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Eletalakítás Szent Erzsébet szellemében

Vajon miért kedveli korunk annyira az évfordulókat. miért váltunk, mondhatni
gondos "jubileum-ünneplőkké"?Talán a nyomorúság nyomasztó terhe okán,
mely vágyat ébreszt bennünk, hogya jelen szorongató légkörébőlújból és újból
kiszabaduljunk lélegzetvételnyi időre és boldogabb korok fényében meleged
jünk? A jelenból való menekülés azonban terméketlen, ha nem mélyebbről fa
kadó, egészségesebb vágy irányítja tekintetünket a múlt felé; mert egy lélekben
és szellemiekben szegény, de mindezeket szomjazó nemzedék hajlik arra, ahol
egykor a lélek teljessége áradt, hogy igyék belőle. Mert a Lélek élő, és nem hal
meg sohasem. Ahol egyszer munkálkodni kezdett, hogy emberéleteket, vagy az
emberkéz alkotásait formálja, ott nem csupán halott emlékművekethagy hátra,
hanem rejtett, gondosan őrzött izzásként a titokzatos élet teljességét, mely fé
nyesen lobog, világít, sőt, hevít, ha éltető fuvallat éri. A kutató elme szeretetteljes,
mélyreható pillantása az az átható fuvallat, melytől a múlt emlékeiben rejlő

parázsból felcsap a láng. Gyúlanyagává a megnyílt emberi lelkek válnak, és
mert szent volt az a tűz, mely egykor itt a földön lángolt, s munkálkodásának
nyomait hátrahagyta nekünk, minden helye és emléke szentül izzik.

Az áldásnak ezt a forrását nyitja meg számunkra annak a kedves szentnek
emlékezete, aki hétszáz évvel ezelőtt, életének korai beteljesedésében húnyta le
szemét. Elettörténete csodálatos mesének tűnik: Pozsony várában megszületik
a királyi gyermek, Erzsébet, és már ugyanebben az órában az eisenachi tudós,
Klingsor kiolvassa a csillagokból, megjósolja jövendő dicsőségét. Gertrud király
né káprázatos kincseket rakatott kocsikra, amikor Hermann thüringiai őrgróf a
négyéves hercegnőt fia menyasszonyaként a messzi Wartburg várába vitette. A
királynő további gazdag adományokat ígért, de a csillogás, hatalom és gazdag
ság utáni nyughatatlan vágya nyomorúságos véget vetett életének: összeeskü
vők gyilkolták meg.

A német népmesék bensőségességéreemlékeztet a gyermek Lajos és Erzsébet
története, akik szívből fakadó testvéri szeretetben nőttek fel. Akkor is rendíthe
tetlen hűséggel tartottak ki egymás mellett, amikor minden összeesküdött elle
nük, hogy elszakítsa őket egymástól; amikor mindenki elfordult a különös, ide
gen gyermektől, aki szívesebben időzött rongyos koldusok között, semmint fé
nyes ünnepségeken, aki inkább látszott kolostorba illőnek. semmint a hercegi
trónra, a fényben és gazdagságban dúskáló udvari életre valónak.

Edith Stein 1S91-ben született zsidó szülők gyermekeként, és neves filozófusként 1922-ben
katolizált. A freiburgi egyetemen Edmund Husserlnak, a fenomenológia atyjának volt
asszisztense. 1923-1931 között Speyerban élt, ahol belépett a kármelita rendbe. A rend a
náci zsidó-üldözések elói Hollandiába menekítette, onnan hurcolták el az
Auschwitz-Birkenau-i haláltáborba,. aholl942-ben gyilkolták meg. II. János Pál pápa 19ffl.
május l-jén avatta boldoggá a kölni dómban. Edith Stein Szent Erzsébetről szóló írásából
közlünk részleteket.



Ezután következik a lovagregény: a fiatal őrgróf beiktatása, a fényes esküvő,

a hercegi pár boldogsága, Erzsébet fejedelemnői élete férje oldalán. Az egyre
növekvő uralkodói gondok, a herceget fenyegető veszélyek, kormányzói felada
tok ellátásában férje távollétében, kűzdelem a népet megtizedelőéhínséggel és
járvánnyal. Közben megkísérli legyőzni közvetlen környezete ellenállását, mely
akadályozza, hogy minden erejével enyhítse a nyomorúságot. Végül férje foga
dalma, mellyel a keresztes hadjáratra felesküszik, a búcsú és a válás szenvedé
lyes fájdalma, és a támaszát vesztett özvegy összeomlása férje halá1híránek hal
latára. Asszonyi sors, olyan, mint annyi más asszonyé - hihetnénk.

