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Arpád-házi Szent Erzsébet a művészetben

n. András magyar király és Merániai Gertrúd lányaként született 1207-ben
Szent Erzsébet, akinek neve elé nálunk az Arpád-házi, külhonban inkább a
thüringiai jelzőt teszik. A királylány már négyéves korától Wartburg várában
nevelkedett, majd 1221-ben Lajos őrgróf felesége lett. Hatévi boldog házasság
után az őrgróf csatlakozott n. Frigyes császár keresztes hadjáratához. Erzsé
betnek rossz előérzete volt, s nem alaptalanul. Az őrgróf még Itáliában, a
hajóra szállás előtt egy járványnak esett áldozatul. Hírnök vitte Lajos jegy
gyűrűjét vissza az ifjú feleségnek. A legenda szerint Erzsébetet a szomorú hír
nem érte váratlanul, mert Lajos halálának pillanatában meghasadt ujján a
férjétől kapott gyűrűje.

A húszévesen megözvegyült Erzsébet elhagyta Wartburgot és a hesseni
Marburgban lelt új otthonra, ahol négy év múlva, 24 évesen halt meg. Még
Thüringiában mély hatást tett Erzsébetre találkozása a ferences szerzetesek
kel. Már házassága idején is a szegények és a betegek ápolásának szentelte
magát. A legenda szerint egyszer egy ünnepség előtt elajándékozta a köpe
nyét, és egy angyal hozott neki helyette mennyei köntöst. Az 1226. évi nagy
éhínség idején Erzsébet titkon kenyeret vitt a szegényeknek, és amikor Lajos
felelősségre vonta, kosarában a kenyér rózsákká változott.

Ill, Honorius pápa személyes ajánlására 1226-ban a szigorú ferences szer
zetes, Marburgi Konrád lett Erzsébet gyóntatója, és komoly vezekléseket rótt
cl. fiatal asszonyra, aki Isten iránt érzett rajongó szeretetében és Szegénység
Urnő tiszteletével élte önmegtagadó életét. Marburgban Erzsébet belépett a
ferences harmadrendbe, ispotályt alapított és nagy odaadással ápolta a bete
geket. Az özvegy 1231 novemberében megbetegedett és tudatosan készült a
halálra: mindenét elosztotta, s ő vigasztalta amellette virrasztókat. Erzsébet
derűs lélekkel halt meg, a kórház kápolnájában temették el. Sírjához azonnal
zarándokolni kezdtek, és a csodás gyógyulások hírére egyre többen jöttek.
IX. Gergely pápa négy évvel Erzsébet halála után szentté avatta őt, akit Mar
burg népe már életében szentként tisztelt. Az ispotály a német lovagrend
tulajdonába került, és ők építették 1235 és 1283 között a mai Szent Erzsébet
templomot.

Arpád-házi Szent Erzsébetet a képzőművészetben fiatal nőként fejedelmi
viseletben, egyszerű özvegyi ruhában fátyollal vagy a ferences harmadrend
öltözetében (szürke ruha kötélövvel, fehér fátyol) ábrázolják. Koronája királyi
származásának, fejedelmi rangjának jele vagy a mennyek koronája. A szentet
gyakran veszik körül koldusok és leprások; főbb attribútumai: templomma
dell (a marburgi Szerit Erzsébet-templom, rózsák), kenyér, gyümölcsös tál,
korsó, pénzdarabok. Arpád-házi Szent Erzsébet életéről számos korabeli fel
jegyzés, krónika szól, részletes életrajza olvasható [acobus de Voragine Legen
da Aureájában is, de a "rózsacsoda" csak a 15. században került be az Erzsé
bet-ciklusokba.
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1250 körül készült az a pompás ereklyetartó, amely jelenleg is a marburgi
templom sekrestyéjében áll. Tetejét a szent életéből vett jelenetek díszítik,
fölöttük Erzsébetet Mária, Szent Ferencet Krisztus koronázza meg. Ferenc és
Erzsébet egyaránt Krisztus közvetlen követőiként értelmezhetők, amennyi
ben ők - akárcsak Krisztus - az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják és a
legelesettebbek (betegek, szegények stb.) testvérei.

Németországban számos 13. és 14. századi üvegablakon ábrázolták a ma
gyar királylány legendáját, a marburgi templom főszentélyében is Szent Er
zsébet életéből vett jelenetek láthatók. Itt az egyik üvegképen Erzsébet egy
szegénynek a lábát mossa, ez a jelenet párhuzamot mutat Krisztus cseleke
detével. aki az utolsó vacsorán tette ugyanezt.

