutatott és ekként szólt:
"Hogyha ez a hegy, amelyet itten látsz, mirid
aranyból volna, lábától a csúcsdiq, könnyebben
megvetném, mintsem hogy az Erzsébettel való há
zasságról lemondanék! Mások meg gondoljanak
és íecseqjenek. amit akarnak, - én Erzsébetet
szerétern és a házassáq.nál semmit sem tortok fon
tosubbncsk l" Mire a lovag: "Engedd meg, uram,
hogy ezt megjelent,hessem neki1" Amaz pedíq
édesdeden felelt: "Mondd csak meg neki és zálo
gul add át ezt az ajándékotl" S ezael tarisznyájá
ból elővett és ia n'emes úrnak odaadott egy ket1ős

fémfedéllel burkolt tükröt, amelynek egyik oldalán
tükörüveg volt, a hátlapján meg a Keresztrefeszí
tetInek képemása. Midőn a szent leányka ezt CI
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nemesúrtól mej"kapta, óvatosan kezébe vette és
:nJagyörömét gyönyörűséges nevetéssel árulta el.
(Theodor. p. 2346.) Tcrvnsaí viharok üHek el immár
crseerelem teleholdjától, dea kereszt áldásos ár
nyéka alatt.

c) Az esküvő. 1221-ben a 14 éves királyleány s a
húszéves urcrlkcdó fejedelem, Thüringia és Hessen
Ulla, :ház1asságot kötött. A sok szenvedést látott
Wartburgból a csendes Kreuzburgba vonulcrk
vissza, a krónikák tartózkodó finomsággal hall
g,atnaka hónopokröl, amelyek azonban csak
hamar félbeszakadtak, mert II. András király hall
va az esküvőről, meghívta az ifjú párt Magyar
országra. Erzsébet utoljára járt hazájában; örült,
nemcsak édesatyjának és testvéreinek, hanem el
sőso.rban «mncrk, hogy szeretett férjének megmu
1athatta azt. A német urakban mély hatást keltett
a gazdag ország, amint a krónikák megjegyzik,
még iCI! kísérők nevét is feljegyezvén. "A grófnővel

nagy tömeg nemesúr, fiat,alasszony és kiscrsszony
menl, ma'gyar és német uraságok jöttek össze,
nagy vendégszeretet volt az udvcrndl, lovagi tor,
nák folytak. tánc volt és n1a'gy parádé, vendég
látás és italozás, vigasság és dáridó, el se lehet
mondani! A kLrályatya nagy kincse,keta,jándéko
zott vejének és leányának, ruhákat és ékszereket;
nem volt egyetlen gróf, uraság, lovoq, sőt tisztes
csatiós sem, aki gazdagon ne kapot! volna lova
kat, ruháket. ékességeke,t, ugycmígy a nemes
asszonyok és kisasszonyok is annyi drágaságot

8



kaptak,amem:nyit soha lazelőllaz Ő országukban
nem lehetett létní." (In dessín Tcmdin dezglichi'Il
vor ni gesehin warl.": [oh, Rothe kröník, p. 1342.)
1222-ben érkeztek htrzrr Magyarors'zágból nagy
vigassággal és örömmel.

2. Lélektől áthatott házasság.

a)lgaz szerelem. Ezla házas,ságot ig'azi, valódi
és tisz.ta saerelem jellemzi, amint gyönyörűen

írja le Theodoricus: ..,1221-ben Lajos, Thürinq!c
híres őrgrófja, feleségül vette Erzsébetet, a magyar
király leányát, a tíseto szűzleányt, és Isten akarata
sz erínt egyesül! vele, a hívő férfi a hívő nővel, cr
szent 'a sz enttel, az árt1at1cm az értntkmncl. Házas
ságuk nemcsak lesti, hcmem lelki kötelék is voll
("spirituale connubíum"), e'gymást az Isten saere,
tetében jobbcm szerették, mintsem azt hinni lehel
ne" (p. 2346). Valóbcm szerelem volt e lelki köte
lék ulcpzcrtc, nminf Erasebetről mondjo ugyanaz
a krónikás: "Ennek a !<iszta szerelemnek és e9Y
más társClIságának édessége annyira 'hatalmába
kerítette, hogy nem tudtesk egymás nélkül huza
mosabb ideig elválni, ezért gyakran követte férjét
rossz utakon, nem csekély távolságokra és súlyo
scm rossz időjár,áskor is. (p. 2347.).

b) A Jóságos lérJ. Kérdés, vajjon Lajos cmnyira
jÓSágOiS lell-e volnts más feleség oldalán, valószínű,
hogya tízéves fiú megszeretve' már a négyéves
bájos leáInykát r csakhámar hatása alá került, mint
teslvérét, egész életében mindig csak "hugának"
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("Svesler';, "s'oror") becézqette öt. A történeti 16ny
valóban az, hogy Lajos nern atyjáruak, Hermcnn
őrgrófnak útját járta; immár nem volta Wartburg
hangos a címerespclasú lovcrqok és alantos-kobzos
trubadurok lármájától, nem járt már benne a hires
mágus, Klingsohr, aki a króriikők szerint Magyar
országon is járt és megjövendölte volna Erzsébet
születését; nem tartoUak több d'llnok-ve-rsenyt a
hatalmas lovagvárban. Lajos ehelyett szép onszrr
gát járta hete.kig és igyekezett azokat a'tyja köny
nyelműsége után rendbe tenni. Tény ''lZ, hogy az
utókor "Ludwig der Gütige", "Ludovicus pius", a
jóságos Lajos nevén tart1a őt számon (Ladislaus
Sunthaim krónik. p. 1389.) "A jóságos férj e,gyűlt

örűlt az Úrbam. (Erzsébet) szent szokásainak",
"minden [ötétem ényaínek éles elösegítője volt,
buzgó biztatója és bothctös segítője", mondja
Theodoricus (p. 2347 és 2352.).

c) A vidám feleség: Erzsébet volt, mert nem a
s-avanyú, prédikáló feleség a szent. Val1ásossá-g'á:
hoz annyira hozzátartozik az öröm, a vidá:mság,
hogy nem lehet ''lttólelválasztani. FIat-er Theodo
ricus írja: "Aninyira örvendező, oly végtelenül bá
jos volt, még a saoronqcttetösbcn is, ho-gy soha
sem látszott meg rajta, ha baj érte öl." (p. 2377.)
Guda és Isentrude szolgálói mondták rólcs, hogy
oly örömmel és türelemmel viselt el mindent s a
tűrelemben lelt öröm annyira sugárzott róla min
dig, hogy -emiatt még azt is .szemére vetették, rniért
feledkezett el oly hamar férjének haláláról. (p.
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1456.) Sokszorének:elt "reID.dkivül édes éneket",
még halálos ágyán is a ~cr1 felé fordulva dalolga..
tott, hü szo}gálója mondta is neki: "O, úrcrsszo
nyom, miJyédesen énekeltéll" (Erzeébet cmclllc
p. 2378.) A vidámság folytonosságát nem szakUja
moq, mint az áls'zentelmél a "jópéldacrdás", nevé
ben véghez-vitt pöffeszkedés: "A Negyvennap ide
jén és péntekenként titokban disciplinát szabatott
magára (korbácsolást), de mindenkielőll vidám
nak mutcr.kozott és miután titkos kamrájábcm szol.,
gálói gyakorta súlyosan megkorbácsolták, vissza
térve hitvesi ágyába, derűs volt és kellemetes."
(Theodoricus. p. 2347.)

d) A gondos édesanya. Erzsébet négy gyermek
nek leH ,c:myja, elsőszülött je fiú volt, akit apai nagy
atyj-áról,a könnyűvérű Hermannról kereszteltek
meg, azután két íZIben le·ány,káj-a születelt, a ne
gyedik szintén leánygyermek, a férj halála után
jött a világra. Sajnos, a kr6nikák saínts semmít
sem jrrulncsk ·elarr61, hogyan volt Erzsébetéde,s
anya, néhány jellemző vonást azonban mé-gis ta
lálhatunk bennük. Maga táplálta gyermekeit, ami
abban az időben sziIlte példátlJc:m valami volt. Még
inkább emnek kell mondani, hogy egyház.kelőre is
maga vitte, nem fémye.shiIltóban msnt gyermekei
vel a templomba, le az eisenachi városkcíbcr. "El
hagyván a pompöactot, amelyet a világnak élő
asszonyok kifejteni szoktak, gyapjúruhábcr öltö
zött, és szülött jét karjaiba véve mezitláb, é,s na,gy
titokban levitte azt a várkastély meredélyén, ne-
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hézés 'sz1klás úton, msssaítemplombc," - mondja
róla a krónikásunk, (Theodoricus, p. 2349.) Mindig
gyermekeivel volt, ezt ennem következtetjük, ho,gy
együtt megy le velük a hegyről s így látják jóté
konykodását. Amikor férje meghalt, és kegyetlen
sö qorc kHaszítja a várból, vérző szívvel kell bele
nyugodnia, hogy .két idősebb gyermeke ott marad
jon; a leg,kis'ebbet .szorítja fiat1alkebléra, amikor·
éjszaka, hon.lalanul megy le Eisenzrchbcr és senki
sem fogadja 'be az országszerte híres [ötevőjét,

Idegei a végsőki'g íeseülnek ekkor, e'gyBzerre sír
és nevet; négy utolsó éve: özve-gységének esz ten
dei, ,a legvére'sebb szenvedést éppen gyermekei
ne,k elvesztésében találta meg. A legkisebbet is
eldieputdljúk tőle a hidegszívű rokonok, éppen
akkor, amikor a "Mutter" szót már ki tudta ejteni.

