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 A magyar szokások és szokásjog jelei
 Árpád-házi Szent Erzsébet életútjában✽

Jogászi megemlékezés
Szent Erzsébet halálának 

780. évfordulóján

Hihetnénk, hogy a szülői házból és a hazai környezetből 3-4 évesen kiszakadt, 
s attól fogva a türingiai őrgróf eisenachi majd wartburgi udvarának kulturális 
értelemben jellegzetes és mozgalmas miliőjében élő gyermek minden bizony-
nyal elveszítette magyar identitását. Mai modernséggel úgy is mondhatnánk: 
elidegenedett. Természetesnek vesszük, hogy beszippantotta őt, ezért nem is 
vizsgáljuk, hogy valóban, s teljesen beszippantotta-e Türingia világa? Hiszen 
ezt valószínűsíti nemcsak a korabeli gyakorlat célzata: a gyermeknek jövendő 
élete közegébe való beillesztése, belenevelése, otthonossá tétele, hanem egész 
türingiai élete, és a tény, hogy özvegységében atyja hívó szavára se tért vissza 
a szülői ház és ország biztonságába.

Ám Erzsébet életében mint a búvópatak, úgy van jelen s tör időnként a 
felszínre a magyar kultúra, az ősi magyar és dinasztikus hagyományok de ter mi-
natív ereje. Kisebb-nagyobb jelekből – köznapi szokásoktól jogi relevanciájú 
cselekvésein át a jellempróbák lélekemelő magasztosságáig – olvashatjuk ki 
ezt, amelyek átszövik a szentséghez vezető életutat.

Krónikáinkból szinte csak annyit tudunk meg, hogy II. Endre király és 
Gertrudis szentté avatott gyermeke. A többit rendszerint idegen forrásokból 
tudjuk. Hogy kicsi lányka még, mindössze 3-4 éves, amikor – a korabeli szokás 
szerint – a türingiai őrgróf örökösének arájaként Türingiába kerül. Attól fogva 
ott él, ott nevelkedik, és ott hal meg. A hagyomány csodákat sző az életébe, 
szentsége holtában tett csodákkal ékes. Különleges egyéniségéről és életének 
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minden, a szentséghez vezető mozzanatáról főleg külföldi források tudósíta-
nak szinte már a születését is különleges eseménnyé avatva, az erdélyi szász 
Klingsor jövendőmondó asztrológus varázslatos jóslatába foglalva.

Témánk gyökerei is a gyermekkorban erednek. 
A kicsi Erzsébet közismerten nagy vagyonnal érkezett új otthonába. Oly 

mesés kincsekkel, aminők szuperlatívuszokban fogalmazott híre és csodálata 
az egykor Nagy Károly frank udvarába hurcolt avar kincsek nimbuszával ve-
tekedett. A korabeli türingiai köztudomás Gertrudis királyné bőkezűségének 
tulajdonítja a kincsek bőségét, s ennek nyomán a magyar történelmi köztudat 
is az idegen (germán) asszony magyar javakkal való pazarlásának bizonyítékát 
látja a hozomány valóban pazar királyi gazdagságában.

Csakhogy erről szólván legalább két lényeges körülmény kerüli el a figyel-
met. Egyrészt az, hogy az idegenből jövő királyi arák se szegényen érkeztek 
magyar földre. Így maga Gertrudis sem. A hazánkban elhunyt királynék hozo-
mánykincsei a királyi kincstárat gazdagították. Felmerülnek olyan adatok, me-
lyek szerint a gazdag rakománnyal Türingiába küldött 1000 márkányi ezüstöt 
Gertrudis valóban a saját hozományából vagy egyébkénti különvagyonából1 
adta, s igen valószínű, hogy az arany és ezüst tárgyak egy része is abból került 
ki. Ugyanakkor még a Merániakkal korántsem barátságos, sőt II. Endre úgy-
nevezett gazdaságpolitikai könnyelműségét is erős kritikával kezelő történet-
írásban sem találjuk nyomát annak, hogy a királyi kincstár ezt a hozományt 
megsínylette volna. Így tehát e feljegyzések kapcsán inkább gondolhatunk az 
áradozó nyugati csodálat és a hazai említésre se méltató természetesség párhu-
zamában a gazdagság kétféle mércéjének különbözőségére.

Arra sem szoktunk gondolni, hiszen egyetlen életrajzi mű vagy hagiográfiai 
elemzés se tér ki arra a hazai szokásjogra, mely a nemzetség vagy család 
leányai számára minden társadalmi szinten a hozzá mért vagyoni értékű és 
mértékű kiházasítást rendelt. Márpedig erre a kiházasításra s annak megfelelő 

1  A magyar jogéletben a szülőktől jegyruhába és az örökölt vagy előre kiadott leánynegyedbe kapott 
va gyonnal a nők szabadon rendelkezhettek. Ugyancsak szabadon gazdálkodtak a férj által a házasság-
kötéskor adott hitbér-birtok jövedelmével, ami megfelelő gazdálkodás mellett önmagában is nagy va -
gyon gyűjtésére adott alkalmat. (Feljegyezték, hogy Gertrudis hatalmas vagyont gyűjtött össze gyer-
 mekei szá mára. Ebből vitt el a Gertrudis elleni merénylet után kereket oldó fivér, Meráni Berthold 
arany- és ezüsttárgyakat, valamint 700 márka értékű fémezüstöt. II. Endre a pápa előtt kö  vetelte vissza 
a kincseket.) Igen valószínű, hogy Gertrudis asztali és ékszerkincseiből is kerültek tárgyak Erzsébet 
dús hozományába. A bíborselyem ágynemű viszont nagyanyja, Antiochiai Anna bizánci eredetű ho zo-
mányából valónak látszik. 

2  Vö. RADVÁNSZKY Béla, Magyar családélet és háztartás a XVI–XVII. században (Helikon, Budapest 1986).
3  A tanúvallomásokban előfordul, hogy köznyelvi fordulattal a férj házassági ajándékát (dotalitium) 

is hozománynak nevezik a tanúk. Pedig az a különvagyon, amit a tanúk hozományként emlegetnek,
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mértékére a férjhez menőknek kifejezetten joguk volt. Királyi hercegnőt kirá-
lyi mértékű hozomány – jegyruha és leánynegyed – illetett.  A jegyruhát rend-
szerint és főleg ingóságokban, textíliákban, ruha-, ágy- és asztalneműekben, 
nemesfém tárgyakban, ékszerekben,2 olykor jövedelmező ingatlanbirtokban, a 
leánynegyedet pedig rendszerint ingatlanban (az örökléskor vagy már előbb) 
kapta a házasuló lány. Ezek a később „hozománynak” nevezett javak3 – a bir-
tokok jövedelme is – a ranghoz méltó reprezentálás tárgyi eszközeit és folya-
matos anyagi fedezetét adták. 

A magyar történelem legkorábbi ilyen birtokhozományi emléke Szent Ist-
ván korát idézi. A hagyomány szerint a király rokonságából származó Agáta 
– egyes feltevések szerint István király leánya, unokája vagy húga, avagy tán 
Gizella királyné rokona – kapta. Amikor Vasbordájú Edmund angol király el-
árvult fiai az angolszász–dán–normann trónviszályok elől Angliából ide me-
nekültek, egyikük, Edward feleségül vette.4 A birtok az egykori Réka vára és 
a hozzá tartozó uradalom volt a mai baranyai Mecseknádasd térségében. Bár 
Edward herceg családjával együtt később hazatért Angliába, a birtokot még 
II. Endre király korában is a „britek földjeként” tartották számon.5 Itthon ké-
sőbb például Szent László Hont-Pázmány nembeli Lamperthez férjhez adott 
húgának vagy IV. Béla Moys nádorral összeházasított leányának, Szabiná-
nak származása és birtokai alapozták meg e nemzetségek tőlük eredő ágának 
vagyoni és társadalmi tekintélyét. IV. Béla Kinga nevű leánya (Szent Kinga: 
1224–1292) máramarosi sóbányájának emlékét az ott elveszített vagy a bir-
tokbavétel jeléül aknába dobott és a vielicskai sóbányában felbukkant gyűrű 
mondája őrzi. Testvére, Árpád-házi Boldog Jolánta is jelentős hozománnyal 
mehetett férjhez, ha abból folyamatos jótékonykodás és a tatárdúlás őt is el-
érő pusztításai mellett két klarissza kolostort is képes volt alapítani. Harmadik 
testvérük, Szent Margit járandóságaként a Nyulak szigeti Domonkos-rendi ko-
lostor részesült bőséges adományokban. 

 jogi értelemben valójában 3 különböző tételből állt: a szülőktől a házasságkötéskor kapott jegyruhá-
ból, az öröklésül kapott, de előbb is kiadható leánynegyedből és a férjtől a házasságkötéskor kapott 
hitbérből. Magyar szaknyelvi megkülönböztetésük nem csupán terminológiai jelentőségű, mert jogi 
természetük nem azonos.

