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Témám az Ibériai-félsziget és Magyarország múltjának szövetében egy közös 
szálra koncentrál, mégpedig a Szent Erzsébet legendára.

Magyarország és Portugália között húzódik egy rejtett kapcsolati szál, me-
lyet az Árpád-ház és az aragóniai uralkodóház közvetített az Ibériai-félsziget 
nyugati csücskébe. A középkorban szoros kötelék alakult ki az Ibériai-fél-
sziget és a Kárpát-medence térsége között, melynek kialakulása politikai-
egyházpolitikai okokra vezethető vissza. IX. Gergely pápa feltehetően a Né-
met-Római Birodalom hatalmának ellensúlyozására alakította az uralkodói 
házasságpolitikát, ami oda vezetett, hogy II. András magyar király lányai 
közül Jolánt feleségül adta I. (Hódító) Jakab aragóniai királyhoz.

Árpád-házi Jolán annak az Árpád-házi Szent Erzsébetnek volt testvére, 
aki a 13. század elején egész Európára hatalmas befolyást gyakorolt. Jolánta 
és I. Hódító Jakab gyermeke a leendő aragóniai király III. Péter, akinek lánya 
pedig Izabel, akit később, mint Szent Királynőt1, I. Dénes portugál király fele-
ségét ismerhetünk meg. Nevét nagy-nagynénjéről2, Árpád-házi Szent Erzsé-
betről kapta, melyben nem csak egy hivatalos, dinasztiák közötti kommuni-
káció rejlik, hanem egy olyan predesztinált élet ígérete, melyet a királyné be 
is fog teljesíteni.

Árpád-házi Szent Erzsébet nagy hatással volt nemcsak a kora társadalmá-
ra, hanem évszázadok múlva is példaként szolgált életével. Felállított egy 
követendő mintát, egy tükröt adott nemcsak a királyoknak, királynéknak, ha-
1  Portugálul: Rainha Santa de Portugal
2  Ld. 1. számú melléklet.
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nem az átlagembereknek fis egyfajta karfitatív életforma kfialakításához. Alakja 
kortársafi számára és a későbbfiekben fis mfintául szolgált, sokan figyekeztek az 
általa képvfiselt szellemben élnfi.
Személyfisége meghatározó volt a középkorfi keresztény Európában, továb-
bá nőfi szentként hangsúlyos módon képvfiselte a rohamosan terjedő ferences 
eszmefiséget. Hatása odáfig terjedt, hogy nagy uralkodók, mfint a francfia IX. 
Lajos3 róla nevezték el gyermeküket, így tett az aragón kfirály, III. Péter fis 
majdnem egy évszázaddal később.
Ezt a rejtett kapcsolódásfi pontot Portugálfia és Magyarország között legfő-
képpen a Szent Erzsébet-kultusz kfialakulásában lehet megfognfi. A két Szent 
ugyanfis nemcsak a sajátos lelkfiségükön, hanem közös felmenőkön fis osztoz-
kodfik.
Tehát egy olyan, egyrészt dfinasztfikus, másrészt pedfig szellemfi és kulturálfis 
kötelék fedezhető fel közöttük – és így a két ország között fis –, mely bár nem 
példanélkülfi, szem előtt tartva Árpád-házfi Szent Erzsébet európafi hatását, 
azonban mégfis fgyelemreméltó, hogy Európa két perfiférfiáját fis képes behá-
lóznfi ez a kultusz.

A vallásos értékrend megváltozása, Európa lelkfisége a 11-13. 
században
Egy életrajz mfindfig korkép fis – írja Sz. Jónás Ilona könyvének előszavában –, 
éppen ezért elengedhetetlen bemutatnfi a korszakot, melyben a két szent élt, 
hogy mélyebb értelmezést nyerhessenek tettefik.
A 11. századtól kezdődően mélyreható változások mentek végbe Európa 
gazdálkodásában, a társadalom szerkezetében és gondolkodásmódjában fis. 
Egy fokozatos gazdaságfi fellendülésnek lehetünk tanúfi, mely az életszínvonal 
általános javulását eredményezte. Ez megváltoztatta az emberek vfiszonyu-
lását a földfi értékekhez fis. A jólét és az anyagfi javak egyre nagyobb szerepet 
játszottak a mfindennapfi életben. A földfi örömökhöz való kötődés azonban 
ellentmondott az egyház erkölcsfi tanításának, és így annak megszegését fis 
jelentette, amfi hosszútávon lelkfi bfizonytalansághoz és egyfajta spfirfituálfis vál-
sághoz vezetett.