3. A Kereszt árnyékában.

a) Önmegtagad6 házasság. Semmiféle szerelern
nem lehet meg önmegtagadás nélkül, nincsen bol
dogság a fájdalom tövise nélkül. A keresztény há
zasság titka ugyanaz. mint a keres'zf.ény éle'té:
önmegtag,adás nélkül nem lehet boldogság. Erzsé
bet jól tudva ezt, sokszor imádkozik éjjel, míg férje
alszik, vagy úgy vélte, hogy ,cr1szik. A gyermek
asszonyka ilyenkor " ... férje áqya előtt a szőnye

gen térdelve imádkozott és néha hosszasan el iG
aludt. Ha ilyenikor slzolgál6i megfed'ék, ,ekként
felelt n-ekik: HLszen nem bírok mindig imádkozni,
de azt azért rákényszerítem testemre, hogy hébe-
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hébe elszctkítom ,mag,amatszerelmesemtől1"Hi
szen oly szép és jó volt Lajos, amint a krónikás le
írja, mín.hc; ,a .s'zemérmes Erzsébet rajongása csen
dülne ki 's,zcrvai'ból: "Éde's.volta .zavaj árás1a, éde
sek a szokásai, állhat·atos és íérflns lelkületű, 'se
rény és ügyes 'a harci játékokban, Iovxeqi gyakor
Ictokbcm" (p. 2353.). - A tiszta szerelem nem bűn,

hanem erény, - m~gis önmeqtcqcrdö és végtele
nül érzékeny Ielkíísmeretére éles iényt vet egy kis
ese!, Ünnepi szentmisén voltak a nagytemplom
ban, Erzsébet fejedelmi díszben térdel, figyel ·az
oltárra. Am épen abban a pillcmatban, mikor a
pap Krisztus testét feLemeli, és ő is felpillcmt, meg
látja férjét, kir,ályi díszben és ,,0' szeretetreméltó
és szeretett férj látásá::ÍJ.emberi érzelem édessége
kélt saívében, RémüHen ismerve fel bűnét, - írj,a
a kröníkös - Magdolnával Jézus lábához borulva
és könnyeket ontva a pádlóra vetette magát, a
porba borult arcával s leLkét ,az Istenhez emelve,
így mnrcrdt egész8ID. ebéd idejéig. Mikor az édes
séges fejedelem végre is hozzá lépett és meqkér
dezte, mi eme nagy késedelem oka, látta, ho,gy
szeme egészen véres, az elsírt keserves könnyek
től" (o. 2355). Aklnek istenszeretete ennyire izzó,
hogy még ,egy v é l t bűn is véres könnyeket sajtol
ki belőle, ormck természetes szerelmét is egészen
át .kell, hogy járj'a a hitnek és az isteni szeretetnek
boldogító árama.

b) Engedelmes házasság. "Modem" házasságok
soksaor nemcsak azért boldogtalanok, mert nincs
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bennük ÖlIUnegt,ag,adás, hanem azért is, mert hely
telenül értelmeaik aházlClsságban az egyenjogú
ságot. Minden szövetségben valakinek vezetni kell
a házaséletben, ,a családban is, ez pedig az Isten
félre nem érthető ,akarcrtaszerint 'Cl férfi osztály
része, kinek e súlyos feladat,át tapintattal és 's'zere
tettel kell végeznie. Végeredményben, hrr tetszik,
ha nem: engedelmességre van szükség és épen
ebben tündöklő példát nyerünk Erzsébel!ő1. Erzsé
bel a nagy Assalsatnek kortársa volt; jó hagyo
mány szerint levelezésben is állott vele, minden
esetre ő telepítette le 'a szürke daróc-ruhás baráto
kat Eisenachba, ő épiUettet nekik templomocskát
is. Az Isten szegénykéjének, a Poverello-nak élet
eszményét magáévá téve, Erzsébet "lángolt az
eva:ngéliumi szegénység áhílatábcm." AJn férje
ezt nem nézte túlsőqosón jó szemmel; nem volt
ideálja, amit Erzsébet gondolt, a kis földecske.
amelyet a férj maga művel és a néhány [uhocskc.
umelyeket ioz asszony maga fej és gondoz. Meqtil
tottcr tehát ass'zonykájának ·a gOaldtalan adako
zást, meghagyta neki, hogy mindig királyi ruhá
ban kell járnia. Erzeéhet vidám orecel fogadott
szót, igaz, hogy a fejedelmi bársony nehéz súlya
alatt vezeklőövet viselt, de mindig "rangj,ához
illően" volt öltözve. Bizony megelőzte kordt, de
férje nem értette, nem is érthétte meg hétszáz év
vel ezelőtt, mennyire Erzsébetnek volt ig'aza. Mert
hogy ez az édes kicsi Iel sséq mit szeretett volna,
azt látjuk, Isentrude szolgálójCl árulkodásából, aki
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elmondja róla, hogy mídön még java dicséSségé
ben élt, nagyon vágyakozott az egyszerű élet után.
"Mikor együtt volt szolgálóival, ócska köpenyt ke
rített vállára, lavi'" kendőt borított fejére és kije
lentette: Igy járok majd, ha koldulok és Istenemért
nvomorúsöqot vállalok el!" Az engedelmes cse
szony tehát valójában mindig királyi ruheben járt,
de ha, ami elég sokszor megesett, férje távol tar
tózkodott, "díszes ruháit azonnal levetette, főkötöjét
is elcserélte, és egyszerű ruhát öltött s mint va
lami özvegy [órnboron és áhítatosan járt és vértcr
szerelmesének víssacérkez ését. Amint megtudta,
hogy megjön, kire szfvs vágyakozik, a jóságos fe
jedelem, illően és királyi módon ékesítette fel ma
gát", - mondja róla frater Theodorícus (p. 2349).

c) "Keresztes" házasság. Nem egyszer, séSt: leg
többször a házasság keresztúttá változik, a jó Isten
'a maga iskolájába viszi azokat, akik éStés egy
méstonnytrc szeretík, Hány szorongásos félelem
szorítottcr össze Erzsébet szívét, amikor férje távol
volt! Egy ízben estefeLé lódobogás t hall lent a vár
udvaron; férje érkezett kíséretével együtt, tudta,
hogy országát járva Schweinfurt városálból érke
zik. Valokinek tapintatkmság,a miatt azonban még
fent megtudta, hogy férje és kísérete egész éjjel
életéért lovagolt: orgyilkos és túlerőben lévő

csürhe akarta lemészárollli ől. Ekkor amint a vár
káplán leírja: "Erzsébet, a nemes feleség, 'a ma
gyar ,király leánya, ki oly csudúsern vallásos volt,
ezer csókot nyomott szívére és ajkaira, így íoqcdíc
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dicsőaáqes en saerelmesét" (p. 192.) - Sajnos a fé
lelem egyszer csok tartóssá lett. Lajost Konrád,
hildesheimi püspök rávette, hogy "vegye fel a ke
resztet", 'azaz menjen el hűbéreseivel együtt II.
Frigyes császár keresztes hadjáratába. A meg
szentelt vörös posztó-keresztet azonhan a fejede
lern e,gyelőre nem tűzte ki köpenyére, nem ckcrtc
asszonykáját meqíjeszteni. hanem t,arisznyájába
rcrktc, Otthon azutáneHeledkezett az egészről és
ig'azi Iérfiú gO'lldatlanságg,al mosolyoqvc nézte,
hogyan kutal fele,sége 'as'szonyoskíváncsiságg::J'1
táskájában. Erzsébet pedig e,gyszeIIeerősen el
halványodva, kezébetIl tortottn - a vörös posztó
keresztel. Tüstént tudta, mit jelent ez, ,és reszketve
zokogni kezdetI. Sajnos, - Erzsébet jól érezte meg
az igazságot: férje V!alóban utolsó útjára indult. 
Moqrendítő a krónikás Ieírásc az utolsó búcsúról.
Lajos és harci serege készE:n állott, Szomorúan
rnondott a fejedelem míndenkinak búcsút, testvé
reire bízta gyermekeit felelségével együtt, gyermeok
módjára csökolqcttc édes1cmyját, de feleségéhez
alig tudott szölní szívének fájdalmában. "Ugyan,
ki ne sírt volna, mikor crnnyi tisztes nemes úr sírt
ottan, oly különíéla népek, lüríngok és sz,ászok,
«rmikor látták az övéiket elmenni" - mondja 'a
krónikás (p. 2360). Am Erzsébet nemtudolt urától
elszakadni, vele ment: egynapi ·járóföld kísérete!
kikönyörgött tőle. Nem bírva ela válás gondola·
tál, még egy napig együtt lovagolt férjével, akkor
azonban Rudolfus úr, a fejedelmi pincemsstar, a
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késedelemért meqíeddette urát és Erzsébetnek el
kellett mcerodnío. Lajos gyűrűt vett elő, titkos pe
csétgyűrűjét és így saölt feleségéhez: Aldjon meg
téged az lsten, rkledves-Jkedves hugocskámJ És
áldja meg, akit viselsz, méhednek gyűmölcsét", s
ezt mondva lóra szállt és eltűnt a távolban. Erzsé
bet pedig "az úrnő, hoactért. zokogva mint valami
özvegy és könnyei végicsordultak orcáján. Levet
vén magáról a gyönyörűség öltönyét, az özvegy
ségnek ruháit vette magára", (p. 2360). - Sajna 
többé soha életében nern ölthetett, nem is akart
királyi ölt.özéket. Hosszú idei'g semmi hirt nem ka
pott férjéről, csendes imádságbcm aggódott és
reszketett érte. S -ekkor egyszer, egy zimcmkós na
pon hírnök jött s a fejedelem halálhírét hoztcr:
távol idegenben, 27 éves korában rag,ályos beteg
ségben elhunyt a [ösdqos l Az egész vár tud.c a
hírl, csak Erzsébet nem. Anyósára mcnodt a fel
'adat, hogy tudassa vele a szörnyűséget. .Leült
vele és így szólott hozzá: Erős lelkű légy, kedves
leányom, ami Isten akaratából férjeddel, crz. én
fi.cunmal történt. Erzsébet cmyósrmcrk szavait férjé
nek fogságba jutására, korántsem halálára értette
és biaokodver felelte: Ha fogságba is került az én
bátyám, Isten és burötclnk segítségével kiazobcr
dulhot. Erre az anyós csak ennyit mondott: Meg
hnltl Míre amaz ,kezét tördelve térdra roskadt és
kiáltotta: "Meghalt, meghalt számomra ,a világ és
minden, ami kedves crbbcm l Ezt kimondver. hirtelen
felugrott, sírvo, sebesen lépkedő lábbal járta be
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a palotát,és annyira magán kívül volt, hogy min
denütt a ~a1akba ütközött". (p. 2362).

