
N A P K E L E T 

S Z E N T E R Z S É B E T . 

HALÁLÁNAK hétszázéves évfordulója életének az idő földiségét lassan-
lassan meghaladó, diadalmas emlékezetét és erejét jelenti. Külsőleg 
alig van más története, mint az, hogy elfogadta, magáévá tette és meg-

szentelte a szenvedés állandó pillanatait. Belsőleg azonban több, mint történet: 
szimbólum, hozzátartozik a XIII. század felépítőihez, ahhoz a legszebb gon-
dolathoz, amelyet az emberiség a kereszténység rendjében Istenről, világról s 
önmagáról is alkotott. A keresztény élet-stílus sokkal összetettebb formában 
jelenik meg benne, mint akár Szent Istvánban, akár Szent Imrében. Ezektől 
kapja örökségbe a szentség hősi eszméjét, ezt azonban a lelki élet más irányból 
táplált tartalmával tölti ki. Élmény-eszménye : a «Passio Christi», Krisztus 
Urunk szenvedése, amely a középkori kereszténység áhítatának, liturgiájának 
s művészetének is ihlető középpontja. E szenvedés állandó szemlélete bele-
nyomul földi látásába, érzelmi szövedékébe, hangulatának égi messzeségbe 
tűnő távlatába ; át- és átfonja imádságait, az áhítat e nagy összetartó, kapott 
hagyomány-formáit, de aztán egyéni átélést támasztó szent szenvedélyével 
széttépdesi az egymásba boruló, egymásba átvirágzó mondat-sorokat s az 
együttérző szeretet sikoltásait, édes, misztikus epekedéseit szaggatja ki belőlük, 
melyek aztán úgy hatnak, mint sebzett galamb-búgás. A Passio Christi átélésé-
nek szenvedélyes láza megtelíti a monachalis szerzetesrendek elvonult magányát 
a magát széjjelárasztó szeretet vágyával. Új szerzetesrendek támadnak, ame-
lyek nyilvánossá teszik a lelkiség extázisát s átfinomítják a század tömegmoz-
galmait. A szenvedő Krisztus-arc, a testvéri tudat és érzés megvilágításában, 
minden emberen, főleg szenvedő emberen felragyog s világgá kiáltja a hősi 
lemondás és vértanui szeretet nagy igényeit. S valami láthatlan vihar igézete 
fogja el e századokat. A test aszkéta csendjében mindenhol a lélek szintézise, 
magassága készül. Szent Benedek regulát készít belőle, Szent Bernát az elmél-
kedés keresztillatú mirhacsokrát, Szent Ferenc égő naphimnuszt, Szent Do-
monkos igét, Szent Tamás tudományt, Kempis Tamás megbékélt, derűs bölcses-
séget és megnyugvást, Soror Erzsébet pedig kenyeret, palástot, könnyet, szo-
ciális gesztust. 

Talán nem véletlen, hogy a legtöbbet szenvedett földről borult Krisztus 
szenvedésének emlékezete a legremegőbb szépségű virágzásba. S talán több, 
mint szimbólum, hogy a szív rejtett jóságában megbúvó kenyérből rózsa tá-
madt, az élet legünnepélyesebb csodája : a kenyér-rózsa, amellyel a szeretet lát-
hatatlan keze ülteti tele a gyötrődő világot. E virág földjén jár hétszáz éve 
Szent Erzsébet, a legszebb ajándék, amelyet a magyarság Európának adott. 
Bárki emlékezett is róla, ezen az úton talált rá legigazabban. A kenyér fénye és 
a rózsa gloriolája őrködtek felette. Ezért látják ugyanannak első méltatói: 
szigorú gyóntatójának, Konrádnak írása, a thüringiai Theodorik gondosan féltő 
életrajza, Szent Bonaventura szónoklása, a Legenda Aurea naiv bájossága — s 
a mi Érdy-kódexünk néma barátja is, aki ma hadd szólaljon meg, hogy a mai 
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nyelvhez közelhozott legendájával legméltóbban szolgálja Szent Erzsébet 
ünnepét: «ő nagy szentséges voltának méltó emlékezetére». 

* * * 

Úr Jézusban Christusban szerelmetes atyámfiai, miért e mai napon anya-
szentegyház üli és tiszteli dicsőséges szent Erzsébet asszonynak méltóságos 
ünnepét? Ő nagy, szent életének és . . . üdvösségre igazgató példájának és bősé-
ges érdemes voltának nagy voltáért, kiknek miatta egész kereszténységet és 
teljes anyaszentegyházat megépíte. 