Az Erzsébet-szentély domborművei között látható az a jelenet, mikor egy
angyal Erzsébet lelkét gyermek alakban viszi a mennybe. A középkorban
Máriát ábrázolták így és néhány különösen jelentős szentet. A magyar mű
vészetben hasonlóan kiemelt ábrázolás látható Szent István székesfehérvári
szarkofágján. Az ugyanebben a szentélyben felállított Erzsébet-oltár "Ke
resztrefeszítés" képe 1300 körül készült: ennek bal oldali szárnyán az a jele
net látható, amikor Erzsébet egy leprást fektet a hitvesi ágyba, férje azonban
egy feszületet lát és így szól ifjú feleségéhez: "Kedves testvér! ilyeneket még
többet is tehetsz ágyunkba." A jobb oldali képen Szent Erzsébet sírját nyitják
fel n. Frigyes császár jelenlétében. A szentély falán körbefutó ornamentális
díszítmények szerves részeként felismerhető néhány gyógynövény, ezek Er
zsébet gyógyító tevékenységére utalnak.

A 13. századi szobrászatban többször ábrázolták Szent Erzsébetet monu
mentális, különálló figuraként. Az első ilyen jellegű ábrázolás 1235 után ké
szült. A Szent Erzsébetként azonosított homokkő figura a naumburgi dóm
Erzsébet-kápolnájában áll: az életnagyságú nőalak fején korona, kezében
könyv látható.

A magyar művészetbenSzent Erzsébet először a 13. század végén készült
úgynevezett Berni diptichonon jelenik meg: a három szent "király" - István,
Imre és László - társaságában reprezentálja a magyar egyház és a királyi
család kanonizált tagjait. Ez a jelenleg Bernben őrzött, Magyarországról szár
mazó házi oltár a mindenszentek liturgiáját veszi alapul.

n. András leányának tiszteletét a 13-14. században többnyire karitatív in
tézmények őrzik: ispotályok, szegényházak választják őt pártfogóul, alS.
században pedig, főként német hatásra, különböző polgári közösségek ájta
tosságai fűződnek hozzá. A 14. század végétől álló alakos formában jelenik
meg több falusi templom szenteket felvonultató freskóciklusában. A ferences
templomok falképein valahol mindig jelen van Szent Erzsébet.

A keszthelyi, egykor ferences templom szentélyfreskóinak ikonográfiai
programja a 14. századi ferences misztika szellemében készült. A keleti és
déli oldalfalakon álló szentek képei három egymás feletti sávot alkotnak; az
alsó sorban megfestett női szentek sorát Árpád-házi Szent Erzsébet alakja
zárja. Fején nincs korona, helyette - a többi szenthez hasonlóan - glória
keretezi. Különálló figuraként szerepel Szent Erzsébet a veleméri katolikus
templom szentélyének déli falán, Aquila János freskóján, mely 1378-ban ké
szült. A cserényi és gömörrákosi falképeken Szent Erzsébetet a vértanú szü
zek között ábrázolták a Madonna köré csoportosított sacra conversazionék
ban.
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A kőszegi Szent Jakab-plébániatemplom déli mellékhajójában feltárt 15.
századi freskók egyikén Szent Erzsébet áll a Köpenyes Madonna balján, míg
a másik oldalon Szent Borbála látható. Assisi Szent Klára mellett Borbála az
a női szent, akinek társaságában legtöbbször ábrázolták Erzsébetet. A szé
kelyföldi Nagygalambfalva templomának központi freskója Mária koronázá
sát mutatja. Bal oldalon Szent Erzsébet hermelin palástos alakja látható a
koldussal, akit megfürösztött. Ez a díszes öltözék ritka a kor Erzsébet-képein,
a szentet általában apácaként ábrázolják. Fejdísze a 14-15. század fordulója
divatjának felel meg. A 15. század első felének megsokasodó ábrázolásain
Erzsébetet a polgári erények gyakorlása - betegek ápolása, szegények gon
dozása, ruházása - közepette ábrázolták.

Szent Erzsébet történetének legrészletesebb és művészileg legjelentősebb

megjelenítése a magyar festészetben 1474 és 1477 között készült Kassán. A
dóm szárnyasoltárának 12 képén a művész Szent Erzsébet történetét Német
országból Kassára helyezte át; a kassai polgárok jelennek meg egykorú vise
letükben, lakóházaik belsejében.