Befejezés. Erzsébe1nek, a felesé>gIl,ek, története
ezzel véget ért s olkeadödön az özvegyi kálvária
négy esztendeje. Nekünk azonbc:m jó lenne el nem
felejteni, mennyi mondcnívclö]c V'aTI éppen a XX.
saózod zilált és züllött házasság,aink vérző problé
mái közölt ·élő embereinek, hogy Erzsébet szent
volt, de az volt, mint igazán szerelmes asszony is.
Szent nő volt, de nő: szívének ·érzése di'rigálta
'akaratának 'CIJZ útját, de ez a valódi as·szonyíság
égmagasba emelkedet! és gyémánterőssévált az
odafent valóJ.{ iránti teljes odccrdösbcra,
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SIK SANDOR:

SZENT ERZSÉBET: A HÖSI SZERETET

Isten nagy ajándékc:: a magyaí3ágl1Ok, hogy első
királyi cselédunkben szent magyar eszményképe
ket állitott elénk, A szentkirályok férfieszményei
után 'a nők, még pedig ,a világbcm, családbcm. élő

nők számára is gondoskodott eszményképröl:
Szent Erzsébet 'Személyében. Lényege míndkét esz
ménynek azonos: a hősies szeretet. Akeleli bölcs
arra a kérdésre, hogy mia leqerősebb 'a vLlágon,
azt felelte: "A legerősebb nem a herrcos. nem az
oroszlán, nem 'a víhcsr, hanem cz -édescnyc". A
férfiúi erő célja, egyetlen értelme a szeretet; a női

odaadás a szeretet legyőz,hetetlen erejével válik
hösies'séggé.

Isten gondolata a férfiúról és nőről lényegében
ugyanaz, de ez a lényeg két különböző módon
volösul meg. Már ,a paradicsomban más íekrdotot
tűz az Úr Adám elé, - hogy urcrlkodjék a világon
- és Évcr elé, akit azért teremtett, hogy legyen
segítője Adámnak. Uralkodni: alkotni, hívetest
gyakorolni, küzdeni valamiért, egy személytelen.
személy-feletti eszméért, ügyért, elvért, - ime a
fér.fiúi hivatás. Segíteni: vagyis küzdeni személy-
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éri, vagy személyeikért. személyekben megteste
sülő eszméért, - íme a nő Isten-rendelte .része a
földön. Ebből természetszerűenadódik a férfiúi hi
vatás szdmúrcr az a tevékenységi terület, amit
nagy életnek szokás nevezni: közélet, társ'crdalom,
tudomány, gazdaság, politika, történelem. A nő
számára: amit kis életnek szoktak mondani: a csa
lád. Isten m entsen azonban, hogy val,crki ezt a "kis
élelet" kise'~·b [elentőséqűnek, kisebbértékűnek

vélje. Mivé lenne a·z egész Ú. n. nagy élet, 'ha nem
volna cr kicsi, ahonnan kiindulunk, ahol mele.g
szünk, ahonnan erőnket merítjük, crhova víssezrté
rünk: az anyák, hilvesekdrága szent köre. Az em
beriség legnagyobb, legmélyebb titkai ilt rejtőz

nek, itt Icskcdnck.
Szent Erzsébet elsősorban az ig·azi nőiességne.k,

'cr személyes, a kiskörű szeretetnek hőse: szent hit
ves, szent anya, szent háziasszony. De cr mély női

lelket nem tudja mégsem úgy ellölteni a szemé
lyes szeretetnek ez cr természetes kis köre, hogy
mindenestűl lefoglalja. Jaj is volna a léleknek, ha
ridegen el tudno zárkózni mindenki mástól. A csak
személyes eszménynek élőt, akit mindenestül be
töHaz ő családi köre, és nem tud továbbnézni,
egy állandó veszély fenyegeti: a csclűdi ÖJ1Zés
alattomos betegsége ez, amely mindenesetre ke
vésbbé aljas az egyéni önzésnél, de végzetesség
ben mindenképen versenyez az'Z'crl , sőt talán még
felül is múlja. A cstrldd! önzésbe belemerevedett
lélek tudniillik legtöbbször nem eszmél rá cr maga
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betegségére, taláD. még erénynek is nézi bűnér,

így aztán igen nehezen tud kiemelkedni belőle.

Pedig caönzésnek ez az előkelőbbnek látszó faj':::I
is nemegyszer valósággal alnljcrsltjc, a családján
kívül állókkal szemben egyenesen pogányul ke
gyetlenné, tudja változtatni a szeretetre termelt lel
ket. Első termésaetesen a család; de nem úgy,
mintha mások nem volnának, va,gy született allen
ségek volnának. Az igazi szeretet hősiesen oda
adja magát a kis kör szoigáiatának, mégis ki tud
ja szélesHeni lsten segítségével a maga szeretetét;
jut belőle másoknak is, mindenkinek, akiket Isten
a közelébe hoz.

Szent Erzsébet példája ékesszólóan mutctjn ezt.
Hitvesi szeretetét, női odaadását mindenki számá
va saölö egyetemes szeretetté tudja tágítani. Min
denekelőttnagyszabású [ótékonysöqqcl. Nemcsak
férje, gyermekei, házanépe 'számára van gondja;
míndenkínek jut nála anyagi és erkölcsi segítség,
aki rCíszorul. A legenda semmiről sem tud 'annyi
kedves adatot, mint irgalmassági cselekedeteiről.

A képek, melyeket a művészet alkotott róla,a
költemények, amelyek ünneplik, mínd a jótékony
ság angY'alát dicsőítik benne. Már gyermekkorá
ban, II. Endre apai udvarában: a szegények közt,
a betegek közt, crz éhezők közt érzi magát leg
jobban. Fel van jegyezve, hogy amikor tehette, 'O'

kis Erzsébet beosont a konyhára és kosárszámra
cipelte az ételt a szegényeknek. A magyar legen
da ·ebbeaz időbe, négyéves korába helyezi az is-
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mert rózscrcso dút is. Thüringiai fejedelemnő korc
bcrn pedig az egész környéknek angyala. Ismere
t'es a poklos története, kit a legenda szerint férje
ágyáha fektetett, és drág'a kincsként őrizzük 'a' ró
zsacsodát: a szent, kötényében a kenyérből vált
rózsával, talán legköltőibb példája, de a le,gendán
túl egyszeJsmind történelmi jellemzője is annak CT

nagyszerű jótékonyságnak, mely egész életél be
töltötte.

Betöltötte nem mínt kivételes ünnepi ,ajándéko
76c;, -- bár ilyen ri:ka, nagyszabású, tömegeknek
szóló, nyilvános nagy pérrlzosztásokról is olvasunk
az egykorú adatokban, - hanem mínt a minden
nap magától értetődő megszentelé,se, ,amelyre rnó
dot tudott találni még az üldözés idején is, mikor
a maga kenyerét is fonással ,kereste me'g.