4  Az ő gyermekük volt a hagyomány szerint Magyarországon született Skóciai Szent Margit (1047–
1093), III. Malcolm skót király felesége. 

5  FEJÉR György, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiaticus ac civilis III (Pest 1829) II, 429–439; 

PAPP László, Rékavár és 1963. évi felderítő ásatása (Janus Pannonius Múzeum füzetei 12) (Pécs 
1967) A Somogyi Monasterium 1404. évi másolata így idézi a pécsi püspök és káptalan adományle-
velét: „cum terris Brittanorum de Nadasth”, ami még ha elírás, akkor is azt valószínűsíti, hogy a brit 
vonatkozás e térségben még a XV. század elején is ismeretes volt. 
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IV. Béla király unokájának és az Erdélyben kisebbik királyként uralkodó 
V. István lányának, a nápolyi királynévá lett Árpád-házi Máriának bizonyos 
jelek szerint atyja országrészében volt hozománybirtoka. Károly Róbertnek a 
kezdeti trónviszályok idején biztonságot nyújtó Temesköz és Temesvár min-
den valószínűség szerint Mária királyné illetősége volt, s a benne lelt biztonság 
garanciája a várnak ezen jogi helyzetében rejlett.6 

De térjünk vissza Erzsébet mesés hozományához. Sem a külföldi életrajz-
okban, sem a korabeli magyar viszonyokban nem találjuk nyomát annak, hogy 
Erzsébetnek magyarországi birtoka, innen származó jövedelme lett volna. Pe-
dig a vagyon és a jövedelmek központi szerepet nyertek az élettörténetben. 
Következésképp: minden valószínűség szerint a hatalmas hozomány foglalta 
magába a jegyruha mellett kiadott leánynegyed értékét is.  

Tehát minden bizonnyal a szokásjog alapú kiházasítási mód a dús hozomány 
in doka, nem a sztereotipizált atyai könnyelműség7 vagy önző gertrudisi pazarlás.8 

Erzsébet későbbi, a környezetében ellenszenvet keltő karitativitásának önál-
ló magabiztosságát minden bizonnyal ez a nagy értékű különvagyon (is) adta.

Közismert Szent Erzsébet szeretetreméltósága, melyről nemcsak legendás 
adatok szólnak, de házassága történetén kívül közvetlen környezetének a mos-
toha körülményekben kitartó ragaszkodása is. Miből erednek hát mégis a konf-
liktusok, melyek csaknem egész türingiai életét végigkísérik? Vajon csak a 
környezet közönyös értetlensége, önző, irigy, fullánkos rosszindulata, avagy 
némi más, objektív oka is volt a diszharmóniának? 

A vallásosság Európa keresztény világát általánosan jellemezte. Még a ko-
rabeli társadalmi elégedetlenségi hullámok is vallási köntösben (eretnekség-
ben) jelentkeztek. Az ájtatosságnak különleges tisztelete volt. A nyomoreny-
hítő alamizsnálkodás általános szokás és a vagyoni körülményekhez igazodó 
elvárás. Az egyház támogatása és a betegek gyógyítására rendelt kórházak 
alapítása és fenntartása főúri kötelezettség. Ezeknek a társadalmi normáknak 

6  Jogtörténeti kutatás során az összefüggések nyomán felmerült vélelem. Amikor e vélelem lehetséges 
okirati támasztékai felől hozzászólóként kérdeztem – az 2011. július 17-én tartott „Az Anjou-ház és a 
Szentszék (1301–1387)” c. előadásakor – Rácz György történész-főlevéltárost, feltevésemet nó  vum-
ként, egyben megfontolandó kutatási elképzelésként üdvözölte.

7  Újabban II. Endre „pazarló” gazdaság- és birtokpolitikáját vagy eltévesztettnek tekintett külpoliti káját, 
sőt az Aranybulla létrejöttében való szerepét is rehabilitáló álláspontok alakulnak. Vö. legújabban pl. 
ZSOLDOS Attila, II. András Aranybullája (Akad. székfoglaló), in Történelmi Szemle (2011) 1/1–38.

8  Ezzel ellenkező előjelű feltevés az, hogy Gertrudis és Endre „németbarát” politikájú törleszkedése
tette számukra kívánatossá a Gertrudis fivére által kimódolt türingiai házasságot. Ennek a véle lem nek
is sokkal inkább topikus elfogultság az alapja, semmint a tények. II. Endre anyja, Antiochiai (Chatillon)
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Erzsébet mindenben megfelelt. Mélyen vallásos volt, ájtatossága áldozatvál-
laló; az egyszerű alamizsnálkodásban ki nem merülő szegénygondozása sok-
irányú, produktív és racionális; egyháztámogató, menhely- és kórházalapító 
tevékenysége a szokásos anyagi alapok biztosításán túlterjedően gondoskodó. 
Csakhogy – minden erre utal – mindezen kegyességeket másképp, komolyab-
ban, őszintébben és tevőlegesebben gyakorolta, mint wartburgi környezete. 
Annál jóval elkötelezettebben, mint amit az őrgrófsági elit – mint őket felül-
múló keresztényi erényt – még megtűrni és méltányolni lett volna képes. Olyan 
példát és mércét állított, melynek személyes aktivitása és alázata idegen, áldo-
zatossága kényelmetlen volt az udvarbeliek számára. Úgy végezte mindezt, 
mint akinek ez a tevékenység nemcsak keresztényi feladat, nem is rangbéli 
kötelesség, hanem önnön lényéből eredő, habituális szükségletű hivatás.

Valójában ez az a lehető legjobb értelemben vett másság, amivel az em-
beriség – mint általában a mássággal – máig nem tudott, olykor nem is akar, 
sem elfogadóan megbarátkozni, sem azt megtanulni, hogy emberségesen mit 
kezdhet vele, hogyan fordíthatná hasznára. Fájdalmasan örök sorsa ez még a 
legkülönb másoknak is, a tisztesség irigyei, a törpelelkű kényelmes középszer 
és a hiú önzés zsarnokai között.

Mindez azonban még a kvalitatív másságnak is csak általános kísérője-
lensége. Mik lehettek Erzsébet életének azon történeti eseményei, amelyek a 
türingiai környezet ellenszenvét ellene mozgósították?

