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(1207-1231. november 17.)

Árpád-házi Erzsébet hercegnő, II. András magyar király és merániai Gertrúd lányaként
1207-ben született Magyarországon. Születése helyét tették már Sárospatakra, Óbudára és
Pozsonyba, ám pillanatnyilag az első helyszín tűnik a legvalószínűbbnek. A királyi pár öt
gyermeke közül Erzsébet volt a harmadik. Testvéreivel - köztük a leendő IV. Bélával -
rendkívül szigorú, vallásos nevelésben részesült, amiben édesanyjának volt nagy szerepe.

A kor szokásai szerint, I. Hermann türingiai őrgróf kérésére, alig négy évesen
eljegyezték Hermannal, az őrgróf legidősebb fiával és örökösével. Erzsébet Eisenachba,
majd Wartburgba került, ahol az irodalom- és zenekedvelő őrgróf és felesége mellett jó
nevelést kapott. A lovagi kultúra komoly hatással volt a személyiségére. A szépség, az
igazi öröm szeretete, a nagylelkűség fellelhetők tetteiben, és élete boldog korszakát
átszövik a lovagi szellemből is táplálkozó legendák. Anyósát mindazonáltal zavarta leendő
menye túlzottnak tartott vallásossága, és hogy a táncnál is jobban szerette a lovaglást.

A fiatal lányt nagyon megviselte, amikor 1213-ban „meghalt" az édesanyja, ezt
követően hosszú ideig rémálmai voltak. (Csak 1222-es pozsonyi látogatásakor ismerte
meg Gertrúd királyné meggyilkolásának tragikus történetét.) Vőlegénye, a betegeskedő
Hermann 1216-ban 19 évesen meghalt, mire végül annak Lajos nevű öccse, a tartomány
új örököse, mellesleg Erzsébet legjobb pajtása jegyezte el. Az esküvőt 1221-ben tartották
Eisenachban. Erzsébet a nála 7 évvel idősebb IV. Lajos őrgróffal nagyon boldog
házasságban élt. Gyermekei közül II. Hermann (1222. március 28.) a grófság örököse,
Zsófia (1224. március 20.) a brabanti herceg felesége lett, míg az altenbergi kolostorban
nevelkedett Gertrúd (1227. szeptember 29.) utóbb annak főnökasszonyaként tevékeny-
kedett, és halála után boldogként tisztelték.

Talán az idegen környezet, és szerettei korai elvesztése is hozzájárult, hogy Erzsébet
korán elkezdte a vezeklő életmódot. Gyakran böjtölt, ostorozta magát, vezeklőövet is
hordott, éjjelente sokszor virrasztott. Első gyermekének születése után menedékhelyet
építtetett árva gyerekek részére, Zsófia születését követően pedig 28 ágyas kórházat
alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. Feltehetően ez utóbbi épületét találták
meg 2006-ban a német régészek.

1225-ben Lajos őrgróf II. Frigyes császár oldalán Itáliába ment, és Erzsébet vette át a
tartomány kormányzását. Az éhínségek, járványok okozta sebeket orvosolni igyekezett,
kinyittatta Wartburg éléstárait, és a szegényeket élelmezte. A családtagok aggódva nézték
Erzsébet „pazarlását", Lajos azonban visszatértekor szeretett felesége minden tettét
jóváhagyta.
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1227-ben az őrgróf csatlakozott II. Frigyes császár keresztes hadjáratához, de útközben
szeptember 11-én a kitörő járvány áldozatául esett. Az özvegy Erzsébet ekkor elhagyta
Wartburgot, a szolgálója szerint azért, mert „nem akart részesedni a szegények
kifosztásában, amivel gyakran éltek a hercegi udvarban". A később ezt úgy magyarázták,
hogy Lajos öccsei, Henrik Raspe és Konrád igen keményen bántak vele, megfosztották a
vagyona kezelésétől és férje birtokainak jövedelmétől.

Ez a változatot újabban vitatják, mivel megváltoztatta Erzsébet alakját. Egy kitaszított,
szegénységbe jutott grófnő, aki csodákat művel, hogy legyőzze környezete gonoszságait,
jótettet jótettre halmoz, közelebb állt a hívőkhöz, és ráadásul sokkal érthetőbb volt, mint
azé az asszonyé, aki mindezt szabad megfontolással, önként tette, és akinek férje halála
adta az alkalmat, hogy az evangéliumot fenntartás nélkül követhesse. Eckbert bambergi
püspök is, aki befogadta Pottenstein várába, Erzsébetnek hiába javasolt új házasságot.
Állítólag maga II. Frigyes császár is megkérte a kezét, de a fiatal özvegy elutasította.