De nagystílű szeretete nem marad meg csak a
j6tékonyságnál. A jótékonyság és az irgalmassáq
nagy dolog, gyönyörű erény, de amíg c s a k jó
tékonyság, még mindig megfér vele az önzésnek
egy kifinomult neme. Adni: jól esik, az embert
megelégedés tölti el: elvon könnyen eUogja az
embert az öntetszelgés. És olyan könnyen kielégül
kötelességérzetünk, szeret,etigényiink, irgalmcrssá
gi kötelességtudásunk és felelősségérzetiink azzal
a pár fillérrel. crzzrrl a kis crdománnyal , amely nem
is esett nehezünkre és mégis jólesett! OIY'C'll ha
mar elhitetjük mcqunkkcl, hogy már eleqet is tet
tünk «rz irgalmasgág elemi kötelességének, 'a fele
baráti szeretet súlyos felelős:ségérrlek: Az irgal-
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masságon, értelmes jótékonyságon túlmenő, a
tervszerű, tudatos, kötelességszerű szeretet, a kö
zösséqí sz.eretet is Erzsébetben találja meg ebben
a korban tcrlern leg,szebb példáját. Már maga az is,
ahogyan adakozik, mutatja, hogy nem plkmotnyí
felhevűlésről, nem ,a Ielkítsmere! megnyugtatásá
ról van itt szó, hanem egy Istenből élő, nagy sze
relet tervszerű, köteles·ségszerű tudatos odaadá
súról. Legjobban szereti személyesen keresni fel a
szegényeke't ésházukhoz vinni el adományait,
hogy megbizonyosodjék, kinek, mít, hogyan kell
adnia..Pomcsubbnek tartja az erkölcsi be'avatko
zást az anyaginál. Egy kedves adatot hoz leqen
da erre: Egy lusta öregas.szonyt, aki nem akart
dolgozni, esek koldulni, saját kezével megvesz
sz őz ölt. Milyen mai 'az az adat is, hogy akárhány
szor nem adott sem ételt, sem pénzt a szegények
nek, hanem szerszámot a kezükbe, és 'aratni küld'e
őket. Munkát, nem alamizsnát, nem megaIázó ado
mányt; önérze.tet adó munkát, és annak jogos, ki
járó jutalmát. Hogy megnő az értéke, jelelll'ooége
a nagy jótékonyságn;crk, mikor ilyen mélységes
szociúlís ikötelesséqérzésből származik: Egyszer
egy nagy udvorí lakomán az a gyanújatámadl,
hogy igaztalan elkobzásokból eredt a Ieltdkrlt éte
lek és italok egy része; nem nyúl hozzá semmihez.
Ettől kezdve óvatossá vált az étallel-itcdlal szem
ben. Meggondolta, hogy a gazdagok lakomája a
szegények keresetéből kerül ki, ezért, ha csak fel
tűnés nélkül tehette. csak a legegyszerűbb é' elek-
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kel élt. Nagypénteken 'és egyházi körmeneteken
levetette úmői ruháját, úgy öltözködött, minta leg
szegényebbek és közéjük állt, éreztette, hogy Isten
elött egyenlőnek érzi magát veLük. Amikor elüldö
zik várából, és két hűséges cselédje elkíséri, nem
enged különbséget hármuk közölt sem életmód
ban, sem ruházkodáSban, éppen úgy 'akar élni,
mint ők. Amikor minden maradék vagyonát oda
adta kórházaknak, templomoknak, gyapjúfonással
kereste kenyerét, mint az egyszerű emberek. Ami
kor édesapjának magyar lovcqjcí megérkeznek,
hallják, hogy milyen áldatlan vtszonyok között él
a magyar királyleány és elszörnyűködnek, meg
magyarázzra nekik az ő mélységes lelki indíló
okait, és a lovcqok megértik őt.

De még mösík leckét is ad nekünk. Intézménye
sen szereti gyakorolni jóságát; qcndoskodík róla,
hogy ne a pillcmcr'nok, ne a véletlennek szolqöl
jon, hanem okoscm és maradandóan szolgálja cr
rászorulókat. Megalapítja Wartburg várában az
első szegényházat; árvaházakat, kórházakat emel.
Az 1229-iki éhinség idején intézményesen szervezi
meg 'cr szegények táplálását: 900 szegény étkezik
aszlalánál. Ime a női-kis-kör szeretet, amely egye
temes szeretetté tágul! Ime a nő, aki férjének, csa
ládjának ,házának él, mégis jut belőle mindenki
nek, akit 'közelébe hoz az Isten.

De Erzsébet nagy szeretet-tanításánrak még itt
sincsen vége. O,hiszen még az ilyen mélyről jövő,
férjet, gyermeket, családot átölelő szeretet is mi-
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lyen törékeny, amíg csak magára V'Cm utalva,
amíg csak földi forrásokból táplálkozik. Minden
embe.ri érzés alá van vetve a fejlődés és vissza
fejlődés törvényének. A megszokás elvesal erejét,
a mindennapiság elszürkíti, a meqúnös megbéníl
ja. És az emberek, akikre irányul, ó,az emberek
milyen gyakran bizonyulnak méltatlanoknak 'a rá
juk pczorolt szeretetre. Milyen hálátlanok, milyan
kicsinyesek, mennyire nem értenek, nem méltá
nyolnukl Hogy megszoknak bennünket és hogy
megszokjuk mi őket! Az emberszeretetnek kiapad
hatatlan forrása az Istenszeretete.

Szent Erzsébet, aki oly egyetemesszeretet1é
tudta növeini a maga asszonyi szeretetét, rámutat
példáj ával erre a harmadik igazságra is. Isten sze
retetéből táplálkozik hitvesi, 'c:myai odaadáso is,
az irgalmasságot Knsztus szerelméért gyakorolja:
koldusban, betegben, poklosban az élő Krisztus!
látja:. Minden cselekedete, minden szever mögül
az Isten iránti szeretet rejtett napvilága esillen elő:
egy kifejezhetetlen belső áhítat melege. Ez tölti el
már legkisebb korában is. Már gyermekéveiről,

amikor még Endre király udvarában tartózkodott,
íel] egyzi a legenda mint legkedvesebb mulatsá
gát, hogy játék közben is el-elszökött kisleáiny
társIaitól, besurrant a templomba, imádni a rejtőző

Jézust. Ez az áhítat elkíséri haláláig. Nehéz lenne
megmondani, hogy mivel telt idejének nagyobb
része, hitvesi, családi foglalatosságaival, szegé
nyek gondozásával, vagy ájtatossági gY'clkorlatok-



kal. Ebből a terméez etfölötti odaadásból fakad az
az össaehcrsonlíthcnmlcrn nőiesség, crzc földöntúli
szépség, amely messze sugárzik róla. Megkapó
képet nyujt erről a legenda. Követség érkezett
Wartburg várába a magyar királytól. Erzsébet
zcvcrbn jött, mert épen akkor minden díszes ruhá
jál elajándékoz:aa szegényeknek, most úgy kel
lene meqjelennle a küldöttség előtt, hogy pirulnia
kellene férjének és családjának. De nincs mit t,en
ni, kénytelen hétköznapi ruhájában megjelenni. És
íme, amint belép a terembe. csodála! fog el rnin
denkit: szebb mindenkinél, földöntúli fényben ra
gyog 'Cl'Z arca, alig tudnak ránézni. Ez ·az ·a sz ép
ség, amelyhez talán nem is kell csoda, nem is
kűlön isteni beavatkozás: ez annak a sz·épségnek
visszasugárzása, amelyet szívében rejt és amely
azért áUcmclóan leragyog róla, mint a Sinai hegy
ről leszálló Mózes arcáról az Isten látásának vis sz
fénye. Az isteni szeretetből merítí lelkének á;landó
szenvedések közt is fénylő édes derűjét. Hogy
mennyire szereti a lelki derüt, kedves mondások
is elárulják, amelyet olvasunk tőle. Például az
olyan emberekrőL erkiknél a [érnborsdq ecrvcnyú
sághcm nyilvánul meg, azt mondja egyszer. hogy
"o,lyanokeze,k az emberek, hogy még az Úristen
is megijedne ,a képüktől!"

E möqött a derű mögött persze az erőnek, 'cl'Z ön
fegyelemnek, a keresztény csakéaísnek biztos
fegyverei őrködnek. Ö, aki férje jelenlétében ra
gyogó ruhákban jár, és sugárzik az örömtől: ami-
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kor férje nincs otthon. keil1yéren é,s vizen él, puszta
földön hál, ostoroazcr mcqót. AUcmd6cm és követ
kezetesen él az. aszkézisnek, mégpedig egy ke
mény, szinte kegyetlen - a mi puhább természe
tünkhöz szabott érzésünk szerint egyenesea1 túl
zottnak tetsző - aszkézisnek elszánt eszközeivel,
és hősies engedelmességgel veti magát alá azok
nak cr súlyos, sokszor gyötrelmes próbálrnak, me
lyeket szigorú, keménykezű lelkiatyja, Marburgi
Konrád szab rá.