A LEGMEGHATÁROZÓBBNAK MUTATKOZÓ KONFLIKTUS KÖRÜLMÉNYEI

A szentté avatási akta egyik irata azt írja, hogy az 1225/26. év telén pusztító 
éhínségben „nemcsak lakóhelye környékén, hanem minden országrészben, ahol 
férjének birtoka volt, a fejedelem mindnégy országának (Türingia, Hessen, a 

Anna, a még teljes hatalmú bizánci császár sógornője, de már a keresztes háborús korszak új normann 
uraival is rokonságban álló rokon; a bizánci trónra került Árpád-házi hercegnők egyike például Szent 
László leánya, Piroska (Szent Eiréné) bizánci császárné, a kései keresz tes háborúk korának bizánci 
császárnéja pedig épp II. Endre király Margit nevű nőtestvére. A di nasztia tehát nem szűkölködött 
sem szentekben, sem tradicionális, sem a frissen feltörő normann-viking világnagyságokhoz vezető, 
s a keresztes háborúk idején egyaránt kapós vérvonalakban vagy atyafiságban. (Maga Gertrudis is 
egyszerre a Karolingok és az Árpád-ház leányági leszármazottja, jó nyugati kapcsolatokkal.) Erzsé-
bet szüleinek tehát nem volt okuk semmilyen irányú törleszkedésre. II. Endre később sem a türingiai 
rokonság, hanem Magyarország és a maga tekintélyével nyerte el má sodik feleségül az új keleti latin 
császár leányát, Courtenay Jolántát!  
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szász palotagrófság, Osterlande) jövedelmét kimerítette”.9 A hercegi raktárak 
kiürítése miatt panaszt tett ellene hazatérő férjének felháborodott intendánsa, 
mert ez a szegények iránti bőkezűség veszélyeztette az udvar ellátását.10 Már-
pedig ha egy udvari tisztviselő, legyen az jelentéktelen familiáris, honorácior
vagy akár előkelő vazallus, „panaszt” tehetett az uralkodó úrnő, az őrgrófné
(egyszersmind királyi hercegnő) ellen, akkor ennek csakis jogi alapja és oka 
lehetett. Az őrgróf elhárítóan azt mondta: „Elég, ha meghagyta nekünk 
Neuenburgot és Wartburgot.”11 A panasztevő büntetlensége és elhárításának 
ilyen módja, valamint jóváhagyó jellege egyfelől a panasztétel jogosultságát 
jelzi, másfelől azt valószínűsíti, hogy a panasz és a jóváhagyó tartalom hátteré-
ben valamely – Erzsébettől eredő – jogsérelem és annak utólagos legalizálása 
keresendő. Tehát a türingiai jog megsértése.

Az életrajzi szakirodalom ugyanezekben a körülményekben szintén sé-
relmet észlel, de azt a gazdasági érdeksérelem síkján értékeli, vélvén, hogy 
az udvarnép a saját jóléte veszélyeztetésének aggodalmával reagált Erzsébet 
„pazarlására” a panasszal. Minthogy azonban tényleges ellátási nehézségre12 
nincs adat, ez a valójában be sem következett sérelem, természetéből folyóan, 
nem magyarázza azt a revansra éhes kiengesztelhetetlen ellenszenvet, amely 
ettől fogva Erzsébet körül gyűrűzött, majd védtelen özvegységében fölébe is 
kerekedett. Ennek az ellenszenvnek múlhatatlan intenzitását a be sem követ-
kezett – s valójában csak az utókor által vélelmezett13 – jóléti érdeksérelemnél 
csakis közvetlenebb, valóságosabb, súlyosabb, tényleges sértettség: a hiúság, a 
rang és a mellőzöttség, vagyis a presztízs sérelemérzete táplálhatta. 

A körülmények, nevezetesen a panasz és a válasz jogi relevanciái ugyanis 
kifejezetten arra utalnak, hogy Erzsébet eljárása az udvari tisztségi jogokat, 
a hierarchikus hatásköröket és a rájuk vonatkozó helyi szokást, vagyis a szo-
kásjogot sértette, amikor férje távollétében annak vagyonával önállóan – helyi 
megítélés szerint önkényesen – maga rendelkezett. 

9  Marburgi Konrád IX. Gergely pápához írt leveléből (Summa vitae) így idézi: WIES, Ernst, Árpád-
házi Szent Erzsébet (ford. Tuza Csilla; Kairosz Kiadó, Budapest én.) 79. Vö. Magyarország virága. 
13. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről (szerk. J. Horváth Tamás – Szabó Irén; Szent 
István Társulat, Budapest, 2006) 28.

10  SZ. JÓNÁS Ilona, Szent Erzsébet legendái, in Vigilia (2007) 7/488–489.
11  WIES 79 (idézet Marburgi Konrád IX. Gergely pápához írt leveléből).
12  Az így értelmezett veszélyeztetés egyébként sem személyesen érintette az udvari kör tagjait. Ugyanis 

a „pazarlás” csak az őrgrófi vagyonból történhetett, mert – mint Heisterbachi Cézár írja – „saját kam-
ráikból és csűrjeikből az összegyűjtött gabonát se el nem rejtette, se el nem adta az érte legnagyobb 
árat ígérőnek, hanem alamizsnaként a szegényeknek mérte ki” (Magyarország virága, 216). Ez derül 
ki férje imént idézett jóváhagyó válaszából is, melyben a „nekünk” nem az udvarnépet jelenti, ha-
nem, mint fejedelmi többes, kifejezetten és csakis magát az őrgrófot.
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Magyarázatul a türingiai és a magyar szokásjog különbözősége kínálkozik.
A türingiai őrgrófok uralmi területén épp ebben az időszakban, 1215 és 

1235 között készült a szász szokásjog egybeszerkesztett magángyűjteménye, 
A Szász tükör,14 mely az észak-német tartományokban idővel – s némi kiegé-
szítéssel – általános használatúvá vált. Feltehetően azért, mert nem, vagy alig 
különbözött a többi tartomány szokásjogától. Ez leginkább a türingiai őrgróf-
ságra nézve feltételezhető, mivel a türingiai őrgrófok hatalmában volt a szász 
palotagrófság is, így nem zárható ki a már elsorolt négy Ludoving tartomány 
szokásjogának egysége, hasonlósága vagy kölcsönös hasonulása. Feltevésün-
ket erősíti, hogy Erzsébet Hessen tartománybeli marburgi özvegyi jussának 
terhei kapcsán olyan szokásjogi szabály tűnik fel, amely pontosan A Szász tü-
körben foglaltak szerint írja elő az özvegyi adósságrendezési kötelezettséget, 
míg annak betartását Konrád mester a türingiai őrgróf adóssága kapcsán kö-
vetelte meg az özvegytől. A Szász tükör szabályai jellemzik Erzsébet anyósá-
nak III. Honorius pápához írt levelét is, melyben – már az eisenachi klarissza 
kolostorból – azt kérte, hogy kolostori elvonultságában is megtarthassa javait, 
hogy abból kártalanítsa azokat, akiknek férje veszteségeket okozott.15 

Az irányadónak tekinthető Szász tükör szerint tehát – mint általában Nyugat-
Európában – a nők az atya vagy más (törvényes, rendelt vagy választott) gyám, 
házasságban pedig a férj gyámsága alatt álltak. Vagyoni jogaik szinte egyáltalán 
nem voltak, mert minden ügyletük csak az atya, gyám vagy férj jóváhagyásával 
volt érvényes. Még a különvagyonnal való rendelkezés és a végrendelet is. 

A magyar szokásjogban viszont a nők jogi helyzete egészen más volt! A kü-
lönbséget frappánsan érzékelteti A Szász tükör privilegizált átvételén alapuló
szepességi jog nőket illető megjegyzése. A Zipser Willkür 2. §-a szerint: „Ebben 
az országban a nőknek éppen olyan jogaik vannak, mint a férfiaknak”!16 Ele-
gendő, ha ehhez mindössze annyit teszünk hozzá, hogy a magyar jogélet sem a 
feleség, sem az özvegy fölötti gyámság intézményét nem ismerte.

13  Bár az életrajzi művekben – feltehetően Erzsébet sógorainak propagált önigazoló szándékából 
eredően – gyakran felmerül a pazarlás, a mértéktelen adakozás képzete, ezzel éles ellentétben áll-
nak azok a tanúvallomási adatok, amelyek éppen a nagy éhínség idején történtekkel kapcsolatban 
ismétlik az élelmezési és egyéb adakozási racionalitást (pl. hogy mindenkinek csak szükségletei 
szerinti napi adagot osztatott, nehogy a rossz beosztás miatt kárba vesszen a maradék). Ilyen ra-
cionalitás mellett alaptalan aggodalomnak, illetve feltevésnek tűnik az udvarnép ellátásának ve-
szélyeztetése. 