3  Balázs Ilona (1930), Magyarországfi Szent Erzsébet a XIII. század francfia firo-
dalmában, Bfiblfiothèque De l’Instfitut Françafis à l’Unfiversfité De Budapest, Budapest, 

Eggenberger, 18.
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A tulajdon felértékelődése mellett a halál sokkal finkább valamfinek az el-
vesztését – az élet élvezetének megszakadását –, semmfint az figazfi boldogság 
kezdetét jelentette, mely hozzájárult egy újfajta halálfélelem kfialakulásához. 
Lassú, észrevétlen változások folytán, a megváltozott életkörülmények hatá-
sára másféle figény alakult kfi a hfitélet terén: érzelmfibb, bensőségesebb, Krfisz-
tussal közvetlenebb kapcsolatot kereső; melyet a katolfikus egyház fényűző 
életmódot élő, gazdag és befolyásos papjafi nem tudtak hfitelesen kfielégítenfi.

***

Az egyházfi és a vfilágfi hatalmak között a 11. századtól kezdve fokozatosan 
kfialakult egy konffiktus, mely az finvesztfitúra harcban csúcsosodott kfi. 1075-
ben VII. Gergely pápa kfiadta a Dfictatus papae című oklevelet, mely a pápaság 
totálfis hatalmfi és kfizárólagosság-figényét fogalmazta meg.4 Innen kezdve az 
egyház egyre finkább elmélyítette a teokratfikus eszméket, melynek következ-
tében a katolfikus egyház a 13. századra Európa egyfik legmeghatározóbb ha-
talmává vált. Polfitfikafi és gazdaságfi ereje mfiatt egyszerre kellett ellátnfia vfilágfi 
és egyházfi feladatokat, de a földfi értékekhez való túlzott ragaszkodása, gaz-
dagsága mfiatt a lafikusok szemében hfitelét vesztette. A probléma orvoslásá-
ra megkezdődött egyfajta belső megújulás, mely egyrészt a Cfisztercfi Rend 
1098-as megalakulásában, filletve a szerzetesrendek életét befolyásoló Cluny 
reform bevezetésében mutatkozott meg.
A reform a szerzetesfi életmód tekfintetében a Szent Benedek regulájához 
való vfisszatérést tűzte kfi célul, a szerzeteseket fegyelmezett és szorgos életvfitel 
kfialakítására ösztönözve5.
A cfisztercfi rend szerzetesefi a belső vallásosság figényét követve a vfilágtól 
elzárva telepedtek le, hogy könnyebben követhessék mfindenben Szent Be-
nedek szabályzatát és Krfisztus tanítását. Emellett a cfisztercfiek jeleskedtek az 
figehfirdetésben, a tanításban és az építészetben fis6.
A rend, felfismerve és kfielégítve kora vallásosságának figényefit, nagy nép-
szerűségnek örvendett a szerzetesfi életformát választanfi kívánó férfak és nők 
körében egyaránt. Azonban a 13. századra ezek a vfilágtól elzárt kolostorok 

4 Fazekas Csaba (2006), Történelem és egyházpolfitfika, Mfiskolc, http://bfit.ly/1jObpfE megte-
kfintés dátuma 2014.02.24.

