
Szent Elek legendája
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Szent Elek életének leírása a középkor egyik legismertebb, több nyelvre le-

fordított legendája. Tanulmányomban a legenda eredetét, a szír, görög, latin 

nyelvű változatok jellegét és egyedi sajátosságait, valamint a magyar nyelvű 

hagyományt tárgyalom. Kutatásom során mindenekelőtt a legenda népsze-

rűségére keresem a választ, amely valószínűleg leginkább a változatok közös 

motívumkincsében és annak értelmezésében rejlik. 

Szent Elek (görögül Ἀλέξιος, latinul Alexius) története valószínűleg a Kr. u. 

V. században keletkezett és Szíriából ered.1 A szent életútját a legenda egyes 

változatai alapján az alábbiak szerint összegezhetjük:2 a szent apja jelentős va-

gyonú római szenátor vagy nemesember volt. Feleségével együtt nagyon isten-

félők voltak, de sokáig nem volt gyermekük. Sokat imádkoztak Istenhez, hogy 

gyermekük szülessen, majd ez be is következett. A fiút Alexiosnak nevezték el, 

iskolába adták, ahol sokat tanult. Miután felnőtt, nemes származású lánnyal 

jegyezték el, de a házasság napja körül elhagyta Rómát, hogy „felcserélje a földi 

életet az égivel”. Hajóra szállt és végül Edessába jutott el, ahol eladta mindenét, 

pénzét pedig koldusoknak adta, és attól fogva maga is koldusként élt tovább 

a Mária-templomban. Apja szolgákat küldött utána, akik Edessába is eljutottak, 

de nem ismerték fel és alamizsnát adtak neki. Ezt a jelenetet szinte mindegyik 

szöveg leírja, példaként arra, hogy Alexios, a nemes születésű, gazdag ifjú any-

nyira megalázta magát az emberek előtt, hogy saját szolgáitól pénzt fogadott el. 

A szent tizenhét évet élt ebben a városban, de végül életének szentsége leleple-

ződött az emberek előtt. A legenda változatai itt kettéválnak: az egyik változat 

szerint Alexios Edessában megbetegszik, az ottani templomfelügyelő ápolja, de a 

szent végül meghal. Edessában temetik el, majd a temetés után a főpap (miután 

értesül a szentről) elmegy a sírhoz, de ott csak a leplet találja, amelybe a teme-

téskor becsavarták. Ez a jelenet nyilvánvaló utalás a Jézus halála után történtek-

re. A legenda másik változata, amely a szír eredeti görög továbbfejlesztésének 

1 Illés Gy. (1913), Szent Elek legendáink és az Elek legenda forrásai, Budapest, Jakab M. H. 

Könyvnyomdája, 8–9.
2 Illés (1913), 10–11. Vö. Madas Edit, Szent Elek, In Magyar Katolikus Lexikon.
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tekinthető, arról számol be, hogy Alexios lelepleződése után elmenekül Edessából 

és Tarsosba indul Szent Pál iránti tisztelete miatt. Hajója viszont viharba keve-

redik és Rómában köt ki. Ekkor a szent elhatározza, hogy a szüleinél kér majd 

szállást és náluk fog lakni remeteként és koldusként. Családjából és a szolgák 

közül senki nem ismeri fel, de befogadják, és tizenhét évet tölt el náluk. A szolgák 

folyamatos bántalmazását is eltűri, közben pedig szüntelenül sanyargatja a testét. 

Mikor közeledni érzi halálát, Alexios íróeszközt és -szerszámot kér, leírja életét 

és olyan „titkokat”, amelyekről családja ráismerhet, majd az írást kezében tartva 

meghal. Égi szózat hallatszik a templomban, hogy keressék meg Isten emberét 

a városban. Végül megtalálják őt a szülei házában, elolvassák az életéről leírta-

kat, ráismernek, és megtudják, hogy valóban szent életet élt. Családja elsiratja, 

ravatalánál pedig csodák történnek. 

