
"S zeretnék val ami szép n őt ára gyújtani : ál mok rengeteg jébe lépek, s Telekes
Béla verse ine k nehéz és drága ill a ta felhőzik a lelkem en. Poéta Telekes Béla , akit
én szeret ek. Ma gyar sorsú, szomorú, szív ében egy kissé már vénülő is talán. Szent
sajkás, ki vad, zord folyamon, alkonyi napon megy a mély tenger felé. Babérá g
az evez ő je , töviskoszorús a fej e, dal olva úgy evez előre . "

A cikk közepe táján, néhány kontemplatív m ondat után Ady m inden stílíz álás
nélkül , haj szálpontosan mutat rá a lényegre.

"Hogy lehetne valahogyan erősebben eljegyezni az Élettel Telekes Bélát, ezt a z
igazán nemes poét át? Az Élet bizony nem édes csók ú az ó számára sem .. . Miéd
nem írhat ő például rn índlg olyan verseket, mint a Szer elem? Varázsos, zengő, mu
zsikus szavú. De tal án tudna akkor is más lenni. Meg érezn ők minden so rán, hogy
ezt csa k így lehet elmondani. Most nem érezzük m indeniken. Néha sokat mond
s akkor tal án többet mondana a m ég eddig el nem mondottakból."

Ady k ri tikája tömören u tal a haza i költősors lehúzó erőire, nehézségeire és
ar ra a "f átumra", amely annyiszor akadályozza a magya r tehets égek teljes kibon
takozásá t, m űv ész í képességei k val óra váltását. Majd vi sszatér a költő dicsére té he z:

"De mit siratom én őt csupa szeretetből? Különb, po étább és bölcsebb Ó, mínt
sem ezt meg érdemelje. Irta itt a m inap : ne m átkozód ik, nem fél, de dacol és megy
a nap fel é. Igy legyen, s mí nyomában leszünk a szívünkkel." •

Tel ekes számára Ady elismerő, jószándékú kr ítí k ája ünnep élyes költővé ava
tá ssal válik egyen é rt é kűv é . J elentős ég é t élete végéi g tartó, állandó lírai megújulása
bizonyítja.

GR A N/ez KA TA UN

AZ UTOLSÓ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLÁNY EMLÉKE
A TÖSSI CÍM EREN

A X IV . szá za dba n a B ődeni -t ó környé
k i és a Raj na m enti női do minikánus
ko lostorokban virágkorát élt e a m isztika .
E zárdák egyikének, a svájci Winterthur
melletti Töss ko lostorának szoros kapcso
lata volt a magyars ágga l. Itt élt s halt
m eg a z Arpád-ház utolsó sa rja, III . End
re leánya , Erzséb et .

Erzséb et III. Endre király első fe lesé
gétől , Fenerrm ától született gyerm eke volt
(1292 v . 1294-1 336). Má r gyermekkorában
- a kor szokása i szer in t - eljegyezték
a cse h királyfival, a későbbi 'I II . Vencel
cse h királlyal. Apj a, II I. Endre halála
után, az elj egyzés felb omlott. Akkor már
édesa ny ja sem élt. Igy mostohaanyja, a
Habsb u rg há zból származó Agnes ki rály
né vette p ártfog ásba, Ö · testvérének,
Henrik osztrák hercegnek ígérte a fiatal
lány kezét. Agnes a pjá nak , Al brec htnek
m eggyil kolása (1308) a zonban ezt a h ázas
ság i tervet is m eghi úsította . - III. Endre
özv eg ye, Agnes, az anyja által a lapított
k öní gsteldí (Svá jc, Aargau kanton) kolos

tor mell é költ özöt t. It t gyi lkolták meg r. Albrechtet , Mos tohal ányát, Erzséb et et , a
Winterthur m elle tt í Töss dom on ko s kl a st romába kü ldte.

A fiatal hercegnő viszontagságos él ete és szeretetreméltó egyénisége nagy rész
vétre talá lt Tössb en. Hu szonnyolc évet töltött itt Erzsébet, ahollelkiatyja a kora-
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beli német misztikusok legnagyobbika, Heinrich Suso, társnője és életrajzírója pe
dig a szintén híres mísztíkus apáca, Elsbet Stagel volt.

"Hogy a kortárs által írt, s épp ezért többé-kevésbé hiteles legendát a magyar
művelődéstörténetforrásának tekintjük, ahhoz ad jogot, hogy bár a legenda hősnője.

Erzsébet, hazájától távol élt, s azzal rnínden összeköttetést is megszakított, benne
mégis csak a magyar lelkiség találkozott egy nyugati kultúráramIattal : a miszti
kával. Eletrajzírója is lépten-nyomon kiemeli magyar voltát - nyilván azért, mert
Erzsébet távol. idegenben sem feledkezett meg szülőhazájáról. Sok szenvedésének
felsorolását mindjárt azzal kezdi a legendaíró. hogy hivatkozik Erzsébet hontalan
ságára és arra, hogy ő már nem is térhet vissza többé hazájába azok közé, akik
közt született."