5 Gergely Jenő (1999), A pápaság története. Kossuth, 64-69.
6 Harmat Árpád Péter, Az első és legjelentősebb szerzetesrendek kfialakulása és története, 
http://bfit.ly/1kSZrB8, megtekfintés dátuma 2014.10.29.
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csak egy szűk – a szerzetesfi életformát választó – réteg számára tudtak lelkfi 
vfigaszt nyújtanfi.
A 12-13. századra olyannyfira megnövekedett Európa népessége, hogy azt a 
mezőgazdaság nem tudta élelemmel ellátnfi. Ezzel egy fidőben megfindult a vá-
rosfiasodás folyamata fis, melynek következtében tömegek özönlöttek a város-
okba egy jobb élet reményében. A kfiszámíthatatlan fidőjárás mfiatt gyakorfiak 
voltak az éhínségek és a városfi élet velejárójává váltak a különböző betegsé-
gek, járványok fis, amfi tovább mélyítette az emberek hfitéletbelfi válságát fis.
A társadalom figényét egy másfajta vallásosságra a különböző eretnek moz-
galmak és szekták létrejötte bfizonyítja. A 12. században megfogalmazódott 
az figény Krfisztus és az apostolok életének követésére, mely több filyen moz-
galom fő mozzanatává vált, többek között a katharoknál és valdenseknél fis.7 
A katharok elsősorban az egyház megromlott erkölcse ellen léptek fel és a 
dualfizmus tanát hfirdették: azaz, a testünk és az anyagfi vfilág ördögfi, míg a 
lelkünk fistenfi eredetű és a kettő harcban áll egymással. Győzedelmeskednfi 
csak úgy lehet a gonosz felett, ha lemondunk az anyagfi vfilág kísértéséről. A 
hívőket szegénységben és teljes aszkézfisben élő, szüzességet fogadott veze-
tő firányította. A valdensek Pfierre Valdo nyomán – akfi 1173-ban mfindenét 
szétosztotta a szegények között8 – létrejött közösségek voltak. Az evangélfiumfi 
szegénység mozgalmát megvalósítva, saját kezük munkájával tartották fenn 
magukat. Ezek az általában lafikus közösségek figényelték a Bfiblfia szövegefinek 
prédfikálását, magyarázását fis, melyet szfintén maguk végeztek, ezzel aláásva 
az egyház hfierarchfiáját és befolyását.
Ezek a szélsőséges mozgalmak bár nem keresték, nem fis nyerték el az egy-
ház támogatását. Azonban eszmefiségükben megoldásokat kínáltak a korszak 
problémáfira, és ennek köszönhetően tanafik – eretnek státuszuk ellenére – 
nagy népszerűségnek örvendtek, mfind az előkelő, mfind a szegényebb rétegek 
körében.
A ferences és domonkos rendek alakulásukkor mutattak némfi hasonlósá-
got a fent említett eretnek mozgalmakkal, azzal a különbséggel, hogy ezek a 
katolfikus egyház támogatásával jöttek létre és új eszméket, új erkölcsfi mfintát 
vezettek be annak tanafiba.
Témánk szempontjából fontos közelebbről megvfizsgálnfi a ferences rendet, 
mfivel magát Árpád-házfi Szent Erzsébetet fis gyakran hozzák kapcsolatba vele. 
Portugálfiafi Szent Erzsébet neve pedfig a klarfisszákhoz köthető.

7 Sz. Jónás Ilona (1986), Árpád-házfi Szent Erzsébet, Budapest, Akadémfiafi, 115-116.
8 Jónás (1986), 117.
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Erzsébet kortársa volt Assfisfi Szent Ferencnek, és amfint tudomást szerzett 
működéséről, nagy érdeklődéssel fordult felé. Marburgban özvegyfi járandó-
ságából még kórházat fis építetett Assfisfi Szent Ferenc tfiszteletére, de semmfi-
lyen hfiteles forrás nem támasztja alá, hogy Erzsébet belépett volna a rend 
kötelékébe.
Karfitatív életvfitele és az emberekre gyakorolt hatása mfiatt az 1220-as évek 
körül kfialakuló ferences Harmadfik Rend nőfi ágának patrónájává választot-
ták. E rend férfágának védőszentje szfintén kfirályfi származású, a francfia IX. 
Lajos.