Mivel a legenda valószínűleg szír eredetű, felmerült, hogy talán Edessában 

jegyezték le, sőt az is, hogy esetleg az a templomszolga írta le a szent történe-

tét, aki Alexiost ellátta betegsége idején.3 A felvetés bizonyíthatatlan, más-

felől igaz is lehet. A nyolc ismert szír szövegből hat a British Museumban, 

kettő a párizsi Bibliothèque Nationale-ban található.4 A szír legendákat két, 

egymástól jelentősen különböző csoportba lehet osztani.5 Az első csoportba 

azon legendák tartoznak, amelyek az V. század legvégén és a VI. század fo-

lyamán keletkeztek. A három, keletkezési idejüket tekintve egymáshoz kö-

zel álló szöveg lényegi elemekben nem tér el egymástól, mindhárom a szent 

edessai haláláig írja le a történteket.6 A legkorábbi szír változat (a ms. add. 

17,177 jelzetű kódexben található szöveg) meglehetősen egyszerű a későb-

biekhez képest,7 ennek ellenére megállapítható róla, hogy másolat, valószí-

nűleg a szent halála után készült első kéziratról.8 Mivel a legenda változatai 

a történeti környezet kapcsán, amelyben Alexios élt, az V. század végét írják 

le, valószínűleg ebben a században keletkezhetett a legenda eredeti, mára 

már elveszett leirata is.9 A második, „görög-típusú” legendának is nevezhető 

3 Illés (1913), 10–11.
4 Amiaud, A. (1889), La légende syraque de Saint Alexis L’homme de Dieu, Bibliothèque de 

l’École des Hautes Études, vol. LXXIX, É Bouillon, Paris (1).
5 Stebbins, C.E. (1973), Les origines de la légende de Saint Alexis, Revue belge de philologie et 

d’histoire, 51, 3., 499.
6 A British Museumban található ms. add.17177, ms. add. 14644 és ms. add. 12160 jelzetű kó-

dexekben található szír nyelvű szövegek.
7 Stebbins (1973), 499.
8 Illés (1913), 9.
9 Illés (1913), 10. „Az első kéziratok a szent halálát Mar Roubola püspökségére teszik, ez pedig 
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változat már jelentősen bővült az eredeti szírhez képest. A szövegnek ilyen 

jellegű változása és bővülése nem kizárólag a görög nyelvű változatban ment 

végbe, hanem a szír legendák között is találunk rá példát.10 Ez a változat – 

a bővülés mellett – néhány mozzanatban meg is változott, sőt, a főszereplő 

Alexioson kívül a többi szereplő is nevet kap (apja Euphémianos, anyja pedig 

Aglais). A változat sajátossága, hogy a szent családját is bemutatja és tetteiket 

is részletezi azok után is, hogy Alexios elhagyta otthonát. Mindez nyilván 

arra is szolgált, hogy a történetet olvasmányosabbá, befogadhatóbbá tegye, 

de kiderül belőle az is, hogy Alexios szent életvitele olyan nagy hatással volt 

családjára, hogy vezeklésül, és fiuk elvesztése felett érzett bánatukban szülei 

is Istennek szentelték életüket. 

Edessa már az I. századtól kezdve keresztény város volt, majd a perzsa és arab 

hódítások után a várost a keresztes hadjáratok tették újra keresztény többségűvé 

a XI. században.11 Valószínűleg ebben az időben, zarándokok útján juthatott el 

a legenda Bizáncba, ahol később a különböző szentlegendák, például Johannes 

Calybita, magyarul Kunyhós Szent János legendájának hatására bővült ki.12 

A görög szöveg legrégebbi változatát valószínűleg a IX. században Josephus 

Hymnographius jegyezhette le,13 aki himnuszgyűjteményt állított össze, amely 

többségében négy versszakból álló ódákat tartalmaz. A válogatás Szent Elek 

életéről is tartalmaz három verset. Symeón Metaphrastésnak is tulajdonítanak 

egy XII. századi változatot, amely több görög és latin változat kiindulópontja: 