Az 1500 körül készült, Berzenkéről származó Mettercia-oltár (ma MNG)
középképén Árpád-házi Szent Erzsébet és Magdolna fogják közre a Máriát a
kis Jézussal karjában tartó Szent Annát. A mintegy tíz évvel későbbi csík
szentléleki főoltár nyitott állapotban látható jobb felső képének azonos témá
jú ábrázolásán az alakok kevésbé merevek. Erzsébet kezében itt egy ternp
lommodellt tart attribútumaként, a Mettercia-oltáron gyümölcsös kosarat. A
Madonna mellett Erzsébet több 15. és 16. századi magyarországi oltáron is
szerepel, Mettercia kísérőjeként ez a két ábrázolás ismert csak.

A barokk egyik legnagyobb spanyol művésze,Bartolomeo Esteban Muril
10, aki igen vonzódott a szegények és különbözö karitatív jelenetek megfes
téséhez, 1674 előtt a sevillai Caridad Kórház részére készítette monumentális
"Magyarországi Szent Erzsébet betegeket ápol" című képét. A festmény kü
lönösen realizmusával hat szinte sokkolóan. A koronás szent saját kezével
tisztítja a tetves gyermek fejét. Az egyszerű öltözetében is előkelőséget su
gárzó Erzsébet alakja hatásos ellentéte az előtér szakadt ruhájú nyomorékja
inak, koldusainak. Ez a Murillo-festmény grafikai lapok és metszetek útján
vált ismertté. Az Erzsébet-legenda témái közül ez volt a barokkban a legnép
szerűbb.

Árpád-házi Szent Erzsébet talán legismertebb barokk szabadtéri szobra a
prágai Károly-hídon látható. Brokoff cseh művész 1707-ben faragta kőbe a
ferences harmadrend és a német lovagrend patrónáját, aki Szent Borbála és
Szent Margit társaságában emelkedik a Moldva fölé.

A szent életű magyar királylány kultusza a 19. században éledt újjá. E
század egyik maradandó emléke Moritz von Schwind freskóciklusa Wart
burg várában 1855-ből. Ornamentális háttérbe illeszkednek az álló formátu
mú, négyszögű kompozíciók, melyek a főbb mozzanatokat ábrázolják. Az
első jeleneten a magyar királylány Wartburgba érkezését látjuk - az utolsó
kon Erzsébet halálát és temetését. Az első képen magyaros karakterű férfiak
jelzik a hazai kíséretet; az Erzsébetet fogadó Hermann thüringiai őrgróf és
családtagjainak tekintete csupa kívánesi várakozás, mellyel a jövevényt fo
gadják. A háttér változása követi Erzsébet életének fordulatait: megérkezése
kor rózsákat és szelíd galambokat látunk, Lajos búcsújának és az őrgrófnő

Wartburgból való kiűzetésének ábrázolásain kopár tölgyek, komor táj kere-
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tezik a figurákat. Majd ismét derűs, üdén zöldellő lesz a táj Erzsébet halálá
nak megjelenítésekor. A szent halotti fekhelye Jézus születésének helyére em
lékeztet.

Than Mór a· jászapáti katolikus templom oltárképén (1865) a barokkban
népszerű jelenetet ábrázolja: Szent Erzsébet koldusok és nyomorékok köré
ben . Itt a szent a ferences harmadrend öltözetében jelenik meg, míg Liezen
Mayer Sándor 1882-ben készített festményén gazdag úrhölgyként ábrázolja
Erzsébetet zöld bársonyruhában, hermelines palástban, melyet védelmezően

von a gyermekét ölelő koldusasszony köré. Than képén az alakok pózában
van valami színpadias, Liezen-Mayer Erzsébete díszes ruhája ellenére is lé
nyegesen közvetlenebb kapcsolatban van az elesettekkel. A német Schwind
anekdotizáló stílusával szemben, aki a középkor világát idézi, a magyar mű

vészek Erzsébet szent mivoltát, lényének id őtlens égét hangsúlyozzák.
Schwind már a gyermek Erzsébet feje köré is glóriát festett; a magyar műv é

szek 19. századi ruhába öltöztetett Erzsébetének feje köré a néző ma ga kép
zeli oda szinte automatikusan a dicsfényt.

Századunk első felében több hazai templom épült, és ezek szobordíszei
között szerepel .Árpád-házi Szent Erzsébet alakja is, de kimagasló alkotás
nem készült. A római iskola neoklasszicista stílusában alkotó szobrászok,
például Grantner Jenő, finom red ővetéssei és archaikus mosollyal ábrázolják
a szentet.

Moritz von Schwind: Szent Erzsébet kiúzetése Wartburg várából (1855)
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