A ferences rend
A rend megalakulásának szempontjából fontos megemlítenfi Szent Alexfius 
(Elek) legendáját, mely a 11. században bukkant fel Nyugaton.9 Alexfius10 egy 
5. századfi aszkéta volt, akfi a történet szerfint mfint gazdag rómafi fifú érkezett 
Edesszába, ahol Isten szeretetéért koldus lett. A görögkeletfi egyházban tfisz-
telete már halála után kfialakult, amfit görög és szír eredetű legendák támasz-
tanak alá.
A Nyugatfi kereszténység a 10. század vége felé adoptálta Alexfius alak-
ját, amfi nem lehet véletlen, hfiszen a szegénység és az éhezés egyre nagyobb 
problémát jelentett Európában. Alexfius élete példaként szolgált a középkor 
embere számára, és önként vállalt aszkézfise nagy hatással volt a társadalom 
vfiszonylagos jólétben élő rétegefire.11

Az önkéntes szegénység tehát mfint új erény jelent meg, bírálva a gazdag-
ságot és javak felhalmozását és egyfajta alternatívát nyújtva a szegénység 
értelmezésében fis. Az éhség és szegénység folyamatos jelenléte hívta elő a 
karfitászt, azaz a segítségnyújtást és az firgalmasságot. A szegényekről való 
gondoskodás egyet jelentett Krfisztus szolgálatával és a 11-13. században egy-
re több utalást találunk rá a szentek legendáfiban fis. A középkor az éhezés vfi-
lága volt, ezért a kor nagy szentjefi fis elsősorban gyógyítók és táplálók voltak12.
A ferences eszmefiség fis az önként vállalt szegénységen alapszfik, célja az 
apostolfi élet követése és Krfisztus szolgálata. A klérus kezdetben bfizalmatla-
nul fogadta őket, mert hasonlóságot mutattak a már említett eretnek tanítá-
sokkal.

9 Jónás (1986), 128-129.
10 Kfirsch, J. P., Alexfius, Safint - Ffifh-century Roman confessor, http://bfit.ly/1mS8EP0, megte-
kfintés dátuma: 2014.01.31.

11 Ld. Pfierre Valdo
12 Jónás (1986), 129.
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Először 1209-ben III. Ince pápa szóban bfiztosította őket a támogatásáról, 
majd 1223-ban III. Honórfiusz pápa írásban fis elfismerte a rend létezését.
Ferenc célja nem a rendalapítás volt, azonban követőfinek száma nagyon 
gyorsan nőtt, így elengedhetetlenné vált egy Regula13 megfogalmazása az 
együttélés szabályafinak kfialakítására. Az első „Meg nem erősített Regula”-t14 
1221-ben írta meg, melyet azonban a pápa nem hagyott jóvá. III. Honórfiusz 
1223-ban fismerte el a Regula végső formáját, melyet „Megerősített Regula”15 
néven  fismerünk. A  szabályzat  nem  csupán  egy  jogfi  dokumentum,  hanem 
egyben Ferenc buzdítása fis az evangélfiumfi életforma követésére. Ferenc ta-
nult ember volt, több nyelven beszélt, köztük latfinul fis. Ugyanakkor tfisztá-
ban volt azzal, hogy követőfi nem mfind rendelkeznek hasonló fismeretekkel, 
így a Regula megfogalmazásánál ezt fis szem előtt tartotta: szabályafi egysze-
rűek, azonban szfigorúak voltak.
A ferences rend alapvetően kolduló rend volt. A tagok nem rendelkezhet-
tek magántulajdonnal, és kétkezfi munkával vagy koldulással tartották fenn 
magukat. Durva szövésű csuhában és mezítláb jártak. A szfigorúság belső vfi-
szályokat okozott, melynek következtében a rend két nagy ágra oszlott, az 
obszervánsokra (azaz a szabályt megtartókra) és a mfinorfitákra.
A ferencesek sfikerének kulcsa abban rejlett, hogy az általuk képvfiselt lel-
kfiség az új fideált képvfiselte és a társadalom lelkfi szükségletefit elégítette kfi, és 
vfigaszt nyújtott a kor emberének. Másrészt abban, hogy nem zárkóztak el a 
városok és falvak lakossága elől, mfint monasztfikus társafik. Prédfikácfiófik rö-
vfidek és egyszerűek voltak – ahogy ezt Ferenc előírta a Regulában –, melyek 
közvetítették az evangélfiumfi élet üzenetét mfindenkfi számára. Mfindemellett 
az oktatásban játszott szerepük sem elhanyagolható. Az új szerzetesrend nyo-
mán a társadalmfi fideál a vfilág felé forduló, másokért cselekvő, tanító, beteg-
ápoló és a szegényeken segítő ember lett16.