előbb Agapios görög, majd Surius latin nyelvű legendagyűjteményében talál-

juk meg.14 A legenda névtelen szerző műveként is fennmaradt görög nyelven 

egy müncheni kódexben.15

A görög legendák ezen változata a forrásnak számító szír legenda bő-

vülésére vezethető vissza.16 A szöveg bővülésének időszaka többé-kevésbé 

412 és 435 között volt püspök, a legenda sem lehet sokkal későbbi […], nagyon is plauzibilis 

az az általánosan elfogadott vélemény, hogy a legenda 450 és 475 között keletkezett.”
10 Amiaud feltételezi (pontosabban nem zárja ki), hogy a bővülés először nem a szír nyelvű legen-

dákban jelent meg, hanem a görögben, amelyek így a későbbi, hosszabb szír változat alapjait 

képezik. Vö. Amiaud (1889), 50.
11 Stebbins (1973), 502.
12 Stebbins (1973), 502.
13 Storey, C. (1987), An annotated Bibliography and Guide to Alexis Studies (La vie de Saint 

Alexis), Histoire des idées et critique littéraire, (65), 251.; Stebbins (1975), 683.
14 Surius L.: De probatis Sanctorum Vitis, Cologne, 1618. (első kiadás); vö. Rösler (1905), 19.
15 A kódex jelzetszáma: MS Cod. graec. 3.
16 Illés (1913), 13.
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meghatározható:17 az említett edessai Mária-templom a VI. század folyamán 

épült, és a IX. századra már kialakult a legenda azon változata, amelyre nagy 

hatással lehetett Johannes Calybita legendája.18 Kunyhós Szent János legendája 

ugyanis csaknem ugyanazokból az elemekből épül fel, mint Alexiosé: a szent 

anyja sokáig gyermektelen volt, a szent hetente csak egyszer vett magához 

élelmet, a Szűzanya felfedte az emberek előtt szent életvitelét, koldusként élt 

szülei háza előtt, a szolgák rosszul bántak vele, halála után pedig kiderültek 

szent cselekedetei. Mivel a szerkezet más szentéletekben is fellelhető, külö-

nösen fontos az eredet kérdése. Arthur Amiaud szerint (aki elsősorban a szír 

változatokat kutatta) valamiféle „bizánci eredetiről” lehet szó,19 véleménye 

alapján a későbbi szír szövegek fele görög hatást mutat. Feltevései alapján 

a „bizánci eredeti” szöveg legfontosabb jellegzetességeiként az alábbiak emel-

hetők ki:20 1. Arcadius és Honorius császárok a történet elején és végén egy-

aránt szerepelnek. 2. A Rómában bevett pontifex maximus tisztségnév helyett 

az ἀρχιεπίσκοπος szó használata, amely magyarul többé-kevésbé az érseknek 

felel meg. 3. Az esküvő és a temetés egyaránt a Szent Péter-templomban tör-

ténik. 4. Meneküléskor a vőfély (παρανυμφίος) kíséri ki Alexiost Róma kikö-

tőjébe. Ezek a meghatározó tartalmi elemei (egymástól függetlenül) Josephus 

Hymnographius himnuszainak, két szír szövegváltozatnak, illetve a Margarete 

Rösler által kiadott görög nyelvű, „rövidebb” feldolgozásnak,21 mégis kiemelen-

dő, hogy mindezekből esetenként kevés maradt meg az egyes változatokban. 

Így például a vőfély alakja kiesik, illetve a Szent Péter-templomban tartott 

ceremóniák átköltöznek a Szent Bonifác-templomba. 