14  REPGOW, Eike von,  A Szász tükör (közzéteszi Blazovich László és Schmidt József; Szeged 2005).  
15  SZ. JÓNÁS 88.
16  BLAZOVICH László, A Szepesség joga és a Szász tükör, in Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. szá-

zadban (szerk. Csukovits Enikő és Lengyel Tünde; MTA Történelemtudományi Intézete, Budapest 
2005) 159–186.
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Következésképp, míg az ilyen jellegű, a férj távollétében a férji vagy a 
közös vagyonnal önállóan rendelkező úrnői intézkedés (a habituális önállóság 
és rátermettség függvényében) a magyar közegben kötelességszerűen termé-
szetes feladata – tehát nemcsak joga, de szokás- és ésszerű kötelessége is – volt 
a feleségnek, addig Wartburgban nem volt rá joga! Az események viszont azt 
valószínűsítik, hogy Erzsébet a helyi szokásjog ellenében nemcsak jogosulat-
lanul, de mások jogait kifejezetten sértő módon járt el. Vagyis: nem a türingiai, 
hanem a magyar szokás szerint, s így vonta magára a tisztségi jogaiban mellő-
zött hűbéri hierarchia ellenszenvét. Ez egyaránt vonatkozott a férj, vagyis az 
őrgrófi nemzetség terménytartalékaival, illetve Erzsébetnek a férjétől házassá-
gi dotalitiumként kapott birtoka17 termésével való rendelkezésre.

A tanúvallomások s egyéb dokumentumok arról is különlegességként szól-
nak, amikor Erzsébet kizárólag a saját személyes vagyontárgyait, ruháit vagy ék-
szereit adta el, „hogy a szegényeket támogathassa”. A türingiai környezetben ez 
is szokássértő volt, mert Európa nyugati felének jogéletében a férj gyám sága 
alatt álló feleség még saját különvagyonával sem rendelkezhetett önállóan.18 
Erzsébet ezúttal is az általa nem ismert idegen szokás csapdájába esett, amikor a 
személyes javait is szemmel láthatóan a magyar szokásjogon alapuló önállóság 
természetességével kezelte. Mindazonáltal ezekre a különvagyon-elidegenítő 
ügyletekre is vonatkozik az utólagos jóváhagyásnak a tanúvallomásokban rend-
re ismétlődő adata, s méltán, hiszen a wartburgi jogéleti közegben az értékek 
elidegenítése nemcsak Erzsébet oldalán igényelte a férj deklarált jóváhagyó hoz-
zájárulását, hanem az ügylet érvénye és abban a vevő szerzési biztonsága is.

Szemmel láthatóan a kétféle szokásjog különbözősége, s benne a magyar 
nők korabeli egyenjogúsága és a magyar tulajdonszemlélet hat Szent Erzsébet 
valamennyi karitatív gazdasági intézkedésének önállóságában, s annak környe-
zeti reakcióiban. Mindez egyértelműen jelzi azt, hogy Erzsébet, bár négyéves 
korától Türingiában élt, az eisenach-wartburgi közegben nevelődve, mint ide-
haza is aktuálisan jóval a négyéves életkor után megismerendő diszciplínát, a 

17  A dotalitium nagyjából a magyar hitbérnek felel meg, de a kettőnek nem egészen azonos a jogi 
természete.

18  Ezt a jogi kötöttséget/akadályt jelzi egyes helyeken annak hangsúlyozása, hogy értékeit „titokban” 
adta el.

19  Magyarországon az Erzsébet korában még alapvető jelentőségű familiaritás intézménye – adott eset-
ben – az uralkodókra az alattvalókról való gondoskodás kötelezettségét és annak felelősségét rótta. 

20  Marburgi Konrád levele a pápához Erzsébet életéről: a minorita testvérek kápolnájában „kezét az oltár-
ra helyezve kijelentette, hogy elhagyja … mindazt, amit a világ megváltója az evangéliumban elhagyni 
tanácsol. De amikor javairól akart rendelkezni, elhúztam onnan, egyrészt férje tartozásai, másrészt a 
szűkölködők miatt, akiket özvegyi járandóságából akartam támogatni.” Vö. Magyarország virága, 29.
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magyar szokásjogot és a magyar-forma dinasztikus kötelezettségeket19 is meg-
tanulta. Az ínség szükséghelyzeteiben pedig a türingiai szokásjog passzív őr-
grófnéi kívülállósága helyett az emberség diktálta tevőlegességet gyakorolva, a 
természetközelibb – s egyben őt a követni vágyott ferences szemléletű kereszté-
nyi ideálhoz is közelebb engedő – hazai normák ésszerűségével élt. Ennek a spe-
ciális hazai tudásnak és szemléletnek más jelei is észlelhetők az élettörténetben.

Egyes adatok alapján azonban még az a feltevés is megkockáztatható, hogy a 
türingiai közegbe beillesztő helyi „nevelés” csak az etikettszerű viselkedés, a tár-
salgás és társasági érintkezés, a ranghoz illő reprezentáció szokásaira és illemére 
terjedt ki – ehhez viszont Erzsébet túl természetesnek, túl mesterkéletlennek bi-
zonyult –, szinte tökéletesen nélkülözve a „nőknek nem való” aktív uralkodási 
és a gyámság intézménye párhuzamában egyébként is szükségtelennek számító 
jogi ismereteket. A konfliktusokhoz vezető jogsértéseket az ilyenfajta tájékozat-
lanság jóhiszeműsége is okozhatta. Erre utalnak például a Wartburg elhagyását 
követő tanácstalan kiszolgáltatottság eseményei, valamint a Marburgi Konrád 
jogérvényesítő tevékenységéről szóló adatok. Nem utolsó sorban az adósságvi-
seléssel kapcsolatos tilalma, melynek szokásjogbeli alapja – miként Erzsébetnek 
a vagyonáról lemondó fogadalmi szándéka,20 és ennek meghiúsítására a vég-
napjaiban való visszaemlékezése21 is érzékelteti – számára korábban ismeretlen 
szabálynak tűnik. Ugyanerre a szokásjogban való tájékozatlanságra hivatkoznak 
1232-ben a sógorai Erzsébetnek a Marburgban alapított kórházzal kapcsolatos 
egyik intézkedése kapcsán, mondván, hogy azt „tudatlanságból vagy talán os-
toba tanácsadókat követve”22 adta a johannitáknak.23 Nem hallgathatjuk el azt az 
érzésünket, mintha ebben a „tudatlanságban” Lajos őrgróf korábbi sérelemcsil-
lapító érvelése visszhangzanék.

A neveltetés témakörében jelentősége van azoknak az adatoknak is, ame-
lyek azt mutatják, hogy Erzsébet már kora gyermekkorában milyen elfogadtató 
praktikákkal valósította meg szándékait, milyen problémamegoldó készséggel 
hárította el az akadályokat, s milyen alkalmazkodást mutató rejtett furfanggal 

21  Amikor Konrád végrendeleti szándékáról kérdezte – Heisterbachi Cézár szerint – így válaszolt:
 „Csodálkozom, hogy ezt kérdezed. Hiszen tudod, hogy lemondtam saját akaratomról, és engedel-
mességet fogadtam neked. Azon a napon lemondtam gyermekeimről, meg a világi és testi örö mök-
ről. Ezen felül megígértem, hogy csak azt nevezem sajátomnak, amit te megengedsz nekem, miután 
kifizettem minden adósságomat és alamizsnát osztottam.” Vö. WIES 163-164.

22  SZ. JÓNÁS 90.
23  Minthogy a Johannita Rend elsősorban a Szentföldön tevékenykedő ápolórend volt, bizonyára Lajos

őrgróf szentföldi útján esett halálának emlékezete késztette Erzsébetet az adományra. S talán annak 
reménye, hogy a kórházakat működtető praxis, valamint kórházaik rendtartása (közli: WIES 141–148) 
biztosítéka lesz szegénygondozási programja folytatásának.
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kerülte meg még a félelmetes keménységű24 Konrád mester tilalmait is: pél-
dául a betegápolás vagy az alamizsna mértéke terén. Ilyen taktikai készség 
mellett valószerűtlen, hogy ha neveltetése közben idejekorán ismerhette volna 
meg a helyi türingiai szokásjogot – nem csupán a konfliktusok kései tapaszta-
latával –, ne találta volna módját annak, hogy nyilvánvaló jogsérelem okozása 
nélkül valósítsa meg éhínségenyhítő szándékait.