Hogy ez az isteni szeretet milyen mélyen lakott
lelkében, mennyire ez volt igazi erőforráser. a leg
nagyobb csapás idején mutctkoaott meg. Amiko:
egész családja ellene osküsaik, mikor kiűzik várá
ból a téli éjszakába, mikor a tartomány fejede
lemnője gyermekeivel menekülni kénytelen férje
várából, országa székvárosában senki sem meri
befogadni, hiába kopogtat a házak kapuján,a
megfélemlített polq-árok nem memek szembeszáll
ni a hatalmas őrgrófi-családdal. Erzsébet végre
egy korcsmának disznóóljában kénytelen meghúz
ni magát éjszakára, de míkor éjfélkor meghallja a
tőle alapított ferences kolostorból a szerzetesek
zsolozsma-énekét, siet közéjük és megkéri őket,

hogy mondjanak ünnepélyes Tedeumot, 'amiért
Isten így meglátogatta őt. Ez a Tedeum egy másik
nagy szentet [uttert eszünkbe, aki a legnagyobb
szenvedés, betegség idején énekelte a maga esc
dúlcslo s Nophímnuszöt: Asszis?i Szent Ferencet.
Erzsébet is cmnak a napnak a felkelő fényében jár,
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emnak a nagy lelki me9újhodásnak,CIllllIak a tör
ténelmi újjászületésnek fényében, amelyet Asszi'Jzi
nagy szentje hozott Európa egére. Szent Erzsébet'
tudatosan csrr.Irrkozik az Assziszi Szegényke kö
vetői közé. Amikor IX. Gergely pápa meghallja
Erzsébet tetteinek hírét, Szent Ferenc 'köpenyét
küldi neki, Erzsébet ezentúl áhítattal viseli a dr-á
ger ajándéko-t, amely így két nagy szent ereklyé
jeként maradt az utókorra. A legendaköltészet is
hasonló muzsikával veszi körül mindkettőt. A ró
zsa-csoda édes testvére "Szent ferenc virágocs
kái"-nak. Egy másik legenda szerint halálakor 
akárcsak az asszi-szi költő-szent halálakor - el
jönnek a madarak az eresz alá, és énekkel bú
csúznak tőle.

Igy nő meg a gondos, egyszeru családanya, cr
boldog hitves, a szorgos n-agyOlsszony a világ vi
lágosságéIvá. Mikor meghal, fLatalon, huszonnégy
éve-s korában: káprázatos gyorsan, már hét év
mulva szentté avatják. ts II. Frigyes, akitől nem
fogadta el a koronát életében, most odateszi azt a
koporsój ár-a. Ime a világ hódolata a női eszmény
előtt, a tiszta, igaz nőiség előtt, amely a kicsiből

nő naggyá, családból világít ki az egész világra,
a szeretetet emeli világhódító erővé.

Ez oao nagy tanítás, amelyet a magyar király
lány 750 éve hirdet az egész világnak, nőknek és
férfiaknak, magyaroknak és minden embemek,
mának és minden időknek. Adja Isten, hogy meg
halljuk, megértsük, kövessük mindnyájan!
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Meszlényi Antal:

ARPAoHAZI SZENTERZSÉBET

(1207-1231.)

A történelmi évkönyvek végtelen sorai! kell
visszcslopcznunk és hosszú századokat leperegtet
nünk, hogy visszataláljunk II. András magyar ki
rály, így is mondhatnók: az Arcnybullckoröro. Itt
akad meg tekintetünk az l207-es évszámon, ami
kor megszületett Szent Erzsébet. Kerek hét és fél
sz·áZ'c:d v,álaszt el etlöl az emlékezetes időponttól.

mely megállásra késztet, hogya szokotlnál is ben
sőségesebben ünnepeljünk, hódoljunk és hálál
kodjunk l Megvan az okunk és jogunk, mert az tg
a királykisasszonyban rózsát dobolt a magyar
földre, hogy színpompájérval és illcrtúrornövnl be
töltse a kereszté'ny világot s meqhédítsc mnqéncrk
a m ennyel országot.

A pozsonyi vagy sárospataki királyi várpalota
bocsátott.a ki életútjárcr, s ez alig nyúlt 24 eszten
dőre. De a nem is egész negyed százerd annál gaz
dagabb poézis és ugyanakkor a kiérett egyéniség
lelki tartalmával. Szent Erzsébet újcebb bizonyítéka
annak, hogy az örökkévaló Isten nem az évek szá
mával értékeli az életet, hanem azzal ,cr betöltöt!
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szolgálaMai, amit a j6 és húséges szolga szokoll
teljesíteni. Ily rövid életkor, még ha fejedelmi és
kiI'ályi előkelőség is övezi, nyomtalanul szokott
e.lröppenni az idő éterében, de nem így ami szen
tünk alakja! MegIgéző szivárványszínekben túl
nőtle saját korát, -s beleivódott a későbbi száza.
dokba, mert teljesedett az ő sz-emélyében is a Böl
cseség ig-azsága: mivel hamar tökéletessé lett,
hosszú időt töltött be. (Bölcs, 4., 13.) Földi zarán
dokútját tehát úgy járta végig, hogy ,reá is alkal
mazható legyen crz Úr ígérete: ·az igazak örökké
élnek. (U. o. 5.. 16.)

Nem volt kor, mely telje-sen el tudta volna szür
kíteni emlé.két. Ez még a német protastcmtizmus
erőlködésének sem sikerűlt, honam az egyik szá
zad váltakozó villanásokkal t:tdta,át a ráköve~kező

másiknak. Népszerűségeidőben és térben úgy ter
jedt, mínt a lángszaUagja. Országok vetéllkedt·ek
egymással, hogy S'O'ját részükre lefoglalják. Élete
javát Thüringiában töltötte, ezért is szoktdk thürín
giai Szent Erzsébetnek nevezni. Természetes, hogy
eza tartomány ragaszkodik hozzá elsősorban. De
egész Németország is magáénak vallja, s 'O' tisz
teletére emelt templomokkel. rókr elnevezett intéz
ményekkel és egy&sület'eikkel, hagiografikus fel
dolgozáso.kkal követeli hozzá való tulajdonjogát.
Franciaország sem ,O'kar lemaradni cr nemes ver
senyből, s különösen Montalembert felfedezése s
irodalmi levetítése után hangoztatja, hogy jussa
van hozzd.
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Igazuk van ott és itt, mert a szentek egyetemes
értékűek, ahogy az a katolikus Egyház, melynek
emlőin nevelődnek. Ebben mi kcr.olikus magyarok
is megnyugszunk, de mégsem hollqrr'[uk el, hogy
mindenekelőttmégis csak a míenkl Nálunk ringot!
bölcsője, első négy gyermekéve itt pergelt le, mí
e~őtl világhódító útjára lépett volna. Tudt-a ezt o:
magy'crrság, s ezért teszi 5zemélyneve elé az Ár
pádházi, vagy pedig a Magyaror:szági előnevet.

Máskülönben sem feledkezett meg rólc l Ledny
gyermekei nagy részét az ő nevére kereszte,lte:!,
nem egy városát és falvát róla nevezte el, templo
mait, köztük a gólika remekét, 'Cl kassai dómot
liszteletére emelte.

Igy volt ez a multban, s nemkülönben a jelen
ben! Ez esetben elég csak fővárosunkra, Nagy
Budapestre hivatkozni. Egyedül ilt 5 templommal
tisztelte meg, 57 különböző ábrázolással, ebből 28
saobornal ,és 29 oltárképpel, ablakfestéssel, illetve
freskókkal. Megérdemelten övezi nálunk és másutt
ez az általános tisztelet. mert szeretle Istent, s
utána felebarátait,köztük is főképpen ,a legeleset
tebbeket jobban, mint kortársai közül Assziszi
Szent Ferencen és Póduai Szent Antaion kívül bár
ki más.

lsten mosolygósés ragyogó tekintetéből pattant
le hozzánk s kezdve születésétől egészen haláláig
a cscdűlctcs tünetek' ismerhetők fel rajta. Ha az
évszámoknak tulajdoníthatunk .némi jelentő~éget,

úgy nála 'ClZ 1207., 1211., 1221., 1227. és az 1231.
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évetkell kiemelnünk. Az elsővelkezdődölt életfa
kadása, s rrz utolsóval kícludt világa, s amik köz
beékelődnek, e-gy-egy újabb fázisát jelentik a ~ö

kéletes élet kialakulásának.
Ha fizikai és pszichikai alkatát az átörökléstan

szokványossz-abályai szerint akarnók szüleivel
viszonylialba állítani, s az áteredő vér a~avizmusál

kimutcrtni. csalódnánk, s tegyük hozzá, ez a csaló
dás igen kellemesen érintene. Ami szüleinél jó
tulajdonság volt, az nála fokozódott, ami hátrá
nyos,az vagy hiányzott, vagy pedig kifinomodvcr
helyes útra terelődött. András királya történelem
vetítő vásznán úgy jelenik meg, minta kalandor
ságra hajló francia keresztes lovagok magyar
mása. Sok benne a bohém természet, világias
gondolkodású, nőknek hódoló, könnyű föHogású,
merész és újitásokra hajló, de ugyanakkor hirtelen
megtorpanó, szeszélyes és makacs egyéniség. Val
lásos, de már a maga mödjc szerint, nem pedig
ahogy ezt az Egyház tanítása előírja.

Vele szemben felesége, merániai Gertrud össze
hasonlíthatatlanul több erélyt lövelt ki ffilagából.
Uralomra termelt nő, aki még a politikában is ér
vényesiti -akaratát. A magYClIadoltságokkal sz.á
molnisem akar, ezérl zúdítja az országra az ide
geneket, lőképpetn rokonait, ami az l2l3-las pilisi
vérfürdőben bosszulja meg magát.

Hova és miképp fejlődhet ki az ilyen házaspár
gyermeke, -s kérdezhetjük, mí lesz a kis Erzsébel
leánykából? S a lelelet: Szent, méqpediq olyan
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népszerű .szent, mint női vetületben sok évszázad
multán Lisieuxi SzeDt Terézke. A bohémiából ben
ne is volt vakrmi, akárcsak apjáhan, de ezt nála a
kegyelem megszentelle. Forrón szeretelt férjén,
Lajos thüringiai őrgrófon és négy apróságán kívül
az Ő Ilegkedvesebb körét Isten nincstelenei, kol
dusai és betegei alkották. Ezeket ápolta, dé del
gelleés segélyezte oly mértékben, hogy ezt már
a wartburgi anyósirígyei egyenesen különcködés
nek, öt pedig eszelősnek és őrülInek mondottúk.