A Symeon Metaphrastés által lejegyzett legenda sajátosságai is megtalálha-

tóak későbbi görög és latin Elek-legendákban. Az alábbi elemek tartoznak ide:22 

a vőfély hiánya, illetve Alexios Arcadios és Honorios császárok uralkodásának 

17 Illés (1913), 12, Rösler, M. (1933), Alexiusprobleme, Zeitschrift für romanische Philologie 

53, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 517.
18 Johannes Calybita, magyarul Kunyhós Szent János, hitvalló (meghalt 450 körül). Gazdag 

családba született, sokat tanult, majd, érezvén az isteni hívást, szerzetesnek állt. Később szülei 

háza előtt lakott koldusként egy kis kunyhóban, innét származik magyar neve is. Szülei nem 

ismerték fel, de János halála előtt felfedte magát nekik. Ld. Stebbins (1973), 502; vö. Rösler 

(1933), 518.
19 Amiaud (1889), 49; Rösler (1933), 517; Rösler, M.: Die Fassungen der Alexiuslegende mit 

besonderer Berücksichtigung der mittelenglischen Versionen, Wiener Beiträge zur englischen 

Philologie, XXI., Wilhelm Braumüller nyomdája, Bécs-Lipcse 1905:7.
20 Rösler (1905), 9.
21 Rösler (1933), 508–511. Marcianus Cod VII., 33.
22 Rösler (1905), 13. alapján.
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idején élt és halála napjának pontos időpontja is ismert: március 17. A ké-

sőbbi legendákban a császárok neve és tevékeny szerepük leírása is többnyire 

megjelenik.

Az alábbiakban két görög nyelvű legendaváltozatot ismertetek röviden. Az el-

sőt Margarete Rösler közölte 1933-ban; a szöveget tartalmazó kódex a velencei 

könyvtárban található. A másik szöveg kritikai kiadását pedig a bollandisták 

adták közre 1900-ban három kódex alapján.23

A Rösler-féle szöveg a rövidebb legendaváltozatok csoportjába tartozik, és 

feltehetőleg a XII. században keletkezett.24 Szóhasználata közel áll a klasszikus 

göröghöz, és sok esetben az Újszövetség szókincséből is merít.25 Szír kölcsön-

szavak nem találhatóak benne, ellentétben az Amiaud által vizsgált legrégebbi 

szír szöveggel, amelyben három görög szó is előfordul (τακτόν, παραμονάριος, 

ξενοδοχεῖον).26 Ebben a szövegben a szentnek nincs neve, egyszerűen „Isten 

embere”-ként hivatkoznak rá. A történet elemei megegyeznek a szír változaté-

val: a főhőst a vőfély kíséri ki a kikötőbe, Edessába jutva a Mária-templomban 

húzódik meg, imádkozik és koldul, az alamizsnából azonban csak ételt vásárol, 

vizet a helyi forrásból vesz magához. A templomszolga háromszoros álom-

beli jelenés után végül az előcsarnokból bevezeti a templomba, ahol a szent 

elmondja neki az életét, majd később megbetegszik és meghal. A cselekmény 

alkotórészei mindvégig igen valószerűek, szinte csak a sírból való eltűnés te-

kinthető „csodás elemnek”. 

A másik szövegvariáns hagyományozója a viszonylag korai, X. századra 

keltezett párizsi kódex. A kézirat keletkezésének ideje miatt felvetődött, hogy 

akár összefüggés lehet a legendaváltozat és Sergius metropolita Rómába ér-

kezése között. A püspök ugyanis igyekezett elterjeszteni Alexios tiszteletét 

a Városban.27 Erre utalhatnak a szövegben szereplő latin eredetű szavak is 

pl. ῥένδα, πράνδεον, οὐγκίας, ὀψικίου stb. Természetesen ezek a szavak más-

képp is belekerülhettek a szövegbe, ugyanis bizonyos legendaváltozatokat 

latinból fordítottak vissza görögre,28 ami ugyancsak indokolhatja a latin ele-

mek megjelenését. Ilyen elem lehet például a menyasszonyi búcsújelenetben 

23 A kódexek jelzetszáma: Cod. Parisinus graec. 1538 (X. sz.); Cod. Vaticanus graec. 866 (XII. 

sz.); Cod. Baroccianus graec. 146 (XV. sz.).
24 Rösler (1933), 508–511.
25 Rösler (1933), 515.
26 Rösler (1933), 515.
27 Gaiffier, B. de (1900), Note sur la date de la Légende grecque de S. Alexis, Annalecta 

