
SZIGETHY GÁBOR

1942-ben született Buda
pesten. ARUllkai Éva em
lékszoba igazgatója. iro
dalom- és sanháztörté
nész.

Szent Erzsébet rózsái
Századunkban jönnek-mennek a talmi szentek, alighogy megmele
gednének talapzatukon, már süllyesztőbe is küldik őket.

A legendák nem párthatározatok alapján születnek.
Az igazi legendáknak nincs hivatalos változata, s legendás alak

az, aki már legalább száz éve nem tud meghalni az emberek szí
vében, emlékezetében.

II. Endre magyar király leánya, Erzsébet 12ü7-ben született, fel
tételezhetően Sárospatakon, de ezt sem lehet bizonyítani. Anyja
Gertrúd meráni hercegnő, II. Endre első felesége. (Az ő legendáját
Katona József írta meg Bánk bán című tragédiájában.) Erzsébet
négyéves volt, amikor gazdag nászajándékkal útnak indították
Türingiába, mint I. Hermann tartománygróf legidősebb fiának el
jegyzett menyasszonyát. Ennek korai halála után öccse, Türingiai
Lajos vette feleségül 122l-ben Erzsébetet, s a följegyzések tanúsá
ga szerint boldog házasságban éltek IV. Lajos 1227-ben bekövet
kezett haláláig. Amikor Lajos idegen földön meghalt, Erzsébetet
özvegyi állapotában megaláztatások s bántalmazások érték, nyo
morult sorban Eisenachban élt, majd a rokonokkal történt egyez
kedés után - miután Erzsébet lemondott minden földi vonza
lomról s magára öltötte a penitenciások szürke ruháját - meg
szűnt hercegnő lenni. 1228 nyarától Marburgban élt, az itt föl
épült kórházban betegek és nyomorultak ápolása töltötte ki élete
minden pillanatát. 1231-ben halt meg. IX. Gergely pápa 1235-ben
iktatta a szentek sorába.

Legendák, vallomások, imádságoskönyvek, történeti munkák, a
kanonizációs eljárás dokumentumai örökítették meg s őrizték

alakját. Prédikációkban, irodalmi példákban elsősorban csodatéte
lei határoz ták meg Árpád-házi Szent Erzsébet arcképének legjel
lemzőbb - koroktól, történelmi pillanatoktól függően alakuló, ár
nyalódó - vonásait az elmúlt évszázadokban.

Legendája több mint hétszáz éves. Szent Erzsébet már halha
tatlan.

Életéről biztosat keveset, lényegeset sokat tudunk: csodatételeit
ahányan elmesélik, annyiféleképpen mesélik el.

Erzsébet életének varázslatos pillanatát, a rózsacsodát a 16. szá
zad elején régi magyarságunk remekírója, a Karthauzi Névtelen
így örökítette meg: "Történék egy napon, mikoron nagy hideg
volna, hogy úgy, mint senki ne láthatná, vinne apró maradékokat
az vár kapuja elében az szegényeknek. És íme elől találá az ő

attya csodálkozván rajta ennen maga, mit járna és hova sietne.
Meg szólojtá őtet: »Fiam, Erzséböt, hova mégy, mit vissz?« Az ne
mes királ leánya, miért felette szemérmes vala, nagyon megszé-
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gyenlé magát és meg ijede és nem tuda félelmében egyebet mit
felelni: »Ím rózsát viszök.« Az ő attya kedég, mint eszös embör,
meg gondolá, hogy nem volna rózsa virágnak ideje, hozjá hívá és
meglátá kebelét, hát mind szép rózsa virág az asszú apró porté
ka. 6, nagy ártatlanság, ő szeplőtelenségnek halhatatlan ma
laszttya, íme az áldott mennyei királ nem hagyá az ő szerelmes
szolgáló leánya beszédét hamisságban, hogy szemérmöt ne valla
na, de inkább szentséges voltát isteni irgalmasság követné. Azt lát
ván az ő attya, el csodálkozék rajta. Ez leánzó, ha élhetend, valami
naggyá leszen!"

Lehet, hogy a mennyei király akkor és ott valóban rózsává va
rázsolta a szegényeknek szánt elemózsiát, s amikor szigorú atyja
szavára Erzsébet megbontotta kötényét, abban valóban rózsák
nyíltak télvíz idején. Az sem elképzelhetetlen, hogy mindez nem
háromszáz évvel későbbi írói lelemény, de II. Endre - akár égi
jel alapján, akár földi bölcsességéből következően - már 1211
ben megsejtette: furcsán égő szemű kislánya többre, jobbra hiva
tott itt a földi létben, mint unalmas és kötelezettségek között el
pergetett királyasszonyi életre.