A HAZAI SZOKÁSOK ISMERETÉNEK ÉS HATÁSÁNAK 
EGYÉB NEVELTETÉSI JELEI

„Miután elűztem a leprás leányt, … egy teljesen rühes, szegény kisfiút vett 
magához, akinek egyetlen hajszála se volt a fején. Lemosásokkal és gyógy-
szerekkel kezelte, vajon kitől tanulhatta, nem tudom. Ez a fiú később Erzsébet 
ágyánál ült, amikor haldokolt” – írta Marburgi Konrád Erzsébetről IX. Gergely 
pápának fentebb már idézett levelében. 

Mit mond nekünk ez a konrádi mondat? Azt mondja, hogy Erzsébet nem-
csak az uralkodási és jogéleti ismereteket, de sok egyéb között a gyógyítást, 
annak tudását és módszereit sem a türingiai udvari környezetben tanulta. Ha 
ott tanulta – vagy bármilyen eséllyel ott tanulhatta – volna, arról Marburgi 
Konrádnak feltétlen tudomása, sőt tapasztalata is lenne, miután nemcsak Er-
zsébet és Lajos őrgróf gyóntatója, de egykor Lajos egyik öccsének, Henrik 
Raspénak is tanítója volt, s maga is élt s régóta forgott ebben a miliőben. Leve-
lének ez a mondata tapasztalati alapon jelzi a már vélelmezett neveltetési kö-
rülmények közepette azt is, hogy a kor szokásos alamizsnálkodását meghaladó 
gyakorlati szegénygondozás, a nyomor- és népbetegségek gyógyítása, annak 
szakértelme is annyira idegen vagy méltatlanul alantas tevékenységnek szá-
mított a wartburgi-eisenachi elit környezetben, hogy azzal ott Erzsébet sem-
miképpen nem találkozhatott. Különösen nem olyan praxisszerű szakértelem 
elsajátításának lehetőségével, amilyen szakavatottságot árul el minden tette. 
Bizonyosnak látszik, hogy a gyógyítás tudományát is Magyarországról vele 
jött kísérete, a személye körüli udvartartás körében szerezte. 

24  SCHMIDT, Paul Gerhard, Szent Erzsébet életére és szenttéavatására vonatkozó korabeli források, in 
Magyarország virága, 18.   

25  Magyar Zoltán is „népes kíséretet” feltételez, nagyobbat e négy személynél, mégis azt a következ-
tetést vonja le, hogy „szinte bizonyos tehát, hogy gyerekkori neveltetését jövendő férje otthonában 
már alapvetően új környezete, leendő anyósa elképzelései határozták meg”. Vö. MAGYAR Zoltán,
Árpád-házi Szent Erzsébet. Történelem, kultusz, kultúrtörténet (Kairosz Kiadó, Budapest 2007) 11.
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A történelemírás csak ritkán, s különleges okkal jegyzi fel egy-egy személy 
nevét mindazok közül, akik a dinasztiák leányait új otthonukba követik. Pedig 
ha egy-egy kíséret tagjaira fény derül, az adatokból kikövetkeztethető, hogy 
rendszerint sokan vannak. Sokaknak kellett lenniük, akik egy-egy messzire 
került királyi ara személyes udvartartásában az idegen közeg elbizonytalanító 
hatása ellen az átmenet idején tartást adó otthonossági érzés, a hazai attitűd 
hordozói voltak. Erzsébetnek mindössze négy kísérőjét ismerjük név szerint.25 
A többiek névtelenek. Ismeretlen a dajka, a rangjához illő társalkodó és ne-
velőkör, a lelki nevelő, a szolga- és szolgálószemélyzet, s mindazok, akik a 
gyermek körül – némelyikük a kétnyelvűség praktikumával – az átállást meg-
könnyítő familiáris környezetet a magyar király tekintélyéhez méltó módon 
biztosították. Nincs adatolva, de valószínűnek kell tartanunk, hogy gyógyí-
táshoz, gyógyfüvekhez, gyógyfüves fürdőkhöz, gyógyteákhoz, gyógyszer- és 
kenőcskészítéshez értő személy is volt közöttük – talán maga a dajka? –, aki-
től tanulhatta a gyógyítást, mégpedig – amire a jelek mutatnak – kifejezett 
nevelési célzat eredményeként. Hiszen a gyógyítás ismeretei nem maguktól 
születnek, hanem tanulás és tudás által. Mert, hogy szakértelemmel végezte a 
gyógyítást – és nemcsak a kórházalapításhoz értett –, maga Konrád árulja el 
levélbeli mondatával. De alátámasztják a kórházi munkában való személyes 
részvételt tanúsító vallomások is.

A gyógyításra is kiterjedő nevelési célzatot a magyar királyi dinasztia hagyo-
mányai is valószínűsítik. A türingiai őrgrófság ugyanis országnyi terület és nép 
fölötti hatalmat jelentett, s ez egy őrgróf házastársától is bizonyos alkalmassági 
megfelelést követelt. Ez a megfelelés pedig a hazai meghatározottságú nevelés-
ben csakis az uralkodói attitűd magyar normák szerinti kritériuma lehetett. És mi 
sem természetesebb, mint hogy a magyar királyi hercegnő – szülői gondoskodás 
révén a hazájától távol is – olyan neveltetést kapjon, amely a honi szokások s 
normák szerint (is) biztosítja a dinasztikus szintű házastársi alkalmasságot, még-
pedig a hagyományai szerint szakrális szülői dinasztiához méltó ismeretekkel, 
annak a speciális nemzeti és nemzetségi szakralitásnak színvonalán, melynek 
nem utolsó sorban a gyógyítási kultusz is velejárója26 volt.

Erzsébet élettörténete és a karitatív tevékenységét kísérő wartburgi gúny 
és idegenség, valamint Konrád idézett sorai viszont arra utalnak, hogy a sok 

Ezt – részben a cél, részben az itt vizsgált tények relációjában – kiegészítenénk azzal, hogy az alap-
vetés a hazai környezettől kapott neveléstől se látszik elvitathatónak. Inkább azt gondoljuk, hogy 
kettős nevelést kapott úgy, hogy az új környezetbe való beilleszkedés ne a hazai ismeretek elha-
gyásával járjon. A wartburgi „nevelés” mibenlétéről való véleményünket pedig fentebb fejtjük ki.

26  Vö. csak a legismertebbekkel: pl. Szent István gyógyszerküldeményeivel, a csabaíre, Szent László 
füve nevű gyógynövényekkel, s ezek monda- vagy legendabeli szerepével. 
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egyéb tekintetben is eltérő türingiai és magyarországi szokás a gyógyítási szük-
ségletek terén is különbözött, s nemcsak az ismeretei, de a megszervezése, irá-
nyítása, a köteles gyógyítási-gyógyíttatási felelősség vagy legalább a gondosko-
dás igénye sem tartozott amott az őrgrófnéi hatáskörbe és attitűdbe. Vélhetően 
tipikus férfipraxis lévén, a puszta feltételek biztosítása is legfeljebb uralkodói 
feladat volt. Tehát a jövendő őrgrófné számára is szükségtelen ismeret.

Ám ami a nyugati világban idegen és megvetett tevékenységnek vagy gúny 
tárgyának bizonyult, az a magyar közegben a nők természetes feladata és tud-
nivalója volt,27 még dinasztikus szinten is.

Az életmódból és a gazdálkodás körülményeiből adódóan természetes volt, 
hogy a magyar társadalomban a gyógyítási ismeretek általában is az életre 
való felkészítés és felkészülés részét képezték. Ugyanilyen természetes volt 
az is, hogy a magyar király gyermeke mellé rendelt kíséreti familiáris körben 
olyan személynek is lennie kellett, akire a mindennapok gyakorlatában adódó 
gyógyítás hárult, s akire tehát Erzsébet ilyen irányú nevelését is bízhatták a 
lényegből adódó természetességgel: a magyar fogalmaknak és hagyománynak 
megfelelő uralkodói alkalmasság kritériumai szerint. A magyar környezet ösz-
szetételére nézve ez akkor is valószínű, ha az „urusolás” netán nem szerepelt a 
szülői nevelési programban, hanem Erzsébet csupán személyes érdeklődésből 
sajátította el a gyógyító tudományt.