A világ hívságai nem tudtá·k beléje oltani m ér
güket, mdkémt c:fyjába és sok tekintetben anyjába.
Koránészrevelle, ,hogy az élet derüs oldala mellett
sokkallöbb az árny, mely éhezteti, betegíli, lepráz
tatja és nyomorítja a mélyréteg emhertömegeit.
Ezért lell kín az ö számára a fejedelmi Korona, 'ClZ

·arannyal átszőtt selyem és bársonyruha, s boldog
volt, mikor ezek helyell egysz.erü posztóból Ké
szült gyászruháját ölthelle magára. S még boldo
gabb, mikor beleknpcszkcdhctott Sz ent Ferenc
kordáj ába, beléphetell terciénak .s a hazulról ho
eott és küldött, azután férjétől kapott kincsakből.

aranyból, ezüstből, dréqckövskböj kenyeret osz
togatthCltoH, szegény-házakat, menházakat és kór
házakat épíltethetett. Igaza volt anyósának, ::I

wartburgi Zsófiának, hogy bolond, csak 'Clzt nem
tudtcr. Isten bolondje, s ennél szebb kitüntetést·
nem kívánhatolt magának.

Légiesen sudár termete nem ingó núdszál volt,
hanem az eröt és határozottságot testesítette meg.
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Ebben hasortlított anyjához, de míg ez dinamiká
ját hataLma érvényesítésére használta fElJI, addig
leánya az igazság és a jog védelmére. Nem hát
rált meg wartburgi környezetétől, amikor Istennel
szemben igyekeztek közömbősíteni.Magára nézve
eltűrte, hogy elacrvcrják, de már gyermekei jogai
ból jottányit sem volt hajlcmdó engedni. Míg a
kegyetlenségig menő mcrrburqí Konrád, második
lelkivezetője sem bírta letörni, pedig ahogy meg
szokta alázni és penítencíöztcrtní. az már szinte a
[özcnészt és minden emberiességet felülmúlt. Azok

.a keresztek, amiket Istenért kellett elviselnie, nem
horzsolták fel vállát, amikkel pedig női erej ét sze
retták volna kifárasztcmi, nem sikerült.

llyenné fejlődött ki Erzsébet abban a fiatal kor
ban, mikor más leány, hozzá még királyleányok
bohókás ábrá:ndképeket szőnek, ő pedig azzá let!,
akit a Szentírás a mulier fortis elnevsaéssel illet.
Kétségtelen, hogyagirákból sokat kapott, s eze
ket egytől-egyigkarnatoztatta, mert Isten országát
készült megvásárolni. Sohasem törekedett vllág
rengető' nagy dolgokra, s mégis világra-szóló
egyéniség lett, mert mindig Istent kereste s .igye
kezett a kicsiben is hűségesnek bizonyulni.

Egész élete, még többé-kevéshbé öntudatlan
ki sJ<:ora is tcmusdqtétal erre. Nézzük csak az 1207
II kőzti éveket, amikor még otthon szülei és test
vérei környez etében él. Vérében volt atyja ada
kozó hajlama, s t1alán azt sem tudta, milyen tetsző

dolgot művel az Ég szemében, mikor enníveléit
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szétosztogat1a kisded játszótársai közöt\. Csak azt
látta, hogy ez tetszik neki, s mtkor kifogyolI saját
jából, futott a kcrryhdro, hogy újabb adagokat
kaphasson és tovább osztogathasson. Egyes élet
írói a rózsacsodát is erre az időre keltezik. mösok
viszont wartburgi éve,ireteszik. Akár András ki
rály,akár pedig Lajos gróf okcrtcs rajtacsípni cr
füllentésen, kétségtelen, hogy Isten őt igazolta,
mert ölében ci: kerryér csakugyan rózsákká válto
zot\. Az írqcrlmcrasaeretet gyakorlását lehát korán
kezdte meg s folytatt:a élete végéig, bár gyakran
keményakadályokba ütközöf! ez a nemes szenve
délye.
Kezdő életében az 1211. év hozott sorsdöntő vál

tozást. Hermann thüringiai tcrrtomönvqróf követei
útj6n a hasonnevű fia számára megkérte az alig
4 éves Erasébetkeaét. Talán nem is annyira a kis
J.ány személye érdekelte, mint inkább a gazdag
hozom6ny, mert folytonos háborúskodásai, nem
különben a fényes udvortcrtös s a véget nem érő

mulatozások zilált pénzügyi helyzetet teremtettek
Wartburg várában. András és Gertrud igent mond
tcrk, s az 5rgróf vágya teljesedett. Kincstárral,
pénzzel a magyar kíröly sem tudolI okoscm bánni,
s az 'anyagi nehézségek őt is. gyakran meglátogat.
ták, de kicsi leányát mégis gazdag hozománnyal.
társzekerekre való drágaságokkal bocsátotta útra
leend5 o't:honába.

Akkoriban az a szokás járt'Cl, hogy az előkelő

gyermekmátkát jövendóbelije udvarába adták. A
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házasságkötés . előtti időt kellett felhasználnia,
ho·gy beleszo·kjék új kömyezetébe és elsajálí:sa az
otlcmiszokásokat. Ez volta legnehezebb Erzsébet
számára, mivel Wartburgban tovább folyt a di
nom-dánom, s költők és muaslkusok tették hem
gossá és hangulatossá a váréletet. Ezt már a kis
menyasszony nem tudta bevenni, s még kevésbbé

. megemé.szteni. Hidegen és érzéketlenül hagyták a
hangos és mámoros tükörterrnek. Inkább a melléje
adott hét játszótársak körében érezte magát [ól. de
úgy, hogy atetnplom körül játszott velük. Körül
Iu'kcstcr, falál és ajtókilincsét csókolgatta, s ha be
tudott jutni, a szertartáskönyveket forgatta, anél
kül, hogy olvasni és érteni tudta volna krrtclmu
kat. Ez is imádság volt, ha nem is az értelemé, de
a kicsi dobogó szívé. Még inkább azzá vúltoz.ott.
ha zálogosdi! játszott '5 a zálogtárgyakiat csók
helyett egy-egy Ave Mariaval vállalta ki, s azokat
a 'szegény gyermeke'knek ajándé.kozta.

Tüzet gyujto:t benne ·az Isten szeretete, az láng
ra lobbant, s többé nem aludt ki belőle. Kezdet
ben nem sokat törődtek vele, és hagyták magára.
Zsóbicr asszony mindig idegennek tekintette, íel
m eleqedni sohasem tudott vele. Követte ebben az
aIIlyát leánya is, Agnes. Az Ő f'agyoskömyezetük
ben meqdermad: volna, ha a vár gróf, Hennann és
hasonnevíi .iegyese nem melengetik nyájas szrr
vakkal, s nem tudja maga mellett magyerr véreit.
Bertold, Dávid és Furkcrs urakat. Am első jegyese
1216-ban meghals a. következő évben utánamegy
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npjo, Ettől kezdve azután egyre nyomasztóbbak
lesznek napjai, hetei és évei.

Fia elvelsztése után Zsófia már arra gondol, hogy
visszcrküldi magyar hazájába. De ezt férje mégsem
'engedi, mert vissza kellene ic:rdni a hozományt is.
S miből, mikor időközben elfolyt? úgy qondoljc,
hogy a jegyben idősebbik fiát kövesse az ifjabb
Lajos, s ez a döntés a legszerencsésebbnek morid
ható, mert 'a két lélek egymásr'a talál. Egyek lettek
Isten imáda~áh::m, a keresztény sz ere tet gyakor:á~

sában, scrmit Erzsébet óhajtotl, azt Lajos teljesí
tette és így volt megfordHva.

Egyedül az asszonynép nem tudott me-gváltoz:ni
irányában. Am dúlhattak-fúlhat\ic:rk rá, ő gáncsos
kodásaik ellenére is fokozatosan nemcsak az ima,
hanem a kemény aszkézisnek is -c:rtlétája lett. A ke
reszten függő Krisztus szenvedésének saemlélete
annyir-a átitatta egész lényét, hogy a földre ros
kadt. Koronáját levette fejéről, és úgy imádt,a és
áldotla üdvözítőjét, aki keresztje és szenvedése
által megváltot1'c:ra világot. Ilyen [alenet láHára
mondta neki leendő anyósa, hogy fejedelmi kis
asszonynak nem illik a földön íetrenqení, mint va
lami bolondnClJk:, vagy vén apácának. Agnes le-á
n)'lc:r pedig ilyen megjegyzéssel gyilkolta: szolgáló
nak szület'él és nem fejedelemasszonyncrk! Na
gyolIl csalódol, ha azt hiszed, hogy testvérem fele
ségül vesz!

