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SZENT ERZSÉBET "BOr"-JA

Az esztergomi bazilika északi oldalkápolnája Szent István király meg
keresztelése helyének, a Géza fejedelem által István első vértanú tiszte
letére épített templomnak emlékét őrzi . Oltárát István diakónus szobra
díszíti, amelyet Ferenczy István faragott fehér márványba. Másik neve
zetessége Károl~ Ambrus prímásnak a kápolna hátsó falánál álló sír
emléke, Giuseppe Pisani modenai szobrász alkotása, ugyancsak fehér
márványból. Ezekhez járul néhány év óta az a kiállítás , amely a kincs
tár ereklyegyűjteményének nevezetesebb darabjait mutatja be a kápol
na két ablaka között álló üvegszekrényben .

A többnyire monstrancia alakú tartókba zárt ereklyék közül már
alakja miatt is kitűnik egy 122 centiméter hosszú fenyőfa rúd, melynek
hengeres felületén - hosszúságának mintegy öthatod részén - aranyo
zott mondatszalag csavarodik. A felső végén zománcdíszű gomb van
a hesseni fejedelmi család címerével, alsó végét pedig aranyos botvég
zárja le. A mondatszalag latin nyelvű szövege nem, egyéb, mint II.
György hesseni tartományi grófnak (1605-1661) az Arpád-házi Szent
Erzsébettől egyenes ágon való leszármazását feltüntető névsor.

A mondatszalag szövegének magyar fordítása a következő : "Szent
Erzsébet , II. Endre magyar királynak, Jeruzsálem királyának és a bajor
Gertrudnak leánya, VI. Lajosnak, Türingia és Hessen tartománygróf
jának felesége, született az üdvösség visszaszerzésének 1207. évében,
meghalt 1231. évben. - Zsófia, az előbb említett Lajos tartománygróf
nak és Szent Erzsébetnek leánya, Bátor Henrik brabanti herceg felesé
ge, - Henrik brabanti herceg, Hessen örököse, - Ottó, Hessen tarto
mánygrófja, - I. Lajos, Hessen tartom ánygrófja. - Hermann, Hessen
tartománygrófja, - II. Lajos, Hessen tartománygrófja; a szelíd és béke
szerető, akit 1440-ben császárrá választottak, ő azonban nagylelkűen

elutasította ezt a méltóságot, - III. Lajos, Hessen tartománygrófja, 
Vilmds, a k özépső , Hessen tartománygr ófja. - I. Fülöp, Hessen tarto
mánygrófja, - I. György , Hessen tar'tománygrófja, a darmstadti ág
megalapítója, - Lajos, a hűséges, Hessen tartománygrófja, - II.
György, Hessen tartománygrófja, aki méltó társa atyjának mind az
Isten iránti jámborságban, mind a császár és a birodalom iránti hűség

ben és kitartásban, és aki a most felsorolt nemzedékeken át Szent
Erzsébetig viszi fel származását."

A díszes foglalat arra utal , hogy megrendelője nagy becsben tartotta
a mondatszalag által körülvett fadarabot, a megbecsülés okát azonban
nem árulja el, valamint azt sem, hogyan került az ereklye az esztergomi
kincstárba. Ezekre a kérdésekre a kincstár leltárai adnak feleletet.

A Luzsénszky Joachin és Pongrácz György kanonokok által 1659.
pünkösd napján felvett leltár még nem említi Szent Erzsébet botját.
Ennek a leltárkönyvnek üresen hagyott lapjain azonban egy újabb
leltárt is találunk, amelyet Szeg edy Mihály és Lancharies Gergely kano
nokok készítettek 1667. március 2-án. A leltárnak gyarapodást feltün
tető fejezetében (noviter accidentia ' seu oblata) egyebek között ezt
olvassuk: "Lippay György hagyatékából: Aranyozott bot Szent Erzsé
bet királyné és Magyarország patrónája (!!) ágyából a hozzá tartozó >.