"Erzsébetet az élettől való nagy félelem jellemzi. Az a gondolat, hogy ősei

trónjára üljön, fel sem merül benne. Egyszer egy idegen gyóntató érkezett Tössbe
és Erzsébet is elébe járult. A gyóntató megkérdezte a nevét; ő azt válaszolta:
Elsbet von Ofen. Mire a gyóntató megkérdezte, hogy Budáról való-e? Ö ráhagyta.
.Igazán nyomorult, szerencsétlen teremtés lehetsz, hogy ilyen messze földre kellett
jönnöd gyötrelmedre' - mondta a gyóntató. Erzsébet erre nem válaszolt."

Kolostori életét a legnagyobb szegénységben élte, csak míután a Habsburgok
újrahatalomrakerülnek (1314), válik mostohaanyjának, Agnes Királynénak lehetséges
sé, hogy a kolostort jelentősen megadományozza és Erzsébetet méltó hozománnyal el
lássa. (1318. augusztus 8-án Agnes királyné 200 Márkát adományozott a kolostor
nak, amit - ma már kimutathatatlan - ingatlanokba fektettek be.)

Elsbet Stagel legendája szerint a dömés apácák kolostorának helyén egykor
malomépület állt. A malmosnak egy napon látomása volt. Csodálatos fényesség ra
gyogott a malomépület felett és egy hang szemrehányóan kérdőre vonta őt, miért
zavarog ezen a helyen, ahol szent életű emberek akarják szolgální az Urat. A
malmos e látomásban az Úr akaratát vélte felismerni és nem ellenkezett, hogy
telkén kolostort építsenek.

A legenda magja hiteles. Graf Hartmann 1''1[. von Kyburg 1234-ben a, fiatal ko
lostornak ajándékozta a legendában említett tössi malmot. Nagyon könnyen elkép
zelhető, hogya tössi malomtulajdonos kezdetben ellenállást fejtett ki a kolostor
- ezen a helyen való - felépítése. ellen, majd hamarosan mégis bele kellett tö
rődnie.

A már említett misztika _természetesen Erzsébet lelki fejlőcl.ését is meghatá
rozta. Hazátlansága, társtalansága és Idegensége könnyen' összezúzhatták volna lel
kileg. A szent hagyományokat Erzsébetnek sikerült a maga életében megélni s
így azon az úton haladt tovább, melyre az ősei közül az Arpád-ház szentjei, kü
lönösen a női szentek példát adtak.

"Erzsébet volt a legelőkelőbb, de a legboldogtalanabb teremtés is, aki valaha
a tössi kolostor kapuját átlépte. Mostohaanyja, Agnes, kényszerítette őt kolostorba.
Erzsébet eljött Tössbe és beletörődött kemény sorsába. Amikor később jegyese,
Heinrích osztrák herceg érte jött, hogy hitvesként magával. vigye Ausztriába,
Erzsébet visszautasította őt. Azóta ...magas« rokonai csaknem teljesen elhanyagol
ták Erzsébetet" - olvashatjuk a német domonkos apácák történetében.

Erzsébet a kolostorban példája lett az alázatosságnak és jürelemnek. Kolostori
élete negyedik évétől kezdve gyakran betegeskedett. Élete vége felé inaszakadt lett.
A halál élete negyvenhatodik esztendejében szabadította meg szenvedéseitől.

Elhagyatottsága talán legszívhezszólóbban halotti ágyán nyilvánult meg, amikor
így imádkozott: "Uram, Istenem, Teremtőm, Megváltöm és Boldogítóm! Nézz ma
rám a Te hátártalan könyörületeddel és végy Magadhoz a Te örök országodba ebből

a földi nyomorúságból! Pótold, Te, elhagyatottságomat, amelyben ebből a világból tá
vozorn, mert nem emlékszem láttam-e egyet is rokonaim közül, mióta atyám orszá
gából eltávoztam."

1336 májusában hunyt el, távol hazájától, a tössi domonkos zárdában, III. Endre
magyar király leánya, Erzsébet, mint utolsó sarja a dicsőséges múltú és hatalmas
dinasztiának.

"A Krónika szerint Erzsébet holttestét nyolc napig nem temették el, valószí
nűleg azért, hogy lehetövé tegyék Erzsébet mostohaanyja, Agnes királyné, valamint
más előkelőségele megjelenését a temetésen. Erzsébet hercegnő holttestét egy fából
készített »Tctenbaum-e-ba fektették és ebben temették el, de a későbbiekben ké
szíttetett részére a konvent egy kőből faragott síremléket, amelybe a hercegnő

320



321



földi maradványait helyezték. A Krónika szerint a sírfelirat a következő volt: ANNO
DOMINI MCCCXXXVI. PRIDIE KALENDAS NOVEMBRIS OBIIT SORÖR ELISA
BETH FILIA ILLUSTRISSIMI PRINCIPIS DOMINI ANDREE QUONDAM REGIS
UNGARORUM, SOROR ORDINIS NOSTRI DUCENS LAUDABILEM VITAM IN
ISTO CONVENTU THOS XXVIII. ANNIS, HIC SEPULTA MAYUS ALTARE.
A síremléket a templom kórusában, közel a főoltárhoz állították fel!' ,

A reformáció idején a síremlék megrongálódott. A szarkofág tetejéről a XVI.
század végén történik említés. Majd az 1600-as évek elején ismét felállították a
templomban négy oszlopra. Egy század múlva, 1703-ban, .áthelyezték a szószék alá.
A templom átépítése következtében valószínűleg teljesen feledésbe merült a sír
emlék eredeti helye.