Az eredményhez pedig minden bizonnyal a hercegnő kivételes egyénisége: 
szociális érzékenysége, empatikus készsége, igazság- és arányérzéke, lelkiis-
meretes felelősségtudata, a Konrád mester által is elismert „kétség kívüli böl-
csessége” és céltudatos, önállóan cselekvő határozottsága is hozzájárult. Ezek 
együttese tette őt a türingiai őrgrófság és a wartburg-eisenachi udvar, majd 
Marburg oly különleges, a másság bélyegével megjelölt egyéniségű és sorsú 
úrnőjévé. 

Erzsébet másik különleges tudománya és tevékenysége a gyapjúfonás. 
Nyilvánvaló, hogy ezt sem az őrgrófi neveltetésben tanulta. Annál is inkább, 
mivel a fonás és szövés Európa nyugati, eretnekséggel küzdő kereszténységé-

27  Feltehetően a nemzetségi tagolódású, nagycsaládokra épült magyar társadalomszerkezetnek és az 
általános állattenyésztő életmódnak is köszönhetően, hiszen mind a familiáris kör, mind az állatállo-
mány egészsége és gyógyítása egyaránt igényelte a helyi jelenlétű, azonnali betegség-, gyógymód-, 
gyógyszer- és gyógyfűismeretet. Alkalmassági és felelősségi elvárás lehetett ez mindazokkal szem-
ben, akik egy adott társadalmi kör csúcsán vagy valamely szintjén másokért tisztségi vagy hatalmi 
felelősséget viseltek, vagy abban házastársként osztoztak. Sőt, valójában mindenkivel szemben, 
mert általános eséllyel előbb-utóbb mindenki belenőhetett abba a hierarchikus szintbe, egzisztenci-
ális pozícióba, melyben feladatává és kötelességévé vált mindezen ismeretek tudása és adott szinten 
való alkalmazása. Ez az ősi (nomád) magyar tradíció élhetett tovább a letelepedés viszonyai között
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ben a társadalom megvetettjeinek, az olykor eretnekgyanús begináknak volt 
legfőbb kereső foglalkozása. A beginák megvetettségét a szentté avatási tanú-
kihallgatási jegyzőkönyv anyagának több, Erzsébettől is idézett adata bizo-
nyítja, miközben mind a szentté avatási adatgyűjtés, mind a türingiai környe-
zetben keletkezett egyéb írások megemlékeznek arról, hogy a királylány fonni 
és a fonalból szőtt anyagból varrni is szokott. Így ruházta fel az Eisenach-
ban alapított ferences kolostor szerzeteseit is. És akkor is font éppen, amikor 
Páviás mester, II. Endre magyar király követe, az özvegyet hazahívó atyai 
üzenettel Marburgban eléje járult. Jellemző, hogy a türing kultúrkör elitjében 
ez is szinte megbotránkoztató volt, vagy csodaszámba ment. Így jegyzi fel az 
eseményt a szentté avatási kihallgatások jegyzőkönyve: „Marburg városába 
érkezve, a rokkánál ülve, gyapjút fonva találta őt. Csodálkozva keresztet ve-
tett és azt mondta: Soha senki sem látott eddig királylányt, aki gyapjút fon!”28 
Nos, ez a Páviás gróf vagy nem magyar volt, vagy nem csodálkozott, a helyi 
elbeszélő pedig a helyi társadalmi normák szerint iktatta történetébe a kötele-
zőnek vélt csodálkozást. Ugyanis nemcsak a hímzés, de a fonás (a szövés, a 
nemezelés, a varrás) is – csakúgy, mint a gyógyítási tevékenység és a gyógy-
füvek ismerete – hagyományosan a magyar nők legközönségesebb ismeretei 
és tradicionális feladatai, sőt (a legújabb időkig) társas szórakozásai közé tar-
toztak, s nemcsak köznépi szinten, de a domíniumok, várak varróházaiban, 
sőt még a dinasztiák előkelő női udvartartásának társas időtöltésében is. Példa 
erre Rika királyné és udvarhölgyei kézimunkázásáról Priskos rétor tapaszta-
lata; a koronázási palást készítésének szokásjelző hagyománya; Skóciai Szent 
Margit mondája, mely a szövés, sőt a skótkockás szövet ottani eredetét is az 
ő személyéhez fűzi; avagy az a szintén Árpád-házi hercegnővel, Szent István 
húgával, Gábriel Radomir bolgár herceg29 feleségével esett történet: Róma 
küldöttei őt is fonni látták.

Kitől tanulhatta a kétkezi munka elithez méltatlan puritánságát elvető 
türingiai őrgrófi udvarban az Árpád-házi királylány a fonást? Az eisenachi 
ferences szerzetesközösség ruházatához, holtak temetőlepléhez, kórházak 

is a munkamegosztásban, a familiáris kör egészségügyi állapotáról, gyógyításáról való gondosko dás 
földesúri felelősségében, s azon belül a gyógyszer- és gyógyeszköz-biztosítás nőkre háruló fel ada-
tában. 

28  Magyarország virága, 174-175 (231-232) (Libellus).
29  A dunai Bolgárországot alapító és az Árpádokkal rokon onogur-bolgár Duló dinasztia Géza fejede-

lem és Szent István király korára már kihalt. De a mienkével valószínűleg rokon szokások a szlávok-
kal elvegyült onogur-bolgár közegben is továbbélhettek. Így az új dinasztia körében sem bizonyult 
elvetni való, idegen szokásnak az, ami a magyar királyi nemzetség életében is mindennapi gyakor-
latnak mutatkozik. 
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ágyneműjéhez, csecsemők fehérneműjéhez, az altenbergi premontrei női ko-
lostor szükségleteihez alkalmas minőségű sokféle fonal szakszerű készítését? 
Minden valószínűség szerint ezt is a hazai szokásokkal élő környezetben, sze-
mélyes udvartartása magyar tagjai körében tanulta.

Ugyan nem hazai szokás, de szülői örökség volt Erzsébet „kétségtelenül igen 
bölcs” volta, a cselekedeteiben megnyilvánuló szervezőkészség és racionalitás, 
valamint az a tulajdonsága, amit Marburgi Konrád a már idézett pápai levélben 
így jellemez: „Tevékeny élet mellett – Isten rá a tanúm – ritkán láttam elmél-
kedőbb asszonyt.” E tulajdonságok között a bölcsesség és elmélkedés megint a 
neveltetéshez vezetnek bennünket. Mert mindkét tulajdonság hajlam és készség 
melletti összetevője a tanultság, mégpedig a bölcs és elmélkedésre érdemes is-
meretek birtoklása. Ezt a tudást se igen szerezhette abban az őrgrófi iskolában, 
melynek közegében a társasági élet élvezte a központi szerepet, ahol gúny tárgya 
lehetett a mély meggyőződésű (tehát elmélkedő) vallásosság, Isten tiszteletének 
a gazdagság hivalkodó jeleit le- és elvető kinyilvánítása, a házastársi hűség vagy 
a szegényeknek nem takarékosan odavetett alamizsnával, hanem a szükséget 
felmérő emberséggel való istápolása. Ahol a Szent Ferenc eszméit terjesztő mi-
noriták tevékenységét sem kizárólag megértés kísérte, és a harmadrendi beginák, 
„a világban élő nővérek élete, a legmegvetettebb” volt.30  

AZ ÖZVEGYI SORS SZOKÁSJOGI MEGHATÁROZÓI

1. Wartburg elhagyásának körülményei

A szász szokásjog szerint a férj halálával a még kiskorú gyermek az atya ál-
tal rendelt vagy törvényes gyámság alá került. Az anya nem lehetett gyámja, 

30  Erzsébet szavait idézi így a Libellus egyik tanúvallomása. Magyarország virága, 175.
31  Bizonyára ilyen gyámrendelés alapján állt Erzsébet anyósa, Wittelsbach Zsófia férjének 1217. évi 

halála után kiskorú fiai mellett 1221-ig, az akkor nagykorúvá vált IV. Lajos hatalomba – és a testvérei 
tekintetében immár őt illető gyámi pozícióba – lépéséig. Ezután vonult az özvegyek szokása szerint 
kolostorba.