Az eseményekben szerepet játszhatott, hogy IX. Gergely pápa nemcsak levélben
bátorította Erzsébetet, hanem a tudós, ám igen szigorú Marburgi Konrádot gyóntatójává és
védelmezőjévé nevezte ki. Erzsébet rövid időre még visszatért Wartburgba, ám a család
javaslatára Marburgba költözött át. Özvegyi jövedelméből kórházat építtetett, és utolsó
éveit is a betegek, nyomorultak ápolásának, a szegények gondozásának szentelte. Assisi
Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, és ettől kezdve egyszerű szürke köntösben járt.
Bár apja is hívta, nem tért vissza Magyarországra sem, mégpedig gyermekei miatt. Őket
végül nevelőkre bízta, mert úgy látta, hogy maga nem tud számukra jó nevelést adni.

Erzsébet végül 1231. november 19-én, 24 éves korában halt meg. Még ebben az évben
Marburgi Konrád élete és csodatettei nyomán kérte a pápától a szentté avatását. Bár
Konrádot inkvizíciós útja során megölték, 1233-ban Erzsébet ifjabb sógora Türingiai
Konrád, a Német Lovagrend tagja és leendő nagymestere újra kérte a kanonizációt. A
tanúvallomások meghallgatása és értékelése után az egyház végül Erzsébetet IX. Gergely
döntésével 1235-ben felvette szentjei közé.

Árpád-házi (a németeknél Türingiai) Szent Erzsébet marburgi sírja fölé 1236-ban
elkezdték építeni az Erzsébet-templomot, mely 1283-ban készült el. Magyarországon IV.
Béla, Erzsébet testvére építtette emlékére az első templomot Kápolnán. Tisztelete a 13.
századtól nagyon gyorsan terjedt egész Európában. Sorra alakultak a Szent Erzsébet-
kórházak, templomok, kápolnák és kolostorok. Az egyik legismertebb a kassai Szent
Erzsébet-dóm, de pl. a bogotai székesegyház is neki van szentelve.

Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba temetésének napjára, november 19-re. Az
1969-es naptárreform alkalmával ezt visszatették november 17-re, halála időpontjára, ám
Magyarországon mégis megmaradtak a korábbi dátumnál.

A szentté avatási bulla Erzsébet két érdemét emelte ki: jótékonykodását és
vallásosságát, ami a ferencesek eszméinek hatását mutatja. Ez az Assisi Szent Ferenc
(1182-1226) által alapított szerzetesrend a teljes szegénységet hirdette, a bencések,
ciszterciták és premontreiek kényelmes kolostori élete helyett pedig a vándorló
prédikálást, a munkát és a térítést. A ferencesek Eisenachban épp Erzsébet segítségével
alapították kolostorukat, akinek Konrád előtti gyóntatója is egy ferences barát, Rodiger
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volt. Erzsébet már hercegnőként is együtt dolgozott szolgálóival: font, szőtt, vásznakat
készített a kórház, a szegények, a kolduló barátok számára. Özvegyen vagyonáról
lemondva pénzért vállalt fonást, hogy abból lássa el szegényeit, mivel gyóntatója számára
a koldulást megtiltotta. Szent Ferenc tanítása alapján ő is az örömmel végzett munkát
tartotta a legfontosabbnak.

Erzsébet szentté avatásának jegyzőkönyvei a legmegbízhatóbb források az életére.
Főképp négy szolgálója vallomásai értékesek, mivel ők közvetlen kapcsolatban álltak
vele. Ezek alapján csatolták aztán a kanonizációs kérelemhez az életrajzát, amit az a
Celanói Tamás állított össze, aki Szent Ferenc élettörténetének is írója volt. Talán ezért is
találunk oly sok párhuzamot a ferences szellemiség és Erzsébet tettei között.

A korai franciaországi és hispániai Erzsébet-legendák hangsúlyozták királyi
származását, összekapcsolva tetteit a magyar királyi ház szentjei, I. István, Imre herceg és
I. László érdemeivel. A régtől uralkodó Árpád-ház ekkoriban már „szent dinasztiának"
számított, ami miatt sokáig Szent Mártont és Szent Honoratuszt is abból származtatták, sőt
utóbb a Portugáliát tengeri világhatalommá tevő Avis dinasztiát is. Az Árpád-házi szentek
dicsősége az ország megítélésére is kedvezően hatott, amit több korabeli spanyol egyházi
himnusz is bizonyít.

Szent Erzsébet
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