Immáron lássuk meg, miképpen támada dicsőséges Szent Erzsébet asszony 
és miképpen éle ő kisdedségétől fogva tisztaságban, szeplőtelen szüzességét meg-
tartván mind házasságáiglan . . . 

Az időben, mikoron Christus Úr Fiú születetnek utána írának ezerkét-
száztíz avagy közel hozzá esztendőben, adaték e szent mennyei magzat Magyar-
országbeli András királynak az ő jámborságának érdemes voltáért, kinek anyja 
vala Gertrudis, morvai herceg leánya. És mikoron e leányzó öt esztendős volna 
és esze kezdett növekedni, oly nagy szent malasztot ada őneki Úr Isten, hogy 
mindenek csodálkoznak vala rajta. Mert látják vala, miképpen gyorsan fut, 
siet a szentegyházhoz, mily ájtatosan hall misét, mily nagy gondot visel a 
szegényekről, mily nagy tisztességgel üli a szent ünnepeket minden hivalkodás 
és játék nélkül. Ha mikoron leánytársitól történt táncba vitetni avagy játékba, 
mind hamarabb végét szakasztotta Úr Istenért, és szentegyházba avagy kápol-
nába futott be, ő mennyei atyjának házába, és ott avagy imádságra adta magát, 
avagy könyvet ragadott kezébe, és tetette magát, ha mint írást olvasna, hogy 
csak kivonhatná magát a világi hivalkodásból. 

Történék egy napon, mikoron nagy hideg volna, hogy úgy, mint senki ne 
látná, vinne apró maradékokat a vár kapuja elébe a szegényeknek. És íme, elől 
találá az ő atyja csodálkozván rajta önnön maga, mit járna és hova sietne. Meg-
szólítá őtet : Fiam, Erzsébet, hová mégy, mit viszesz? A nemes király leánya 
mert felette szemérmes vala, nagyon megszégyenlé magát és megijede és nem 
tuda félelmében egyebet mit felelni: Im, rózsát viszek. Az ő atyja pedig mint 
eszes ember meggondolá, hogy nem volna rózsa virágnak ideje, hozzá hívá és 
meglátá kebelét: hát mind szép rózsa virág az apró portéka . . . Azt látván az ő 
atyja elcsodálkozék rajta. E leányzó, ha élhetend, valami naggyá leszen. 

Mikoron szent Erzsébet asszony adatott volna házasságra Türingia herceg-
nek és szerzetét szüzességről házasságra változtatta volna Úr Istennek akaratá-
ból, nem változtatta el ő szívének, lelkének ájtatosságát. . . úgy annyira, hogy 
csodálkozék az ő ura olyan gyenge asszonynak gyorsaságos serénységén. És meg 
akarván kímélni, kéri vala őtet, hogy ne törné meg olyan igen magát. De e nagy 
malasztos asszony nem tehet vala jó szokásának ellene. Mindennek azért jó 
példa vala és bizony tanuság az örök üdvösségre mindennemű téteménye. Gyor-
san fel kel vala reggel, hogy mindennek előtte mehete misére, prédikációra. Ott 
sem áll vala a fő helyen, de az szegények között is alább való öltözetben, hogy-
nem mint tisztessége adta volna. Amely ruhájában a szentegyházhoz ment, mint 
haza jött, azt ottan valamely szegény asszonynak adta Úr Istennek kedvéért. 