32  Csak Heisterbachi Cézár életrajzi művében jelenik meg az a Gudára és Ysentrudra hivatkozó, de az ő 
korábbi vallomásaikban ilyen formában nem található állítás, hogy amikor Lajos őrgróf „a földi Jeru-
zsálem megszabadítására útra kelt, feleségét, Boldog Erzsébetet minden Istennek tetsző cselekedetre 
felhatalmazta, dolgaiban szabad kezet adott neki”. Ezt – tartalma szerint! – nem tekintjük a halála esetére 
fenntartott gyámrendelésnek, sem pedig az őrgrófság ügyeire vonatkozó uralkodási felhatalmazásnak, 
legfeljebb a dotalitiumba adott birtokon való gazdálkodás és haszon kezelésére adott felhatalmazásnak.  
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legfeljebb ha az atya így rendelkezett;31 a törvényes gyámság esetén azonban 
a gyermekkel együtt került gyámság alá maga is, mindaddig, amíg újabb há-
zasságot nem kötött. 

Nincs adat a szentföldre induló Lajos őrgróf olyan intézkedéséről, mely 
halála esetére Erzsébetet rendelte volna fia és utóda gyámjául, ami egyúttal 
a régensi jogokat is biztosította volna Erzsébetnek a fiú nagykorúsodásáig. 
Olyan adat sincs, amely azt mutatná, hogy szentföldi távolléte idejére kapott 
volna Erzsébet az őrgrófi teendőkben helyettesi felhatalmazást.32 Viszont van 
olyan adat, amely szerint öccsére, Raspe Henrikre bízott tartományi teendő-
ket. (Valószínűleg az 1225/26-os éhínség idején történtek tanulságául döntött 
így, ilyen módon akarván elkerülni, hogy Erzsébet körül feltámadhassanak az 
ellenérzések.) Ilyen jogi helyzetben pedig csak az következhetett, hogy Lajos 
halálával életbe léptek Raspe Henrik törvényes gyámi jogai, nemcsak a gyere-
kekkel, hanem Erzsébettel szemben is. A jelek azt mutatják, hogy meglehető-
sen kíméletlen, legalábbis határozott módon történt a gyámi jogok érvényesí-
tése, és az abból eredő új helyzet elrendezése.

Erre utalnak azok a tanúvallomások, illetve életrajzi adatok, amelyek sze-
rint „miután férje meghalt, Boldog Erzsébetnek nem engedték meg, hogy a 
férjétől rámaradt javakat használhassa, mivel férjének fivére megakadályoz-
ta ebben”.33 Tudniillik A Szász tükör szokásjoga lehetővé teszi a dotalitium 
visszavételét.34 Ilyen intézkedésre utal az a tény, hogy Wartburgból Erzsébet 
nem saját használatú birtokára költözött, hanem hontalanul vergődött Eise-
nachban. De a gyám a birtok visszavétele nélkül is korlátozó ellenőrzése alá 
vehette az özvegynek kijelölt birtok gazdálkodását és hasznai kezelését, s kor-
látozhatta a jövedelem felhasználásában. A gyámsággal járó jogi következ-
ményeket látjuk megjelenni abban az eseményben is, hogy noha a Wartburg 
alatti eisenachi kórház alapításában Erzsébet is részt vett, mivel az Ludoving 
birtokon (valószínűleg a korábbi lakhelyül használt városi kastélyban vagy a 
kastélybirtok területén) volt, abban sem kereshetett menedéket: vagy Henrik 

33  Vö. Magyarország virága, 174, 222, 231.
34  Erre is jogéleti példa vagy hivatkozható precedens volt Matild császárné már említett esete: I. Ottó 

császár a mértéktelen egyházi adományok és alamizsnálkodás miatt vette vissza anyjától az özvegyi 
javadalmakat. Ettől fogva az özvegy csak az atyjától örökölt vagyonból jótékonykodhatott. Ez a tör-
ténelmi példa egyúttal azt a feltevésünket is alátámasztja, hogy Erzsébet a hatalmas „hozományban” 
az őt illető leánynegyedet (mint örökrészt) is megkapta. Így a hozománynak ez a része – e példa 
szerint – olyan magánvagyonnak minősült, amelytől semmilyen címen nem volt megfosztható. Ezért 
kellett azt a sógorainak a 2000 márkás becsűben megtéríteniük. Ellenben sajátos megoldása a szász 
szokásjognak, hogy Marburgi Konrád viszont „szentszéki gyámként” ennek a vagyonnak a kezelésé-
be is beleszólhatott. Ebből következik az a lehetőség, hogy a Ludovingok a gyámi hatalom szabályai 
szerint, s azok előnyei miatt ragaszkodtak a jelentős különvagyoni illetőség visszatartásához is. 
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gyámi tilalmánál fogva, vagy hogy kikerülje a gyámi jogok területi hatályát, 
amelyek egyébként még Eisenach város polgárait is visszatartották attól, hogy 
neki tisztességes szállást adjanak.

A korabeli összefoglaló életrajzi művek túl egyöntetűen hangsúlyozzák Er-
zsébetnél a pazarlást, amiből az következtethető, hogy ez volt az őrgrófi ház, 
nevezetesen Erzsébet sógorainak indoka és propagált magyarázata a történtek-
re – Wartburg elhagyására és az Európa-szerte köztudomású jogvitára –, akár 
a dotalitium elvétele, akár a gyámi fennhatóság feltételeinek el nem fogadása 
volt a helyzet alakítója. 

Már említettünk olyan eseményt, amely cáfolja a feltételezett pazarlás vagy 
megfontolatlanul túlzott adakozás hipotézisét: Erzsébetnek minden gazdasá-
gi intézkedése következetesen racionális volt, és jogszerű. Csak éppen nem a 
türingiai, hanem a magyar szokásjognak megfelelően, és mindenképpen más 
mércével mérve a szükséget és a jótékonyságot, mint a wartburgi közeg. Ez a 
jogi háttér, s annak az eseményekkel való összefüggése ad magyarázatot Wart-
burg kényszerű, de minden bizonnyal önkéntes elhagyására. Mert az új jogi 
helyzet Erzsébet számára elfogadhatatlan, ezért vállalhatatlan volt. Minden 
bizonnyal emiatt hagyta el Wartburgot.  

Ennek a jogi helyzetnek s következményeinek vállalhatatlansága jelenik 
meg a tanúvallomásokban az idézett módon. Nem feledhető, hogy a tanúk 
egyike sem volt jogász. Ők nem a jogról beszéltek, hanem a tapasztalataikról 
s a belőlük levont következtetésekről. És azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy az ilyen feljegyzések, jegyzőkönyvek, visszaemlékezések, még a króni-
kák is keletkezési idejük köztudomású tényeiről, összefüggéseiről, indokairól 
rendszerint nem szólnak, mert mindenki, akit illet, tudja, hogy milyen szo-
kásbeli, jogi, etikai vagy hagyományi háttér van a feljegyzett tények mögött.
A kor társaknak mindezek megértéséhez vagy helyes értelmezéséhez nem volt 
szükségük magyarázatra, amire nagyon is szükségünk volna nekünk, akik ezt 
a hátteret már nem vagy alig ismerjük. 

2. Marburg

Az özvegyek egyébkénti vagyoni jogait A Szász tükör valamivel enyhébben 
korlátozta, mint a házasságban élőkét vagy az atyai hatalom alatt álló nőkét. 
Ha nem álltak gyermekük kiskorúsága miatt a fentebb említett gyámság alatt, 
az özvegység idejére nekik kijelölt birtokon önállóan és ellenőrizetlenül gaz-
dálkodhattak, de csak a használati jog keretei között. Viszont helyt kellett áll-
niuk férjük adósságaiért. A már többször idézett életrajzi adat szerint ez a kö-
telezettség Erzsébetet is terhelte.
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Wartburg elhagyásával kilátástalan körülmények közé került. A méltatlan 
eisenachi hányattatások után el kellett fogadnia anyai rokonai, apátnő nagy-
nénje és püspök nagybátyja segítségét. Azonban nagybátyja részéről is afféle 
gyámkodási szándékok környékezték, Erzsébet számára ugyancsak elfogad-
hatatlan feltételekkel. Ezt követően férje vazallusaival tért vissza  Wartburgba, 
amikor férje hamvai hazakerültek. A temetés után most már a férjéhez hű va-
zallusok segítségével folytatódott az özvegyi juss- és hozománykiadási jog-
vita, amelynek eredménytelenségét a minden keresztény uralkodó fölött álló 
pápai intézkedés követte. IX. Gergely Erzsébetet és özvegyi javait a Szentszék 
védelme alá helyezte, Marburgi Konrádot jelölve ki jogai érvényesítésére. 