A Klarfisszák
Szent Klára, szfintén egy Assfisfi-bélfi előkelő család leszármazottja volt. Nagy 
hatással voltak rá Ferenc prédfikácfiófi, az általa képvfiselt lelkfiség és az apos-
tolfi életmód. Így 1211-12-ben megszökött otthonról és engedelmességet fo-
gadott Ferencnek, majd pár hét után a San Damfiano templomba költözött, 

13 Forma vfitae, Formula vfitae, Forma vfivendfi
14 Regula non bullata
15 Regula bullata
16 Jónás (1986), 135.
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ahol megalapította a ferencesek Másodfik Rendjét, melyet Szent Klára nyo-
mán klarfisszának hívunk.
A rendnek 1211 és 1218 között valójában nem volt Regulája, így életüket az 
Evangélfium eszménye és Ferenc élő példája vezette17.
III. Ince pápa 1216-ban megadta a nővérek számára a Prfivfilegfium 
Pauperatfis-t, azaz a Szent Szegénység kfiváltságát. Majd több pápa fis megfo-
galmazott egy Regulát a nővérek számára, melyek közül egyfik sem tükrözte 
tfisztán azokat az eszméket, melyeket Klára követett és követnfi óhajtott ezért 
nem maradt más választása, mfint hogy saját szerzetesfi regulát írjon. Hatal-
mas dolog volt ez abban az fidőben, jól mutatja ezt az fis, hogy ő az egyetlen nő, 
akfitől a középkorból egyházfi törvényhozás maradt ránk18.
1253. augusztus 9-én – pár nappal Klára halála előtt – érkezett meg a pápafi 
jóváhagyás a Reguláról, melyet Forma Vfitae Ordfinfis Sororum Pauperum-
nak nevezett el.
A Szegény Nővérek Rendje és a Kfisebb Testvérek Rendje között nem csak 
elnevezésükben, de céljafik azonosságában fis párhuzam vonható: testvérfi élet 
és szegénység19. A klarfissza regula alapját Ferenc másodfik Megerősített Re-
gulája képezte, ehhez fillesztette hozzá Szent Benedek és Hugolfino bíboros 
reguláfinak részletefit, melyet a monostorfi élet szabályafit fogalmazták meg. 
Továbbá bele kerül egy új fejezet, melyet teljes egészében Klára írt. Ebben 
kezdetfi élményét és szándékát fogalmazta meg.
Klára egyedfi gondolatafit tükrözfik Prágafi Ágnessel váltott levelefi fis, mely-
ben alaposabban körbejárja a Másodfik Rend életformájának mfibenlétét: a 
szemlélődést. Másodfik levelében leírja a szemlélődés módszerét fis: „1. az 
akarat és az érzés lendületével szegénnyé válnfi, átölelnfi a szenvedő Krfisztust; 
2. egész lényünkkel hosszan ezt a csodálatos jegyest szemlélnfi; 3. az firánta 
való szeretettől hajtva követnfi őt tettefinkben”20.
Látható, hogy Assfisfi Szent Klára szfinte mfindenben követte Ferencet, mégfis 
egy más jellegű életformát alakított kfi, mely vfisszatükrözfi egyénfiségének f-
nom vonásafit fis. 