"
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tokkal együtt, amelyet őfelsége III. Ferdinánd ajándékozott Lippay Györgynek, majd
az esztergomi káptalanhoz került." 1687. szeptember 20-án Kada István és Ordodi Antal
kanonokok újra leltározták a kincstár darabjait. Ez a leltár megismétli az 1667. évi
leltárnak a botra vonatkozó szövegét. Megemlítjük még a kincstár 1735. április 20-i
leltárát, melyben ezt aszöveget találjuk: "Bot, melyet II. György hesseni tartománygróf,
Szent Erzsébet negyedizigleni unokájának negyedfokú unokája 1660. körül küldött
ajándékba az esztergomi székesegyház káptalanjának, amint ezt az aranyozott ezüst
felirat tanúsítja."

A leltárakon kívül á nagyszombati Szent Miklós templomnak - az egyházmegye
ideiglenes székesegyházának - Szent Erzsébet oltáráról szóló, 1728. évi leírása szintén
említi a botot, amelyet "gradus"-nak (lépcső, leszármazási tábla) nevez. A leírás szerint
az arany felirattal díszített bot az oltár felett volt (Gradus super aram albus auro pictus
cum inscriptioqe). A feliratot ezzel a szöveggel közli: "Szent Erzsébet özvegy, II. András
nak, Magyarország királyának és a bajor Gertrudnak leánya, született 1207-ben,
VI. Lajosnak, Türingia és Hessen tartománygrófjának felesége, - leánya, Zsófia, Bátor
Henrik brabanti herceg felesége, - tőlük származott II. György, Hessen tartománygrófja.
Szent Erzsébet negyediziglen való unokájának negyedfokú unokája, aki a származását
feltüntetőbotot magyarázat kíséretében a tiszteletreméltó esztergomi káptalannak aján
dékozta. II. György 1661-ben halt meg, 56 éves korában. Az ő fiától származó unoka,
Ernő Lajos, a jelenlegi tartománygróf. - Szent Erzsébet férjének halála után belépett
Szent Ferenc rendjének kolostorába. Meghalt a hesseni Marburgban, 1231. november
19-én, 24 éves korában, amikor IX. Gergely ült a pápai trónon, aki őt szentté avatta,
majd meghalt 1241-ben."

E források alapján az apró tévedések és érthető eltérések ellenére i§ megállapítható,
hogy a hesseni uralkodócsaládban fennmaradt hagyomány szerint a bot faanyaga Szent
Erzsébet ágyának volt a része, díszes foglalatát pedig II. György tartománygróf készíttet
te. Tőle került a bot III. Ferdinánd német császár és magyar király (1637-1657) birtoká
ba, akiviszont Lippay György esztergomi érseknek ajándékozta. Lippay halála (1666.
január 30.) után, az ő hagyatékábóljutott az ereklye az esztergomi káptalan kincstárába.
Hogy III. Ferdinánd hogyan szerezte meg azt II. Györgytől, arra amondatszalag
tartalmaz utalást, midőn dicsérőlegemlíti II. Györgynek és atyjának, Lajosnak a császár
és a birodalom iránti hűségét és kitartását. Ez a két protestáns fejedelem ugyanis III.
Ferdinánd szövetségese volt a harmincéves háború hadjárataiban.

Ennyit sikerült felderiteni Szent Erzsébet "bot"-jának eredetéről, amelyrőlProhászka
így ír: "A magyar egyháznak alig van más emléke Szent Erzsébettől, mint egy darab
száraz fa a nyoszolyájából az esztergomi székesegyház kincstárában; bár virágozték ki
a hétszázéves emlékeknek száraz fája Szent Erzsébet erényeinek követésében" (Elmélke
dések az evangéliumról, Budapest, 1924.)

A kutatásunk során felmerült adatok arra is alkalmat adnak, hogy megemlékezzünk
Scitovszky János érseknek (1849-1864) arról a kezdeményezéséről, hogy Szent Erzsébet
csont-ereklyéit is megszerezze.