Vagy csak annyi történt, hogy a király meghatottan csöppnyi
lánya nagy igyekezetén, ahogy a szegényeken segíteni akar, nem
akarta hazugságban hagyni őt, s őszintén úgy gondolta: ha lánya
a szegényeknek szánta a királyi asztalról származó kenyeret, akkor
az a kenyér valóban rózsa: öröm és gyönyörűség az éhezőknek.

Egy régi, népi imádság, amely álútattal és mesélőkedvvel őriz

te Szent Erzsébet emlékét az elpergő évszázadok során, így rajzol
ta meg e csoda varázsiatát s Erzsébet varázslatos alakját:

1. Szent Erzsébet asszony életéről

Emlékezzünk sok jótételéről.

Mi is őtet kövessük, azon legyünk,
Amit benne dicsérünk, cselekedjük.

2. Születék Erzsébet jó órában,
Királyi atyátul székes várban.
Mikor kezdett szólani nevekedvén,
Első: Jézus szent neve vala nyelvén.

3. Szegényeknek egyszer télidőben

Alamizsnát hordott kötényében;
Mikor atyja korholá, ő szavára
Kenyérkéből csupa friss rózsa vála.

4. Mindenét elosztá szegényeknek,
Alamizsnát adván mindeneknek.
Hogy kiveték özvegyen jószágából,
Mégis jót tett másokkal fonásából.
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5. Boldog szent halálán örülének
Az angyalok s szépen éneklének,
Háza felett daloló madárképben
Dicsérték a jó Istent nagy szeritjében.

A legendák hősüktől s történetüktől függetlenül mindig rólunk
szólnak.

A rózsacsoda régi változataiban mindig a gyermek Erzsébet és
szigorú apja állt egymással szemben, a gyermek tisztasága és az
érett ember megrendült felismerése: a mennyei király akaratával
szemben tehetetlenek vagyunk. Csoda az, ami megtörténik, de
nem értjük - téli fagyban, hólucskos januárban rózsák nyílnak
Erzsébet kötényében -, mert a mennyei király így akarja.

Szent Erzsébet legendája: füzérbe kötött sok csoda; egyik kü
lönlegesebb, varázslatosabb, mint a másik. Hitünkben erősít - ha
akarjuk - valamennyi.

Idő múltával - az évszázadok során sokat változott a világ,
másképpen gondolkodnak az emberek - Erzsébet legendájában
már nem a csodák az igazi csodák, hanem Erzsébet élete. Egy de
rék magyar szerzetes, Noszkó Aloysius 1790-ben már úgy írja
meg Erzsébet élettörténetét, hogy egyetlen vele kapcsolatos cso
dáról nem tesz említést. Erzsébet életszentsége az igazi csoda; már
hitünket erősíteni sincs szükség mesés történetekre. Számára a
múlt, Szent Erzsébet életszentsége, az erkölcsi példa: tükör,
amelyben hitét nem veszítve, de kétségbeesetten szemléli kora s
kortársai silányságát. "Az olyat, aki a testének heveskedő, ártal
mas gyönyörüségekre vágyódó indulatit kemény sanyargatások
kal mindenkor oly erős zabola alatt tartotta, hogy azokat kények
re szabadjában soha nem eresztette: úgy vélem, hogy az olyat, aki
a világnak hívságát nem csak nem óhajtotta, hanem azt minden
kincseivel, s dicsőségével együtt meg is utálta: úgy vélem, hogy
az olyat, aki a pokolbéli dühös seregek ellen, mindaddig, míg e
siralom völgyéből ki nem ragadtatott, szerencsésen vitézkedett,
egy híres-nevezetes jámbornak méltán mondhatjuk lenni. Ezeken
kivül a világnak minden dicsőségét, gazdagságát, gyönyörüségét,
annyira megvetette, hogy ő ámbár mint egy koronás felségnek le
ánya, minden nap ujabb meg ujabb, a cifrának legcifrább, selyem
ből, bársonyból szőtt-vont gyenge varrásokba, talpig arannyal bo
rított páncélba öltözhetett volna; ámbár sok várasokat érő váloga
tott napkeleti gyöngyökkel nyakát felékesíthette volna; ámbár
minden világi örömben torkig úszhatott volna, ő mégis szánt
szándékos szegénységben akart az Uristennek szolgálni: Örven
dek teljes lelkemből szerelmes Istenem! hogy egy felséges fejede
lemnek leánya a te szeretetedért oly keményen sanyargatta testét,
hogy még a legalábbvaló falatokból sem evett kedvére. Örvendek
tiszta szivemből mennyei Teremtőm!, hogy egy világi gyönyörü
ségek között nevekedett királyi magzat a te szent nevedért a vilá-
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gi hívságot megtapodván és a legkeservesb szegénységnek nyo
moruságát örömmel elbírván, leginkább dicsérte szent Felségedet.
Örvendek minden erőmből, óh kegyes Atyám!, hogy egy uralko
dó személy a te kedvedért magát mélyen megalázván, éppen ak
kor, midőn legnagyobb, s legcsúfosabb gyalázattal illettetett, leg
inkább vigadozott lelkében.