A szentszéki védelem és a türingiai törvényes gyámság ütközésének mi-
kéntjét és rendeződésének körülményeit nem ismerjük, csupán a megoldás té-
nyeit. Feltehető, hogy a szentszéki védelem felülírta a helyi törvényes gyámsá-
got. Felülírta, vagy inkább a helyébe lépett? Az a tény ugyanis, hogy Marburgi 
Konrád az özvegyi juss marburgi birtokban való kiadatása, és a különvagyon-
nal való elszámoltatás után, végig szinte tilalomfaként állt Erzsébet szándéka 
és a javaival való gazdálkodás mikéntje között, s hogy mindenben Konrád 
engedélye szabott határokat – még a végrendelkezés tekintetében is felmerül 
erre utaló körülmény –, arra mutat, hogy Konrádot – mint lelki vezetőt – jo-
gilag nem (vagy nem csak) a neki ismételten tett engedelmességi fogadalom 
jogosította fel erre, hanem az, hogy világi értelemben vett gyámi jogokat gya-
korolhatott Erzsébet fölött.35 Ez is gyámság lett volna, csak Istentől eredően. 

Eszerint Konrád mester a pápa képviseletében, az egyházfő gyámi jogainak 
gyakorlójaként és végrehajtójaként járt el mind Erzsébettel, mind a sógoraival 
szemben. Kétségtelen ugyanis, hogy a Konrád személyéhez kapcsolódó ese-
mények valamiféle jogszerű gyámságra vagy annak megerősítésére utalnak. S 
erre utal a szentté avatási tanúvallatási jegyzőkönyv egyik tanúja is, aki Erzsé-
bet szavait idézve így szól Konrádról: „Boldog Erzsébet igen-igen félt Konrád 
mestertől mint Isten helyettesétől.”36 Ha hiteles a visszaemlékezés, valószínű, 
hogy Erzsébet azért tekintette Konrádot „Isten helyettesének”, mert benne a 
pápai gyámság eszközét – Isten földi helytartójának képviselőjét – tisztelte.

35  Konrádnak Erzsébettel kapcsolatos eljárása és jogainak alakulása dokumentumok hiányában 
nehezen követhető nyomon. A szentté avatási tanúvallomások viszont az eseményeket az időrendből 
kiragadva, az egyéni emlékezet szerint adják elő, általában időzítési támpontok nélkül. Ezek 
az emlékek csupán következtetési alapot adnak annak valószínűsítésére, hogy sokat emlegetett 
kíméletlen kegyetlenségét csak Erzsébet özvegysége időszakában – talán a pápai rendelvénytől 
megerősítve – gyakorolta. Mint ahogy élete utolsó szakaszában ugyancsak a pápától nyert inkvizítori 
megbízatásában tanúsított túlkapásai vezettek a meggyilkolásához is.  

36  Magyarország virága, 175.
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Konrád jogérvényesítő tevékenysége és annak eredménye Erzsébet és a 
sógorai közötti jogvitán alapul, melynek oka az özvegyi járandóságnak és 
Erzsébet személyes különvagyonának, a hozománynak jogosulatlan visszatar-
tása, kiadásának megtagadása volt. Nem lehetetlen, hogy ebben a konfliktus-
ban is szerepe volt a magyar és a wartburgi szokások és szokásjog különböző-
ségének. Ez esetben Konrád pápai rendelésű feladata a türing szokás szerinti 
özvegyi juss kiadatása mellett talán az (is) volt, hogy a magyar és a türing szo-
kások szintézisével járjon közben a hozomány kiadása végett, valamint ennek 
kapcsán az őrgrófi ház hozománnyal való elszámoltatásában. 

Mivel pedig az irányadónak tekintett szász szokásjog szerint az özvegynek 
a férj vagyonából származó özvegyi járandóságán csak használati és gazdál-
kodási joga volt,37 ebből a marburgi eseményeket illetően az következik, hogy 
Erzsébet csak a marburgi birtokot kapta özvegyi jussként. Az évi 500 márkás 
tételekben megfizetendő további 2000 márkányi pénzösszeget pedig nem vala-
miféle özvegyi végkielégítésként kapta, hanem különvagyona (hozománya?!) 
elszámolás szerinti részének vagy egészének becsűben megállapított értéke-
ként. Ezt a pénzösszeget, a Libellus adatai szerint, esetenként a térség szegé-
nyei között osztotta szét alamizsnaként, illetve ebből fedezte a szegényélelme-
zési – és talán a kórházfenntartási – költségeket. A feltevést pedig, hogy Kon-
rád tényleges gyámi jogokat gyakorolt Erzsébet felett, ennek a pénzösszegnek 
felhasználási módja is alátámasztja. A hozománnyal vagy egyébkénti különva-
gyonával ugyanis mint özvegy gyámság nélkül, szabadon rendelkezhetett vol-
na, ám Konrád ebben is meghatározó szerepet játszott, mind a pénzalamizsna 
egyedi tételeinek, mind az élelmiszeradagok nagyságának korlátozásával.

Végül a körülményekből arra is következtethetünk, hogy az özvegy nyu-
gati jogéleti helyzete és az özvegyi javadalmakból (például az özvegyi bir-
tok hasznából), tehát alapvetően a Ludoving vagyonból történt kórházalapítás 
adja annak jogalapját és egyben magyarázatát is, hogy a johannitáknak adott 
marburgi Ferenc-ispotályt Erzsébet halála után sógorai jogszerűen – tehát anél-
kül, hogy bárkivel szemben jogsértést követtek volna el – visszavehették, és 
(pápai megerősítéssel) a Német Lovagrend tulajdonába bocsáthatták. Ugyanis 
az özvegyi birtokokkal Erzsébet legálisan csak a használat és gazdálkodás ke-
retében rendelkezhetett, de nem terhelhette meg, továbbá nem idegeníthette 
és nem is örökíthette el, még a rend használatába adás vagy kegyes adomány 
formájában sem. Következésképp azon senki semmiféle Erzsébettől eredő jo-
got nem szerezhetett.

37  Ez mai fogalmaink szerint a haszonélvezeti jog megfelelője.
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Egyébként ez is olyan intézkedése volt Erzsébetnek, amely a magyar szo-
kásjog szerint jogszerű lett volna: mert a magyar hitbér-birtok különvagyoni 
jellegűvé vált, és csak a nemesi jogállású adomány- vagy nemzetségi birtokra 
általánosan irányadó tulajdoni és birtoklási korlátok alá eshetett.

Nem gondoljuk, hogy Erzsébet még ennyi keserű tapasztalat mellett is tájé-
kozatlan volt a helyi jogélet őt érintő szabályait illetően, de lehetségesnek tart-
juk, hogy a szentszéki oltalom univerzális jogerejében és a minden keresztény 
uralkodó fölött álló pápa megértő jóindulatában bízva remélte, hogy Róma a 
johanniták javára tett adományával is egyetért.

Megpróbáltuk a szokásjogi háttér felvázolásával megvilágítani azokat az élet-
rajzi, társadalmi, kulturális eseményeket és következményeket, melyek jogi 
relevanciái magyarázatot adnak azokra a konfliktusokra, melyek Árpád-házi 
Szent Erzsébet türingiai életét övezték. Jellemének és emberi nagyságának 
csodálatával kíséreltük meg itt-ott annak a képsornak árnyalását, amely a 
szentséghez vezető életutat kíséri. Addig a percig, amelyben – 780 esztendővel 
ezelőtt – már mindent maga mögött hagyva így szólt: közeleg az óra…