A marburgi Erzsébet-templomot Konrád türingiai tartománygróf, a német lovagrend
nagymestere, Szent Erzsébet sógora építtette 1235-ben. Ide kívánt temetkezni és ide
vitette át Szent Erzsébet csontjait is korábbi nyugvóhelyéről.Itt őrizték a díszes tartókba
helyezett ereklyéket egészen 1539-ig, amikor a mondatszalagban említett Fülöp tarto
mánygróf protestánssá lett, és az ereklyéket erőszakkal elvitette a templomból. A tartó
kat rövidesen visszaadta ugyan a lovagrendnek, a csontokat azonban továbbra is magá
nál tartotta. V. Károly császár felhívására, hogy szolgáltassa vissza a csontokat, azt
felelte: ez nem áll módjában, mert a csontokat már szétszóratta a marburgi városi
temetőben. Egy vesztett csata után Fülöp a császár fogságába került. Szabadulása
fejében 1548-ban visszaadta a csontokat a rendnek, amelyeket - úgy látszik - mégsem
szóratott szét. Az átadásról okirat készült, amely felsorolta a csontokat, Fülöp megbí
zottja pedig esküvel erősítette meg, hogy a visszaadott csontok azonosak az elvittekkel.
A rend ezután már titokban tartotta az ereklyék őrzési helyét. Ez a titkolódzás azonban
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arra vezetett, hogy végül már a rendtagok sem tudták, hol vannak az ereklyék. A
következő századok folyamán ismételten kutattak az ereklyék után, de siker nélkül.

1854-ben restaurálták az Erzsébet-templomot és ennek során felszedték a templom
talaját borító sírköveket. Konrád nagymester: sírköve alatt egy kisebb kőkoporsó került
elő, amely csontokat tartalmazó ólomszekrényt rejtett magában. Ez a lelet azt a híreszte
lést indította el, hogy megtalálták Szent Erzsébet csontjait. A következő évben már 24
lapnyi nyomtatvány ismertette a leletet, hivatalos helyen azonban semmiről sem akartak
tudni.

Ez idő tájt Dudik Béda bencés szerzetes a német lovagrend megbízásából adatokat
gyűjtötta megírandó rendtörténet számára. Munkája során a rend margentheirni levéltá
rában egy iratot talált, amelyben említés történik Szent Erzsébet csontjairól. Az irat
elmondja ugyanis, hogy I684-ben egy új sírgödröt ástak Konrád nagymester sírja közelé
ben és egy .vasdobozt'' találtak, amelyet a helyén hagytak, mert úgy tudták, Szent
Erzsébet csontjai vannak benne. Ez az adat - párosulva az 1854. évi lelettel és az ahhoz
fűződő híreszteléssel- annyira felkeltette Dudik érdekődését,hogy l 858-ban nyomtatott
ismertetést adott ki róla. Dudik barátja és a tudományos kutatásban munkatársa volt
Ipolyi Arnoldnak, ezért neki is megküldötte írását, Ipolyi pedig még ugyanabban az
évben, magyarra fordítva közölte azt aReligióban (1858. II. félév 8-10. számok).

Dudik jól tudta, hogy az immár meggyőződésévé vált feltevés nem nélkülözheti a
helyszíni vizsgálatot. Ezért a bécsi kormány útján a Kasseiben székelő hesseni minisztéri
umhoz fordult engedélyért, a válasz azonban elutasító volt. Dudik most Ipolyi segítségét
kérte. Ipolyi közbenjárására Scitovszky János érsek magáévá tette az ügyet és 1859.
február 20-án levelet írt Koett Florentin fuldai püspöknek. Levelében a püspök válaszát
kérte a következőkre: Mi a véleménye az 1854. évi csontleletről? - Remélhető-e, hogy
a Szentszék elismeri az ereklyék hitelességét? - Ha igen, lehet-e remény arra, hogy a
polgári hatóság átengedi azokat Magyarországnak, közelebbről az esztergomi baziliká
nak? A püspök válasza 1859. március 9-én kelt. Mindenekelőtt ismerteti az amoeneburgi
kerületi esperesnek 1854. augusztus l-én kelt, hozzá intézett jelentését. E szerint az a hír
terjedt el, hogya marburgi Erzsébet-templomban megtalálták Szent Erzsébet csontjait.
Felkereste ezért az építészt, aki a kormány megbízásából a restaurálást vezeti - egyébként
az egyetem tanára, protestáns, jámbor és vallásos férfi. Közlése szerint a jobb oldali
mellékoltár közepe előtt, a padlózat szintje alatt mintegy kétlábnyi mélységben, 2 láb
széles és 4 láb hosszú, 3 láb magas kőkoporsót találtak, amely eleinte egy darabnak
látszott, csak alaposabb vizsgálat után vették észre, hogya féllábnyi felső része különálló
fedél, amely hozzá van ragasztva az alsó részhez. A fedél eltávolítása után egy ólomdo
boz vált láthatóvá, amely teljesen kitöltötte az alsó részbe vájt mélyedést. Az építész
felnyitotta az ólomdobozt is, amelyben csontok voltak. Ezeket sem ő, sem más nem
érintette meg. A dobozt lepecsételte, visszahelyezte a kőkoporsóba, amelyet lefedett. A
leletről jelentést tett a kasseli kormánynak, amely elrendelte, hogy a csontokat az eredeti
helyre temesse vissza. Az esperes jelentésének ismertetése után így folytatja a püspök:
Scitovszky érsek levelének vétele után a hesseni belügyminisztériumtól engedélyt kért,
hogy "canonica inquisitio"-t tarthasson a templomban. A minisztérium szerint az a
híresztelés, hogy megtalálták Erzsébet .Landgrafin" csontjait, nem egyéb üres szóbeszéd
nél, ezért semmi ok sincsen az engedély megadására. Mivel a marburgi templom a
protestánsoké és a hesseni fejedelmi család protestáns, a püspök nem tartja valószínűnek,