Nohát ettől Erzsébetnek igaz-án nem kellett tar
tania, mert Lajos Ic:rZ övé volt, ő pedig Lajosé. Hiá-
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baval6 volt ilt minden női intrika, nemtudték tőle
elmarni. Ha Inselberg - rnomdottrr egyszer vőlegé
nye - színarannyá változna, s ez az ,aranyhegy az
övé lenne.. csak bocsássa el menyasszonyát, akkor
sem tenné, meri csak őt és egyedül őt erkerrjer fele
ségül venni. Meg is telle s 1221-ben megtartol\la
veleesküvőjél.

Utána hamarosan hazautaztak Magyarországra,
hogy Erzsébet utoljára lásso szüleit, testvéreit, és
elhagyott szép szülőföldjét. Nászutazás volt ez?
Nern l Mert az aggódó atyai szív hívta haza .. mivel
riasztó hírek érkeztek róla: az új rokonság bántó
viselkedésének 'a híre. De a fia!alasszony nem pa
ncsakedott. András pedig látta, hogy Lajos olda
lán biztos oltalomban részesül, nyugodtan engedte
vissza. Ezúllal sem üresen, hanem kincsekkel meg
rakodton, ami máskor is megtörtént, hogy Wocrrt
burg láslsa:a magyar ember, hozzá még király
szegénységében is úr és bőkezű tud lenni.

Erzsébet mindössze 13 éves mult, míg férje húsz,
de mindketten korukhoz képest túl érettek voltak.
A fölbonthatatlan kötelék még jobban egymáshoz
forrcsatotto őket. Erzsébet a várúr mellell elíoqlcrl;
hatta várúmői méltóságát s most már nem mertek,
legalább nyiltan nem, ide-oda lökdösní. Mínt hit
ves, anya, fejedelemasszony és hívő lélek egya
ránt m eqíelelt férje várakozásának. Rövid 6 évig
tartó ház1asságuk gyümölcse 4 gyermek leli: 1222
ben Hermann, 1224-ben Zsófia, 1225-ben ifj. Zsófia
és 1227-ben Gertrud.
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Az élö kis orgonasipok nagyon tetszettek a fiatal
apának s nem kevésbbé aki életrehozta öket. S
méltán, hiszen egymásbern látták földi szerelmük
célpontját. Erzsébet bár a meqtestesült szerénység
és 'igénytelenség volt, de ura kedvéért a fogadá
sok alkalmával szívesen ékesíti magát s úgy vi
selkedík, mint fejedelmi hitveshez illik. Ellenben
ha párja nincs otthon, leteszi ékeit, sa suhogó
selymét gyászruhával cseréli fel. Sokszor elkíséri
útjára, vele Iovoqol a vadászatokra, s ami érdekli
urát, az kedvenc beszédtárgya lesz neki is. Annyi
ra 'szereti, hogy méga templomban is rajta felejti
szemét s mikor ráijed erre a hibájára, meakulpá
zik, mert itt szeretetériek tárgya nem lehet más,
mint egyedül az Isten.

S 'crmilyen az asszony, olyan az ember, s a szív
diktáUa figyelmességekbőlsohasem tud kifogyni.
Most már hiába áztatj a .anyj a a menyét, hatásta
lanul peregnek le róla a nynerzó szcrvck, Erzsébet
nek míndenben szbadságot ad. Ö él is e jogával,
de kizárólag Isten dicsőségére, saját, övéi és má
sok lelki javára. Még azt is megteszi, hogy férje
távollétében bélpoklost fektet ágyába. Ha ez nem
őrültség, - gondoljer az özvegy Zsófia, - akkor
semmit sem lehet annak nevezni. Siet is az eszte
len merényletet megérkező fia tudomására hozni.
Am mi történik? A legenda szerint Lajos fölemeli
az ágyt'akarót s a bélpoklos helyett Krisztust látja
mag'er előtt. Nohát ilyen vendégeket gyakran fek
tethetsz ágyamba, felelé a búntettesnek, s egyben
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fölhatalmazza, hogy senki által ne engedje magát
zrrvnrtcrtní irgalmas cselekedeteiben.

Nem is volt erre rávehető, s amit kicsi korében
megszokott, azt tovább folytatta később. Ebben
segítségére volt az 1221-ben Eisenachban megte
lepedett ferencesek egyik bölcs tagja. Rűdiger

'atya. Egymásban kölcsönösen felismerték a fran
ciskánus életideált : a lelki derűt, igényt'elenséget
s az alamizsnálkodó kedvet. Igy lett Erzsébet a
pater lelki leánya, 's négy éví vezetés,e alatt rné
lyült és tisztult vallásossága és szélesre terjedt ka
ritatív tevékenysége. A fokozet itt is megvolt, mert
kezdte egyénileg, s végezte intézményesen.

A poklos esete mutatja, hogy még a legriasz
tóbb betegségektől sem félt. Bizalma a Szűzanya

és Szent János apostol pártfogása ak!tt oly erős

lett az Istenben, hogy biztos volt benne: neki sem
miféle r,agály sem árthat. Pedig bélpoklos 'sebe
ket mosott és kötözött, amilyenektől természetes
vonakodással fordult el mindenki. Később már
kórházakat létesített a betegek, menház'Clkocrt az
öregek, szegényházcrkat a nincstelenek és árvahá
zakat az apátlan 'és IcmyáHan gyermekek számára.

A Hatal fejedelemasszony rövid virágzásában
Wartburg cr szegények zaréI:ndokhelve lett. Ide tó
dultak, 'aki,k éheztek és szomjúhoztak, mezUele.nre
vetkőztef.te le őket a balsors s az úrnő mindenkin
seqílett. Nemcsak kenyereket süttetett és osztott ki
nekik, hemern még saját mháját is odaajándé
kozta, hogy annak értékéből fedezzék hiéI:nyukat
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és enyhíts~k nyomorukat. Fejedelmi ékességeire
nem sokat adott, csak egyetlen ruhadarabot tekin
tett nagy érté knek, s ez Szent Ferenc köpenye volt,
ami! IX. Gergely pápától kapott ajándékul. Ettől a
kerek világért nem vált volna meg, de nem is volt
rá szükség, mert a szegények is ócskaságnak ~ar

tották.
Számára szimbólumot jelentett, hogy mínél job

ban megközelílhesse a ferences életeszményt.
Gyönyörűen boltozódott ki benne, amíg Rüd~gEr

vezette. Am neki előljárói parancsából 1225-ben
Hallberstattba kellett távoznia, s helyébe jött Mar
burgi Konrád, ezrr rideg, derűtlen. zscrnckí hajla
mú világi pap, aki jeges felhőként nehezedett rá
élete végéig. De Erzsébet lelkivilágát mégsem si
került elfagyasztania. Ö már' rég a via unitiva út
ját járta, míkor új lelkiatyja kíméleHenségével (f

via purgativa-n akarta- hurcolni. Tűrte, hogy ima
és aszketikus cselekedetei!, irgalmassági gyakor
latait rosszalja és saját izlése szerint irányítsa. Mi
Isten ostorának nevezhetnők, de lelkileánya úgy
tekintette, mint Isten próbáját alázatos'OTI aláve
tette magát akaratának,

Amíg Lajos élt, töviseit nem érezte, mert minden
bánatában vigasztalcísl keresett és talált nála. De
a Gondviselés tőle is elég korán me qfosz lottcr,
hogy e veszteségből újabb ékköveke: köszörülhes
sen égi Koronájába. l227-ben fellűzte a keresztes
jelvényt, hogy II. Frigyes seregében elmenjen a
Szentföldért harcolni. Nehezen tudtak elválni, 9
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mintha az odaadá ~eleség érezte volnc, hogy többé
nem lá~ja itt e földön. Elkísérte az oIszághatárig,
utána tovább ment vele még két napi jár,ásra. Itt
elkönnyezte, további útj.ára hocsátotta, mert Isten
aroratát Látta távozásában. Amitől félt, bekövet
kezett, m ert édes párjoa csupán Brindisiig juthatott
el. Iti lázbetegségbe esett, mely szeptember ll-én
kioltotta életét. Amikor meghozták a tragikus ha
lálhirt, a gyermekágyban fekvő hitves felsikoltolt
és zokogva ismételte: Mindennek vége! Meghalt
az egé~z világ!

Sokban igaZJer volt, mert eddigi külső világának
csakugyan vége lett, de Isten és gyermekei meg
maradtak, hogy Ö erősítse további küadelmeiben.
ezek pedig vigaszul szolg,áljanak neki. Mert mind
kettőre rászorult! Irigy rokonsága most letelte az
álarcot és megkezdte nyilt és embertelen h:J'jszáit
ellene. Lajos fivérei, Henrik és Konrád minden
képpen azon mesterkedtek, hogy 'elüssék fiával
egyült a várgráfság [oqcrítól. Eza leheletszerűen

finom asszony most mutatta meg, hogy tud ke
mény lenni, akárcsak az ószövetséqí Judit és nem
engedet!. Erre kíutosüoück gyermekeivel együtt
jogos otthonéból. Télviz idején ment velük Eise
nachba. Itt sem fogadták be, mert féltek a wart
burgi bosszú állústól s végül is 'az egyik vendég
fogadó óljában kellett magukert meghúzniok. Stíl
szerű volt, hiszen így történt ez a Betlehemet járó
Máriával, lszíve avertt a kis Jézussal, s oldalán
Szent [öasefíel. S mert követőjük leheteIt, boldogan
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énekelte másnap a Jerenciek templomában: Te
Deum laudamus!