Ami azonban azután következett, az egészen újszerű és példa nélkül való
volt. Az özvegy "mulier-fortis"-ként támadt föl, bánatából, amint ünnepének
liturgiája dicséri őt, és kezébe vette saját sorsát. Ejjel, viharban hagyja el Wart
burg várát, ahol nem akarják engedni, hogy lelkiismeretének szava szerint éljen.
Eisenachban keres menedéket maga és gyermekei számára, s mivel nem talál
megfelelő szállást, átmenetileg anyai rokonaik vendégszeretetét veszi igénybe.
S bár megbékél sógoraival, és szeretetben, tisztelettel viszik vissza Wartburg
várába, nem sokáig képes ottmaradni: végig kell járnia azt az utat, amely fel
tárult előtte, el kell hagynia az előkelő helyet, hogya szegények legszegényebb
jei közott éljen, mint egy közülük: gyermekeit idegen kézre kell bíznia, hogy
önmaga csak az Urhoz tartozzék, hogy O~ szolgálja szenvedő testvéreiben. Min
denétől megfosztva tesz fogadalmat az Urnak, aki mindenét odaadta övéinek:
1229 nagypéntekén helyezi kezét a minden díszétől megfosztott oltárra a mar
burgi ferences templomban, és felölti a rend ruháját, melyet harmadrendhez
tartozóként már évek óta viselt. A szegények nővére lett, s abban a kórházban
szolgálta őket, melyet maga építtetett számukra. Nem sokáig volt alkalma rá,
mert két év alatt ereje felemésztődött, s huszonnégy évesen megadatott neki,
hogy "bemenjen Ura örömébe".

Legifjabb éveitől kezdve forró, könyörülö szeretetben nyílt meg szive minden
szenvedő és szorongatott ember felé. Etelt ad az éhezőknek, ápolja a betegeket,
de soha sem elégedett meg azzal, hogya fizikai szenvedést enyhítse, arra vá
gyik, hogyadidergőket saját szívén melegítse. Kórházának szegény gyermekei
karjaiközé szaladnak és mamának nevezik őt, mert érzik, hogy igazi anyai szeretet
árad feléjük. Mindez a túláradó gazdagság kimeríthetetlen forrásából táplálkozik:
az Ur szeretetéből, aki oly közel van hozzá, amennyire csak elgondolhaló.

Krisztusi szeretet töltötte be, és formálta Erzsébet életét, ebből fakadt soha
nem csillapodó felebaráti szeretete, és ebből eredt minden szívet meghódító
vidámsága is. Kedvelte a szilaj gyerekjátékokat, és még akkor is örömet talált
bennük, amiko! az akkori erkölcs és illendőség szerint már rég el kellett volna
hagynia őket. Orül minden szépnek, jól érti a módját, hogy felékesítse magát,
fényes ünnepségeket rendezzen, vendégeit megörvendeztesse, amikor fejedelmi
kötelezettségei azt diktálják. Mindenekelőtt azonban a szegények kunyhóiba
akar örömet vinni. A gyerekeknek játékokat visz, s maga is velük játszik. Még
annak az özvegynek a mogorvasága sem tudta vidámságát elhomályosítani,
akivel élete utolsó hónapjait megosztotta.