hogy a polgári hatóság az adott körülmények között eleget tenne a katolikus részről

előterjesztett újabb kívánságnak. Szándéka azonban, hogy alkalmasabb időben újra
előveszi az ügyet és mindent el fog követni, hogy bizonyosság derüljön arra, valóban
Szent Erzsébet csontjai kerültek-e elő a templomrestaurálás alkalmával. Ha az azonosság
megállapítható lesz, akkor az lesz a méltányos, hogy Németországban is, különösen
pedig a fuldai egyházmegyében is tisztelhessék annak ereklyéit, aki kora ifjúságától
kezdve Németországban élt, itt nyerte el a szűz, a hitves és az özvegy hármas koronáját
és aki az egész német nemzet fő patrónája.
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Sor került-e a Koett püspök által szándékolt vizsgálatra, arra vonatkozóan semmi
adatunk sincsen. Csupán arra van, hogy Magyarországon még tartott egy ideig az
érdeklődés az ügy iránt. 1864-ben ugyanis magyarra fordítva újból kiadták Dudik Béda
munkáját (Szent Erzsébet ereklyéinek feltalálása. Dudik Béda után fordította a pesti
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája), másfél évtizeddel később pedig Hor
váth Mihály történetíró sürgette az ereklyék megszerzését.

Az 1981-esjubileumi év alkalmából a marburgi katolikus és evangélikus egyházközség
közös kiadásában megjelent, Szent Erzsébet ereklyéit ismertető füzet említi ugyan az
1854. évi leletet, de az amoeneburgi esperes jelentését nem ismeri, sem pedig arról nem
tud, megtartotta-e Koett püspök a szándékolt vizsgálatot.

OLÁH JANOS verse.

Hihetetlen

Amit évezredeken át
hiába kémlelsz,
egy perc hasadékán
fölrémlik hirtelen,
mintha a legmélyebb
titkokig belátnál.
Olyan más minden,
annyira mámorítón
világos, egyszerű,

hogy szinte hihetetlen
a sok tévelygés, csalódás,
mindaz, aki voltál,
máig, ami éltet.

Életed ára

Gyerekrajz

Szitakötő vágtat,
ló bukfencezik:
tótágast áll a béka
a rajzlap ablakában,
trapézon lengenek,
táncot kötélen járnak,
átugranak folyót, hegyet . . .
Maradj, mondják,
maradj velünk,
bár jól tudják,
hogy nem lehet.

Ülni a földre
csüggesztett szemmel,
nem lótni-futni
kenyérért-pénzért
már senkihez.
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Nem nézni cirkuszt,
szinházat-mozit,
ölbe tett kézzel,
leoltott ésszel
várni, mi lesz.

Nem húzol ujjat
ördögi renddel,
törvényét rajtad
bevégzi úgyis,
bármit tehetsz.