Bollandiana, XIX., Brüsszel, 255.
28 Rösler (1933), 522.
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a ῥένδα (öv) szó megjelenése. A legkorábbi görög szövegekben ugyanis ζώνη 

áll ezen a helyen: εἰς ζώνην διδόναι, vagyis „tűpénzt adni” értelemben (tehát 

Alexios mintegy „visszafizeti” a hozományt).29 A paramonarios, templomszolga 

szerepe csökken, csak az isteni akarat végrehajtója lesz; a királyoké viszont 

jelentősen megnő: már nemcsak a történet kronológiai keretét határozzák 

meg a neveik, hanem tevékeny részesei lesznek a szent halála utáni törté-

néseknek. Az élettörténetet tartalmazó írást ugyanis csak a királyok tudják 

kivenni Alexios kezéből, mintegy bizonyítékául annak, hogy ők voltak Róma 

„legjámborabb” uralkodói.

A legismertebb latin variánst az Acta Sanctorum őrizte meg, amelynek 

egy IX. századi kézirat lehetett az alapja.30 Ez a szöveg sok későbbi latin va-

riánsnak vált forrásává, közülük a leghíresebb a Legenda Aurea, amely le-

gendagyűjteményt Jacobus de Voragine állította össze a XIII. században.31 

Fontos új mozzanat a szereplők nevének népetimológiája, amely először a la-

tin nyelvű szövegben jelenik meg. Így Alexios nevét az ógörög ἀλέξω ’távol 

tartja magától (ti. a neki nem tetszőket)’ jelentésű igéből eredezteti, az apa 

nevét, Euphémianost az εὐφημέω ’jót jósol’ igéből, anyja nevét (Aglais) pedig 

az ἀγλαόν ’dicső’ szóból. A menyasszony neve is elsőként a latin változatok-

ban bukkan fel, aligha meglepő, hogy egyedül ő kap latin nevet: Adriatica. 

A királyokkal együtt Innocentius pápa is megjelenik Alexios ravatalánál, aki 

a scriptor kiegészítéseként kerülhetett bele a szövegbe, valószínűleg a görög 

variánsokban szereplő Markianos érsek helyett. 

A legenda magyar nyelven is elterjedt, valószínűleg Szent Adalbert révén, 

aki római tartózkodása idején a San Alessio in Aventino templom mellet-

ti apátságban élt, így hozhatta hazánkba a szent tiszteletét a X. században. 

Az Elek-legendát megtalálhatjuk a Peer-, Nádor-, Lobkowicz-, Kazinczy-, Érdy- 

és Tihanyi-kódexben is.32 A szövegek tartalmukban igen közel állnak egy-

máshoz, így felmerül a kérdés, vajon volt-e közös forrásuk. Jóllehet egyaránt 

megfigyelhetünk hasonlóságokat és eltéréseket a Legenda Aureához képest, 

az elválasztó hibák jól elkülönülő egységességet mutatnak. Az összes magyar 

változatból hiányzik ugyanis a feleség neve és a szereplők nevének népetimo-

lógiája, jóllehet ezek valamennyi latin szövegben megtalálhatóak. Ezek alapján 

feltételezhetünk egy köztes változatot a Legenda Aurea és a fennmaradt hat 

29 Rösler (1933), 522.
30 Illés (1913), 21.
31 Illés (1913), 29.
32 Illés (1913), 31.
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magyar fordítás között, amely akár a Legendából készített latin nyelvű egysze-

rűsített változat, akár egy magyar nyelvű „ős-fordítás” lehetett.33 Mindenestre 

ilyen változat nem maradt ránk.34

Mivel a létező hat magyar szöveg tartalmilag érdemben nem különbözik 

egymástól, így a fordítások a nyelvi pontosság, a stílus szempontjából vethetők 

össze.35 Összességében elmondható, hogy a szövegekre hatott az élő beszéd 

(pl. mondatszerkezet, jelzők megválasztása, költői képek szempontjából), de 

emellett olykor latinizmus is jellemzi őket. Nem közömbös az sem, hogy 

az Elek-legendát tartalmazó kódexek szövegeit milyen igény szerint válogatták 

össze (imádságos könyvnek készült-e, elmélkedő jellegét kívánták-e erősíteni, 

vagy a legendák példaadó funkcióját akarták-e kihasználni), mert mindez biz-

tosan hatással volt arra is, hogy az Elek-legendát miként fordították, hogyan 

igazították stilárisan a kódex egészét jellemző rendező szempontok szerint. 