A könnyfakasztó és idegőrlö szenvedésnek ez
még esek a ~ezdete volt, a 'súlyosabb megpróbál
tatások ezután következtek. De hősünk nem ingott
meg, sem hitében, sem bizalmában, legkevésbbé
Isten sasrelmében. Ami veLe történt, azért nem öt
szólla meg a világ, hanem -kérgesszivű rokonsá
gát. Ezzel már nekik is számolniok kellett, s hogy
a terhes idegen eltűnjön .a látóhatárról, előbb

nagynénjéhez, Maiild kitzingeni npcnnőhöz kuíd
ték, innen pedig anyai nagybátyja, Egbert bam
bergi püspök udvar-ába került. Úgylátszik ott és it:
is tehertételnek nézték. Ezért a püspök azt taná
csolta neki, hogy legjobban tenné, ha viaszcetérne
szülői hazájába, vagy pedig elfogadná II. Frigyes
császár kezét, aki őt megkérte. Sem az egyik, sem
a másik ajánlatot nem fogadta el, azzal érvelve.
hogy gyermekei jövőjénekvédelme ide köti, s férj
hez sem megy, mert fogadalom tiltja a másodszori
házasságot.
Egyedűl küzdött a nehézségekkel, mert ezidő:ájt

Konrád pap sem volt mellette, miután inkvizitori
kineveztetése Németország más tájaira .szólítotto.
Ahol azonban a legnagyobba szükség, ott jelent
kezik az Isten segítsége leggyorsabban. Az öreg
Varilla Rudolf, aki őt kisded korábcrn elhozta Ma
gyarországról, ebben az időben érkezett meg La
jos hemvcivel. Látva 'a fiat,al özvegy kínos hely
zetét,s a 'kiuasorúaó szándékot, nem nyugodott



addig, amíg ,ki nem adták va.gyonát Warthurg vá
fával együtt. Fogcsikorgatva tli!tték s Henrik gú
nyo'Scm jegyezte meg: Erzsébet az egész német bi
rodalmat eltékozolná szegényei között. Ehhez már
nekik nem sok közük volt, s hogy Erzsébet vísszcr,
juthatolI jo,galba és vagyonába, mint a szeretet
angyala járt körül, hogy irgalmasságával könnye
ket szárítson fel.

Ez sem tartott sokö, me.rt a derű re megint jött a
ború, de milye.n sötét ború. Wartburgbcm termett
azerőszC1lkosés kimélelen Konrád, s magához lán
colt védence további sorsáról ő in!'ézkedett. Pápai
ielhatalmazásra támasz·kodva oly egyezséget kö
tött a rokonokkal, hogy Erzsébet távozik Wart
burgból, s helyette és cserében megkapj'a a hes
seni Marburgot. Élete utolsó 3 évét itt töltötte és
ugycmitt fejezte be földi zarándoklás át. Mielőtt

azonban sok ke.serűséqének színhelyétől végleg
elbúcsúzott vo.ne. a közeli eisenachi barátok
templomébon 1228. Nagypéntekén Krisz lus iránt
égő szeretetből meghozta legll'Q'gyobb áldozatát
is. ünnepélyesen lemondott akaratáról, gyerme
keiről, barátairól, s a világ minden egyéb hiúsá-

, "garo,.
Gyermekei jövöjét már biztositva látta, ezért ha

téuozta el magát ·az .cmyai szivet tépő el.szakadás
ra. Fiát nem lehetett többé az apai jusból kifor
gatni, így tehát ifjabbik Zsófi.a Leányával, ·a bra
hcmti 'herceg menyasszonyával Kreutzburqbcr.
küldte. A másik Zsófia a kitzingeni bencés; míg
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Gertrud az crltenberqí premontrei kolostorba lépett
apácának.

Marburgból most már egyedül mehetett, illetve
vele tartott két ,hüséges udvarhölgye, Isentrud és
Guta, no meg ott volt a lelki élet korbrrcsos mes
tere, Konrád. Ha Erzsébet 'azt hitte, hogy ezentúl
szabadjára ·engedheti imagyakorlatait és szeretel
szolgálatait, úgy, crlJ.ogy azt a ferences szellem
előírja, tévedett, mert Konrád mindig és minden
ben ckcdékosko dott. Az~ nem tud!c m e q tiltcrni
hogy' itt és Góthában kórházat ne építtessen. De
már a beteogek, főképpen a. poklosok személyes
ápolásától ,a legdurvább módon eltiltotta. Korlá
tozta kenyér- és pénzcrdomönycit. de Erzsébet
szent csellel íporkodott eszén túljámi. A kijátszott
zsarnok azt hitte, hogy lelki leányának rossz szel
lemea két udvarhölgy. Ezeket tehát nem egyszer
ké·kre-feketére korbácsolta, s a végén klutcrsítottc
őket úrnőjük várából. A korbácsütésekbőlkijutott

nekí is, amit a szenvedö Krisztus iránti szeretetből

megadással viselt el.
A szelek szárnya tehát ismét rossz híreket sodort

Magyarország felől, s András király megint csak
hcrzcrsaerette volna hozatni. Erzsébet megköszönte
ezt az atyai gondoskodást, de a követség vez·e·:ő

jének, a landvai Bánfyak egyikének azt mondta,
hogy férje emléke, gyermekei sorsa és szegényei
idekötik. Imádságot kért csupán, mert erre szük
sége volt, miután Konrád érthetetlen szigorúságá
ból nem engedett, ellenkezőleg, azt csak fokozta.



Hozzá még így sopánkodott egyik betegsége ide
jén: mí lesz Erzsébettel, ha ő előbb meg találna
halni? Megnyugtcrtta, hogy ettől ne féljen, mert
túléli. Igy is történt, amennyiben elkeseredett el
lenségei 1233. [úlius 30-á:n gyilkoHák meg. Vi
szont Erzsébet 2 évvel korábban, 1231. novoember
19-én úgy <szállt el erről a földről. mínt az Ég egyik
legbájosabb a:ngy'ala.

Nemes volt élete é's boldog let-t halála. A legen
da szerint amikor lelke készült kiröppenni porhü
-veJyéből,betegszobájánc:rk ablakereszén akárcsak
5 évvel előbb Szent Ferenc haldoklásánál, mada
rak édes csicser-gésükkel búcsúz'crtták. Méltö volt
hozzá, és ugyanígy temeté-se is, mely diadalme
nerhez hasonlított.

Meghalt és mégis tovább élt. Mert az Égben
sem tudott elfeledkezni szegényeiről és betegeiről.

A csodák egymást érték uferenoesek templomá
ban levő aírjónúl, s eze'k ütötték rá Icr pecsétet,
hogy szentül élt, így halt meg s lsten megdicsőí

tette 'a mennyben. Ez indította CLrra IX. Gergely
pápát, hogy rövid 4 é-v multán, 1235. mőjus 26-án,
Pünkösd ünnepén szentté avassa.

Ennek hírére döbben'ek rá a Zsófiák, hogy mí
lyen méltotlcnul bántak vele. Engesztelésképpen

, Konrád dísz-es templomot emeltetett sógomője tisz
t~le!ére, ide szállHották át -cr kövekező év május
31-én ki-emelt holttestét. Míndennél többel mond,
hogy az átszállításnál mintegy 200.000 ember hó
dolt lelki nagysága elő~t, köztük ll. Frigyes, fele-
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ségével. Nem is oly rég Erzsébet visszautasitotta
a császm kezét, most ez a kéz helye-zte fejére <IZJt
az aranykoronát, amit éleMben nem okcrt tőle el
fogadni. A császáI'i pár oldeder mellett lépkedett
Szent Erzsébet fia, míg leányait Zsófia fejedelem
asszony vezette, hogy békíthessen és enge-sztel
hess en.

A menetben ott lett volna helye II. András király
nak és csraládtagjainak, azonban sem most ez ün
nepélyes «rktusrtr, sem pedig korábban a teme
tésre nem tudtak eljönni. Akkor a zavaros viszo
nyok tartották otthon Andrást, most pedig érezte,
hogy ő is közeledik a sírhoz, ahova ugj"ClIlez év
szeptemberében el is érkezett. De atyai lelkében
örvendett, mert leányában olyan ajándékot kapott
Istentöl.xrkare büszke volt ő és családja, de büszke
lehetett egész MagY1Clrország.

Amikor megdicsőült alakja előtt elmerengünk,
Prohászkával kérdezhetjük: mit csodéljunk benne?
Azt az örökszép hitéletet, mely őt a világból fel·
söbb, tisztább fénybe emelte, vagy azt a fesztelen,
kedves lelkületét, mely erőszak nélkül mindent el
tűr, eligazít, s kellemével bilincsel és győz? Mit
csodáljunk benne, azt, hogy gyermek mcrnodt végig
és 24 évvel már ,a Paradicsomot és Golqotát be
járta? Az,t, ho'9Y Szent Ferenc köpenyét többre be
csülte II. Frigyes koronájánál? Mit csodáljunk
benne? Azt a Te Deumot az éjjeli, téli csendben,
vagy azt az éneket, melyet halálakor az éneklő

lII:(;Idcl'Iak zengtek? Harmónia, Gloria, Te Deum,



ez az egész élet, és minden katolikus magyama:k
térdre hullva kell megköszönni, hogy a jóságos
Isten belőlünk fakasztaHa és így legtöbb joggal
mondhatjuk slCl'játunknak.
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