Óh mely távol vannak ettől azok a mostani keresztények, akik a
jámbor élettel nem sokat gondolnak, még a kényes falatok közt is
mindennap finnyáskodnak; a hús eledelért annyira reszkednek,
hogy bőjti napokban az arravaló megengedést himes, képes mentsé
gekkel erőn-erővel kifacsarják; a boritalban oly mértéktelenek, hogy
midőn igen feltöltöttek a garatra, itt is, amott is megütközvén, vére
sen viszik fejeket éjfél után egy órakor vacsorára; a fedeles ágyban
nyolc, kilenc óráig is pelyhek között nyujtózkodnak. Mely távol
vannak ettől azok a mostani keresztények, akik e világ kincsein mo
hón kapván, hat, hét forintokért készek hétszer, meg tizenhétszer is
fejekre, lelkekre hamisan megeskünni; akik egy megtört kormos fa
zékért majdcsaknem tüzes nyárssal mennek a szolgálólányiknak.
Mely távol vannak ettől azok a mostani keresztények, akik megrög
zött, halálos, eskütt ellenségei az alázatosságnak."

A tudós, ifjú Vasvári Pál, amikor 1846-ban papírra veti Erzsé
bet életrajzát, már tudatosan kerül minden csodás elemet. Törté
nész, történettudományi munkát ír, ellenőrizhetetlen csodákkal
nem foglalkozik; nem a szent életrajzát írja, hanem egy esendő,

nagyszerű emberét: "Élethajóját legdühöngőbb hullámok hánykód
taták: de biztosan állt az; horgonya - mely fönntartá - mozdít
hatlan gyökerű sziklába kapaszkodék, s e rendíthetlen szikla a hit
volt. Csak Istenében rendületlenül bízó tűrhetett annyi sorscsa
pást anélkül, hogy a végzet ellen zúgolódnék."

Kockázatos vállalkozás szenteket földi halandóknak nevezni.
Ha életünket elviselhetővé az teszi, hogy hiszünk, fenntartás, ké
telkedés nélkül hiszünk a másokkal megtörtént csodákban, dara
bokra törhet a lelkünk, ha valaki okosan azt bizonygatja nekünk:
csodák pedig nincsenek, s a szentként tisztelt lány csak ember
volt, földi, halandó, esendő ember, bár annak különleges.

De a legendák hősüktől s történetüktől függetlenül mindig rólunk
szólnak. Vasvári Pál nagyon kevesek által olvasott tudós dolgo
zatával egy időben Garay János akkoriban sokaktól kedvelt ver
ses mesét írt Szent Erzsébetről. Megbocsátható költői szárnyalás
sal szentből szűz asszonyt faragott a poéta, s az eredeti legendá
ban a gyermek Erzsébettel apja királyi udvarában történt rózsa
csoda hitfakasztó emelkedettsége a reformkori költeményben a
zord férj ellenében jó és alázatos feleség biedermeier példázatává
szelídült.

Akkoriban ilyen csodára vágytak az emberek, az olvasók.
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Erzsébet, aki mindig jót hoz,
Útban van immár a családhoz.
Vigaszt, szerelmet hoz szivében,
Tápot, segélyt köténykéjében,
Mellyel kertén át maga fut,
Hogy elkerülje a gyanút.

De ah, nyomában éber őre,

Mindenütt s mindig vigyáz a nőre!

Zord férje áll rémként utába ...
A nőnek földbe sülyed lába.
"Mit - kérdi tőle - mit viszesz?"
"Rózsákat" mond ijedve ez.
S első, mondott hazug beszéde
Bibort kerget szűz arcegébe.
Ám hítlenűl és gúnykacagva
A férj, kötényét feltakarja ...

"Lássuk" kiált, de jéggé fagyva,
El, visszapattan róla karja.
A hölgy kötényéből elé,
Legszebb rózsák viritanak.
S minf fűszer-ámbra ég felé
Bájillatot bocsátanak...
S ki szégyenitni vágyta őt,

Kérlelni most ő száll a nőt,

S előle szégyen lángitul
Pirongva a gróf elvonul.