Amikor Mária Terézia ősei földi maradványait a könígsfeldí kolostorból Sankt
Blasienbe (Schwarzwald) átvitette, megbízást adott a magyar hercegnő, Erzsébet
sírjának felkutatására. Erzsébet földi maradványait nem sikerült Tössben megtalálni.
A kutatók csak a szarkofág fedelét találták meg a földbe süppedve a kórus fa-

o lánál. Ott hagyták. Majd a XIX. század közepén, az ötvenes években -' az idő

közben gyárépületté "áta~akult" templom helyén újra rátaláltak. A gyár tulajdo
nosa - M. Rieter-Elmer - először winterthuri villája kertjében állíttatta fel a
szarkófágot, majd 1898-ban a zürichiSchweizenische Landesmuseumnak aján
dékozta. Ott látható ma is, a IX. teremben.

1978 április elején elutaztam St. Blasienbe - abban a téves feltevésben -,
hogy Erzsébet földi maradványait annak idején (1770-ben) átvitték a Habsburg sí
rokkal 'együtt St. Blasíenbe.

Ahol a Hochschwarzwald sötét erdős magaslatai délnek lejtenek, egy több mint
ezeréves kultúra kőtanúi tárulnak elénk: az egykori Benediktinerstift, St. Blasien
épületei. A 948-ban alapított és többszáz éven keresztül egyre szépült, majd meg
nagyobbodott monostor két tűzvész után (1322 és 1526) végül is 1768. július 25-én
teljesen leégett. A nagy tehetségű apát, Martin II. Gerbert, azonban 1768-1783
között újra felépítette az apátságot. A központi épület ez alkalommal a római
Pantheon, az Invalidusok temploma és a párizsi Val de Grace templom példájára
készült el, mínt "nagyszerű emléke a kora-klasszikus irányzatnak".

Martin Gerbert apát 1769-ben Svájcba utazott és megtekintette Königsfeldben
a Habsburgok sírboltját. Itt támadt az az ötlete, feltehetően a monostor építésé
vel kapcsolatban esetleges előnyöket remélve, hogy a Habsburgok földi marad
ványait St. Blasienbe kellene áthelyezní. Mária Teréziához fordult javaslatával. Ö
lelkesedett a gondolatért, elfogadta az apát indítványát. A császári közbenjárás
Bernben eredményes volt. 1770 szepternberében a Habsburg-ház tizenhárom tagjá
nak földi maradványait átvitték St. Blasienbe.

Erzsébet, az Arpád-ház utolsó sarja, továbbra is svájci földben nyugszik. Nem
követte halálában azokat, akik életét megkeserítették és nehezzé tették. St. Blasi
enben nyugszik mostohaanyja, Agnes, a Habsburgok családjából származó magyar
királyné, valamint Heinrich osztrák herceg, akihez annak idején feleségül akarták
kényszeríteni, hogy így a magyar koronát. Habsburg kézre juttassák.

Svájc napjainkig megőrizte az utolsó Arpád-hází királylányemlékét. A tössi
címer piros-fehér-zöld színeí hírdetik Erzsébet származását, hontalanságában is
megőrzött magyarságát.

Megjegyzés: A szentgalleni Stiftsbibliothek 603. sz. kódexe Elisabeth Stagel kézirata. A
német nyeÍva. 26X20 cm. ~éretű. papírra írt kódex hét kéziratot tartalmaz, A harmadik: III.
Endre leányának, Erzsébet tössi apácanak legendája, az ötödik Arpádházi Boldog Margit le
gendája. A kódexről C. Greith már megemlékezett Die deutsche Mystik im Prediger-Orden
(1250-1350) c.' művében, Hazánkban Csontosi János írt róla elsőnek a- Magyar Könyvszemlében
1BB5-ben.

Felhasznált irodalom: Delmar. Emil: Das Grabmal der Prtnzessín Elisabeth von Ungarn
im Schweízertschen Landesmuseum in zürícn. - Zeitschrift für scnweíz. Archeologie Band
4. Genf. 1942. - Ferdínándy Mihály: Az Istenkeresők. Bp. 1943. - Saiacz Gábor: Arpádházi
Boldog Margit tössi legendája. Pécs. 1940. - Ziegler, Peter: Die Gemeindewappen des Kantons
Zürich. Antiquarische Gesellschaft in Zürich. 1977. - Wils, Híeronymus: Geschichte der deut
schen Domtníkanerírmen 1206-1916.
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