Az említett hat kódexből csupán három kódexet szeretnék röviden bemu-

tatni. A feltehetően legkorábban keletkezett változatot a Nádor-kódex őrizte 

meg, 1508-ból.36 A kódexben passiók, imádságok, elmélkedések és legendák 

szerepelnek az Elek-legenda mellett. Egyesek szerint ez a legsikerültebb fordítás 

az itt felsoroltak közül.37 A szöveget valószínűleg olvasásra szánták, és mivel sok 

benne a magyarázat, inkább tűnhet élőbeszéd-jellegűnek, mint a latin erede-

ti. Mégis a latinizmusok mellett latin szavak is felbukkannak, amelyeket nem 

fordított le a szerző, vagy, mert nem találta a magyar megfelelőjét (esetleg még 

nem létezett), vagy a latin szó ebben a közegben a szókincs része lehetett.38

A XVI. századra datált Kazinczy-kódexben a Szent Elek-legenda prédikációk 

és más legendák között szerepel.39 A fordító láthatóan el tud szakadni a latin 

eredetitől, így a szöveg mondatai magyaros szerkesztésűek. Költőisége és el-

beszélésmódja kiemelkedő, megfogalmazása szemléletes és színes. A Tihanyi-

kódexben az Elek-legendát prédikációba szőve olvashatjuk, maga a kódex is 

33 Illés (1913), 32.
34 Illés (1913), 32.
35 Vö. Kőrös K. (2006), Szent Elek legendájának fordításai kódex irodalmunkban, 

In Plaustrum seculi IV., Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2006. 

április 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga, szerk. Bárczi Ildikó. 

Hozzáférhető: http://sermones.elte.hu/page/346tan_plaus_kkata.html (2016-04-02).
36 Kőrös (2006); Nádor-kódex jelzetszáma: Cod. Hung. 1.
37 Kőrös (2006): Kőrös Toldy Ferencet említi.
38 Illés (1913), 38.
39 Kazinczy-kódex jelzetszáma: MNY 11.
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több, Temesvári Pelbárthoz köthető szöveget tartalmaz.40 A szent élete és tettei 

a Szent szeretetről szóló prédikáció részévé váltak, így magyarázatot is tartalmaz 

a szentbeszéd és a legenda közötti kapcsolatról. Annak ellenére, hogy szóbeli 

közlésre készült szövegről van szó, a fogalmazásmód néhol nehézkes, egyes 

helyeken pedig meglehetősen latinos stílusú. 