Annak felette e szent Erzsébet asszony nagy irgalmas vala minden rend-
beli szegényekhez. Kiről úgy olvastatik, hogy minden jövedelmüketa szegények-
nek osztogatta, és néha sem magának, sem udvarabeli családinak nem volt mit 
enni. Ha mikoron pénze nem volt, önnön ruháját eladta és a szegényeknek szük-
ségüket megszerzette. Néha pedig el-bement a szegények hispotáljába és a rút— 
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ságos poklosokat tapogatta, fejüket mosta és fürösztötte. Történék egy napon, 
mikoron ura hon nem volna, hogy undok poklost megfüröszte önnön házában 
és nyugotá el urának úrfiú ágyán két lepedő között. És azon közben juta haza 
az ő vitéz ura. Ime nagy bosszú panasszal eleibe esének az irigyek. Kezdék nagy 
erősen vádolni a szent asszonyt, hogy tékozló volna és nem tartaná takarékosan 
ő urának jószágát, szolgáit is megölné éhséggel, szomjúsággal és mindenestül 
fogva gonosz életű volna. Mondának annak felette, ha pedig, nemes uram, szón-
kat nem hiszed, menj el be ágyas házadba és egy nagy szörnyű, undokságos pok-
lost találsz úrfiú ágyadon nyugodni. Ám lássad, ha mind ilyen szertelen dolgo-
kat el kell engedni. Mikoron a jámbor úr azt hallotta volna, megindula rajta 
és nagy hirtelen mezítelen fegyverét ragadá mondván : Mi dolog ez, akit hallok, 
ha immáron jószágomat nem kíméli, avagy önnön magamat kímélne. Nagy 
haraggal beüté az ajtót, hogy mind a poklost megölje, mind a szent asszonyt 
levágja. És mikoron fölemelte volna a lepedőt, látá, hát, íme, az áldott meg-
feszült Jézus Krisztus nagy vérbe keveredvén fekszik az ágyon. Ottan meg-
rettenve és bocsánatot kére tőle és elenyészék Christus Jézus ő előle. 

Immár lássuk meg, miképpen lakozék és munkálkodék a harmadik életé-
nek szerében, az az özvegységnek regulájában . . . mit cselekedék szent Erzsé-
bet asszony ő urának holta után . . . Látván az irigy urak, kik szomszédságban 
lakoznak vala, hogy e szent asszony egyedül maradott volna, reá támadának 
és kihányák-veték jószágából, mint pusztítót és tékozlót és megtilták, hogy 
senki házához be ne fogadná. Ó, gyarló világnak veszedelmes vendégsége ! Nem 
lőn ő leánnyal mit tenni e nemes királyi magzatnak és Christus Jézus szolgáló 
leányának, szorula be egy disznó barom aklába, hálákat adván Úr Istennek rajta 
lett nyomorúságon. Reggel felkelvén, méne a Szent Ferenc barátihoz és kéré, 
hogy éneklenék meg a Te Deum laudamus-t ő érette. Mikoron az utcán elmenne, 
egy agg nő elől találá, kivel sok jót tett vala. És ez szent asszonyt el-betaszítá a 
sárba. Azon is nagy örömmel hálát ada Úr Istennek. 

Látván azért e világnak minden állhatatlanságát, közelbe akara jutni az 
Úr Istenhez. Gondolá, hogy mindenestül fogva kivenné magát e világi vesze-
delmes életből. Választa negyedik állapotot és méne be szent atyánk Ferencnek 
harmad szerzetébe . . . Mikoron az ő atyja azt hallotta volna, érte külde, hogy 
haza hívnák. De a szent asszony semmiképpen sem engede neki, hogy ismét a 
világi dicsőségre vétetnék. 

És mikoron elközelgetne a végső óra, ismét neki jelenék a kegyes Jézus, 
mondván : Jöjj el immáron én szerelmes jegyesem a te néked megszereztetett 
dicsőséges lakodalomba. Azonközben fordítá fejét a fal felé, holott fekszik vala 
és kezde imádkozni nagy édességgel. Ime azonközben egy igen szép mennyei 
madárka eleibe jöve és kezde előtte nagy, szép, édes éneklést tenni, hogy hozzá 
képest szent Erzsébet is kezde énekelni. . . Annak utána ismét mondá : Ime, 
elközelgett az óra, kiben Christus Jézus e világra született. Az éjfélkor és azon-
képpen ajánlá lelkét az áldott, született Christusnak és elnyugovék Úr Isten-
ben . . . . És mikoron a szentegyházhoz vitték volna, nagy sokaságú madarak 
jövének a szentegyházra, kit soha annak előtte nem láttanak vala, nagy csodá-
latos, szép, édes éneklést tevén. Mely órában pedig a boldog lélek testétől elválék, 
hallattaték nagy édességgel énekleni a responsoriumot: Regnum mundi etc. 
Lőn pedig temetése Németországbeli Markburban, mikoron írnának Úr Fiú 
születetnek utána ezerkétszázharmincegy esztendőben, dicsértetvén mind ez 
ideiglen nagy sok jegyekkel, csoda-tételekkel és irgalom-tételekkel Úr Istennek 
neve dicséretire, az ő nagy szentséges voltának méltó emlékezetére . . . (b. f.) 
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