Nem könnyű a szentek élete. Utóéletük sem az. Szent Erzsébet le
gendájának az évszázadok során számos változata született: prédi
káció, népi imádság, latin nyelvű fohász, biedermeier verses elbe
szélés, politikai publicisztika, hittankönyv részlet, tudós magyará
zat. .. Ahány kor, annyi legenda. A szentek életéből is arra emléke
zünk, arra hivatkozunk szívesen, ami bennünket igazol.

Ha a gyermek Erzsébet kötényében apjaura, a magyar király
talál télvíz idején alamizsna helyett friss rózsákat, rögtön tudja:
nagy terve van Istennek bájos leánykájával. A Karthauzi Névtelen
meséli így a történetet a 16. század elején: a magyar király bölcs,
megértő és előrelátó. Amikor a tudós pap ezt írta, már éppen nem
magyar ember volt a magyar király. Talán ezért írta így. Bieder
meier poétánk, Garay János versében Erzsébet ifjú királyasszony,
gonosz férje, a német fejedelem akarja megalázni, s ezért - hogy
kedvelt híve a hazugság szégyenében ne maradjon - Isten a nél
külözőknek szánt étkeket rózsacsokorrá változtatja át. Amikor
Garay János ezt írta, még mindig nem magyar ember volt a ma
gyar király. Talán ezért írta így.
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A tudós történészek míndkettejükkel vitatkoznak: II. Endre
magyar király, Erzsébet apja nem volt ilyen bölcs, Lajos német fe
jedelem, Erzsébet férje nem volt ilyen gonosz. A legendáknak
semmi köze a történelmi igazsághoz - mondják.

Ami biztos: élt nyolcszáz évvel ezelőtt egy tiszta szándékú, őszin

te hitű, melegszívű lány, akínek nem volt ereje megváltoztatni az őt

körülvevő elviselhetetlen világot, s úgy próbált menekülni remény
telen helyzetéből, hogy a kötelező hitet szenvedélyes hitté fokozta:
volt bátorsága mértéktelenül hinni Isten míndenhatóságában.

Kövessük? Irigyeljük? Legyíntsünk?
Mit kezdjen ezzel a mértéktelen hittel a tépett lelkű utókor?
Követni nem merjük, nem tudjuk. Nem is akarjuk.
De hivatkozunk, hivatkozhatunk rá, mert Erzsébet helyettünk

volt erényes, helyettünk volt becsületes, helyettünk áldozta fel
másokért az életét. Megfelelő körítéssel mínden korban míndenki
zászlajára tűzheti Szent Erzsébet nevét. Kinek példaértékű szent,
kínek példamutató szociális munkás.

Lelkünk megnyugodhat: helyettünk az.
De Szent Erzsébet élettörténetét olvasva ráébredhetünk: zivata

ros évszázadainkat túlélte, túlragyogta egy ember emléke, aki
mínden körülmények között mert becsületesen élni.

Hitet, erőt adó példa.
(Csak az Isten szerelmére, tudós történészek ne kezdjenek el

azon vitatkozni: Erzsébet nem is Sárospatakon született.
Egy ember, aki a tisztaságot, a jóakaratot, az erkölcsi tartást

képviselte életében, képviseli életünkben - nem születhetett sok
helyen?)

Szent Erzsébet legendája több mínt hétszáz éves. Szent Erzsé
bet már halhatatlan. Mosolyoghatunk a bájos idillé facsarodott
biedermeier legendaváltozaton, elutasíthatjuk a tudós történész
okos logikáját, de Szent Erzsébet igazi legendájának aligha árt, ha
költő, tudós, politikus nagy igyekezettel korszínűre szürkíti va
rázslatos alakját. Aki már hétszáz éve él, ezt is túléli.

Az igazi legendákat nem lehet egy mozdulattal letaszítani tró
nusukról.

A bebalzsamozott tévedéseket kitakarítják a mauzóleumokból,
a bronzba öntött gazembereket beolvasztják, jobb esetben a ször
nyűségek panoptikumában mutogatják, a sok négyzetméteres
olajmázolmányokat és plakátokat a falakról letépi a szél, elmossa
az eső; a törpékről írott hősköltemények s ódák vaskos köteteit
lassan, vastagon belepi a por.

De több mínt hétszáz évvel ezelőtt élt a magyar király udvará
ban egy égő szemű kislány, aki a hideg télben ennivalót vitt a ka
puk előtt fagyoskodó éhezőknek, s amikor apja megkérdezte őt,

mi van a kötényében, ijedten azt felelte: rózsák.
És azok a rózsák most is nyílnak, azóta sem hervadtak el.
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