Utóbbi két kódex (Kazinczy- és Tihanyi-kódex) között további, eddig még 

részleteiben nem kutatott kapcsolatok lehetnek.41 Ezt bizonyítják a két kódex-

ben megtalálható, egy tájegységre utaló tájnyelvi szavak, az íráskép és egyes 

scriptori közlések. Az Elek-legendákat vizsgálva egyes hiányzó motívumok 

és cselekményrészletek arra utalhatnak, hogy a két szöveg alkotója, fordítója 

akár egyazon személy lehetett, bár ennek ellentmond a két szöveg minőség-

beli különbsége.42

A legenda különböző nyelvű változataiban megfigyelhetőek azonos mo-

tívumok, amelyeket akár vándormotívumnak is nevezhetünk, mivel sok, 

ugyanebben a korban lejegyzett és lefordított legendában, történetben meg-

találhatóak, sőt, akár más műfajú írásokban, így görög-bizánci regényekben 

is előfordulnak. Így azok a tárgyak is figyelemreméltóak, amelyeket Alexios 

ad át feleségének elutazása előtt (gyűrű, öv, kendő). Ezeknek a tárgyaknak 

az átadása sokféle „adást” megjeleníthet: értelmezhető nászajándékként is, 

a hozomány visszaszolgáltatásaként, búcsúajándékként, az ajándékozóra em-

lékeztető ajándékként.43 

A gyűrű már a legrégebbi idők óta szinte ugyanazt a jelképet hordozza, anulus 

fidei, vagyis a ’hűség gyűrűje’ értelemben tekintettek rá. Bár Alexios azt a gyűrűt 

adja oda feleségének, amely kettejüket a házasságban összeköti, a gyűrűvisszaadás 

megszokott értelmezése ellenére nem az eljegyzés vagy házasság felbontásáról 

van szó. Ebben az esetben a gyűrű a házassági fogadalom megtestesítése mellett 

a szemérmesség és a szűziesség zálogává is válik. A castitas (tisztaság) magasabb 

formáját szimbolizálja azáltal, hogy a házasságban megjelenő szűziességet jelen-

ti, sőt, lépcsőfokot a lemondás által történő Krisztus előtti tetszés és az imitatio 

Christi felé. A frigyben ugyanis nemcsak egymással jegyzik el magukat a felek, 

hanem a szerzetesi fogadalom mintájára Krisztussal is.

A második tárgyat, az övet egy katonai műszó írja le (renda, balteum militare), 

tehát feltételezhetjük, hogy olyan övről van szó, amelyre a kardot erősítették 

40 Tihanyi-kódex jelzetszáma: MNY 75.
41 Kőrös (2006).
42 Kőrös (2006).
43 Schmolke-Hasselmann, B. (1977), Ring, Schwert und Gürtel im Albanipsalter, Zeitschrift 

für französische Sprache und Literatur 87., Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden, 305.
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és a katonai felszerelés része volt. Ebben is rejlik szimbolikus jelentés: ha fel-

öltjük magunkra a kardot (természetesen az övvel együtt), akkor beállunk 

a hadseregbe, ha pedig levesszük, akkor kilépünk onnan. Így Alexios ezzel 

a mozdulattal jelképesen is visszautasítja, hogy az elvárt kötelezettségeknek 

megfeleljen, de mindennapi értelemben vett társadalmi szerepet sem fog be-

tölteni, mert ezt a lehetőséget is eltaszítja magától. Más értelmezésben az öv 

lehet a szemérmesség, az önmegtartóztatás, a hűség jelképe. Remete szentek 

ábrázolásain is lehet látni, hogy övet viselnek, amely szexuális önmegtartóz-

tatásukra utal. Nem véletlen, hogy a szerzetességi fogadalmat tevőket a mai 

napig felövezik a „tisztaság övével”. Ez a tárgy tehát többféleképpen értelmez-

hető: világi és egyházi/vallási jelentést egyaránt hordoz, Szent Elek esetében 

valamennyi jelentés megjelenhet.44

Szent Elek legendája a korakeresztény időktől igen nagy hatású szentélet volt. 

Népszerűsége nem volt véletlen, hiszen az egyház által támogatott aszketikus és 

szűzies életről mutatott példát. A legenda számos olyan motívumot tartalmaz, 

amely a kívánt mondandó hangsúlyozására kiválóan alkalmas.

A szír eredetű legenda és annak főhőse Bizáncba kerülése után vált is-

mertté, majd latin fordítása tette a nyugati egyházi szervezet egyik 

meghatározó szentjévé. A latin legendát követték az újlatin és egyéb eu-

rópai népnyelvű szövegek, így megjelenik a középfelnémet, ófrancia, 

középangol változatok mellett a korai magyar nyelvemlékek között is. 

Bár Szent Elek kultusza napjainkra elhomályosult, sok templom és kápolna 

viseli nevét ma is.

44 Schmolke-Hasselmann (1977), 310.
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