Erzsébet szíve mélyéig megrendült azon a napon, amikor szegények ezreit
hívta meg Wartburgba, hogy özvegyi örökségének maradékát, amit kész
pénzben kapott meg, saját kezűleg ossza szét közöttük. Késő estig járt a sorok
között ajándékokat osztogatva. Ejszakára is sokan ott maradtak, mert túl gyen
gék és elesettek voltak ahhoz, hogyavisszautat is megtegyék. A szabadban
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telepedtek le, és Erzsébet tábortüzet rakatott a számukra. Ekkor ének szállt fel
mellőlük. Erzsébet csodálkozva hallgatta, s megerősítve érezte magát abban,
amit egy életen át hitt és gyakorolt: "Láijátok, mindig mondtam nektek, fel kell
deríteni a szegényeket!". Mélyen meg volt győződvearról, hogy Isten boldog
ságra szánta teremtményeit, ezért illő, hogy mi is sugárzó arccal forduljunk felé.
Nem tudott másképp cselekedni, mint ahogya szeretet diktálta, bármilyen szigorú
korholést is kapott érte. Sohasem tudta megérteni, rogy miért illetlenség, ha az
adományokat maga osztia szét a szegényeknek, hogy barátságosan beszélget velük,
rogy kunyhóikba megy és a saját házaikban gondoskodik róluk. Nem akart önfejú
és engedetlen lenni, övéivel békétlenségben élni - de emberi szabályok nem gá
tolhatták bens6jének parancsait. Ezért nem tudott huzamosan azok között élni, akik
konvenciók kötelékében, régmegszokott keretek között, megkövesedett életfelfogás
szerint éltek, s ezektől nem tudtak, nem is akartak megszabadulni.

Ugyanakkor a forrásokból kiderül, milyen kemény akarattal rendelkezett, mi
lyen kérlelhetetlen harcot vívott saját természetével. Gertrud királyrot rokonai
iránti mértéktelen szeretet, a büszkeség és kapzsiság tették gyúlöletessé a ma
gyar nép előtt, s ezek okozták nyomoníságos halálát. Gátlástalan politikai nagy
ravágyás sodorta Hermann örgröfot állandó, nyugtalan harcokba, s végül egy
házi átokkal sújtva a halálba. Még tulajdon férjét is vissza kellett tartania az
igazságtalan hatalmi küzdelmektöl, sőt ki is közösítették. Erzsébet szabad volt-e
ezektől az alantas indulatoktól? Nem, hisz tudta jól, hogy nem engedheti át
magát veszélytelenül érzelmeinek. Igaz, hogy már gyermekkorában szent fur
fanggal olyan játékokat eszelt ki, amelyek közben a kápolnához szökdécselhe
tett, vagy olyanokat, melyeknél magát a földre vetve titokban imádkozhatott,
mégis fölébredt benne a gyanakvás, vajon nem szakad-e el Istentől a játék he
vében? Még érthetőbbé válik az, amikor a fiatal lány az első tánc után komoly
arccal visszalépett, és így szólt: Egy tánc elegendő a világ számára, a többiről

Isten kedvéért le akarok mondani.
Aki feltétel nélkül adja át önmagát saját természetének, ide-oda hányódik, és

nem találja meg önmaga, élete tiszta formáját, aminek hiánya nem lehet azonos
a természetességgel. Aki viszont megfegyelmezi természetét, a burjánzó hajtá
sokat megmetszi, magához illő formát ölt, legyen az akár készen talált forma.
csak így képes az ember helyet teremteni a belsejében rejlő lényegének. A kö
telékekben fogva tartott formálóerő a fény felé fordul, mely biztonsággal vezet
egy erő felé, mely megszabadítja őt, és teret nyit számára. Ez a fény és ez az erő

az isteni kegyelem. A kegyelem hatalmas ereje múködött a gyermek Erzsébet
lelkében. Lángra gyújtotta, és az istenszeretet lángja fellobbant, áttörve minden
burkot és korlátot. Ekkor bízta rá magát ez a gy,ermek az isteni vezetésre. Aka
rata az isteni akarat készséges eszköze lett, az O vezetésével képessé vált arra,
hogy úgy fegyelmezze és vezesse saját természetét, hogy a belső szabad utat
kapjon, sőt megtalálja azt a kűlső formát is, mely leginkább megfelel a belsőnek,

melybe belenőhet anélkül, hogy természetes irányát elvesztette volna. Igy emel
kedett olyan tökéletes emberség szintjére, mely a kegyelem erejéből megszaba
dult és átszellemült természet tiszta kiáradása. Ezekben a magasságokban nem
veszélyes követni a szív vonzását, mert az emberi szív egyesült az Istenével, és
annak ritmusát követi. Szent Agoston merész szavai szerint: Ama et fac quod
vis - szeress és tégy, amit akarsz!
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