A ferences vfilágfi rend (Harmadfik Rend)

17 Hfidász Ferenc, Várnafi Jakab (szerk. 1993), “Szent Klára művefi és életének forrásafi”, Feren-
ces Források 3, Újvfidék-Szeged-Csíksomlyó, Agapé

18 Ferences Források 3, (1993), 140.
19 Ferences Források 3, (1993), 140.
20 Ferences Források 3, (1993), 166.



Szűcs Kata122

A ferences eszmefiség a vfilágban élőkre fis nagy hatással volt, számukra jött 
létre a ferences Harmadfik Rend. Azok tartoztak fide, akfik nem vonultak ko-
lostorba, de életmódjukban követték Ferenc Reguláját.

A nők szerepe a 13. századfi Európában
Kétféle karrfier, nőfi életmód modell alakult kfi: a házasság és a vallásfi pálya-
futás. Az európafi lelkfiségben bekövetkező változások lehetővé tették, hogy a 
nők szerepe megnőtt a vallásfi életben21, és elősegítette azt, hogy hátrányos és 
negatív megítélésük a 13. századra szfinte az ellenkezőjére fordult.
A Szűz Márfia kultusz hangsúlyos megjelenésével kezdődött ez a lassú fo-
lyamat, mely a 13. századra odáfig jutott, hogy az uralkodó/nemesfi családok 
dficsőségét már nem a keresztény eszmékért küzdő lovag-kfirályok, hanem a 
javafikról lemondó, fogadott szegénységben élő, életüket a rászorulók meg-
segítésének és a betegek ápolásának szentelő kfirálynők és nemes asszonyok 
vfitték tovább22.
Azért fis kfiemelkedően fontos Árpád-házfi Szent Erzsébet alakja, mert ezt a 
fajta lelkfiséget képvfiselte, és mert korafi halálával ő nyfitotta meg ezen szentek 
sorát. Európában mfind a lengyel Szent Hedvfig, prágafi Szent Katalfin vagy a 
magyar Szent Margfit életében felfedezhető egyfajta hasonlóság az életvfitelük 
tekfintetében. Úgy fis fogalmazhatunk, hogy mfindannyfian az erzsébetfi mo-
dellt követték, azonban Portugálfiafi Erzsébet, azaz Izabel kfirálynő esete kü-
lönleges e tekfintetben. Egyfik közép európafi szentnél sem jelentkeztek olyan 
legendárfiumbelfi egyezések, mfint a két Erzsébet esetében.
A portugál kfirálynénál ugyanfis a már számunkra fis jól fismert jelenet ját-
szódfik le: a lány tfitokban ételt vfisz a szegényeknek, melyet a kötényébe rejt. 
Amfikor a kfirály észreveszfi, megpróbálja lelepleznfi és megkérdezfi, mfit vfisz a kö-
tényében. Erre Erzsébet azt válaszolja, hogy rózsákat. Mfivel a kfirály jól tudta, 
hogy étel van a ruhája alatt, ráparancsolt, hogy mutassa meg. Amfikor a lány 
elengedte a köténye csücskét, fillatos rózsák estek kfi belőle. A mozzanatok szfinte 
teljesen megegyeznek, csak épp jelen esetben a történet szereplőfi Aragónfiafi 
Izabel és I. Dénes kfirály voltak.

Árpád-házfi Szent Erzsébet (1207-1231)

21 Klanficzay Gábor (2000),  Az uralkodók szentsége a középkorban: Magyar dfinasztfikus szent-
kultuszok és európafi modellek, Balassfi,171.

22 Klanficzay (2000), 170.
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Erzsébet életéről keveset tudunk elmondanfi történelmfi tények alapján, hfi-
szen tettefi a magánéletre korlátozódtak. Halála után azonban társadalmfi je-
lentőségűvé vált alakja, melyet felkaroltak a legendák és a szentbeszédek.
A magyar származású kfirálylány II. András (Endre) kfirály és Gertrúd kfi-
rályné harmadfik gyermeke volt. Már 4 éves korától fogva a türfingfiafi udvar-
ban nevelkedett, és fitt fis élte le életének nagy részét Lajos őrgróf feleségeként. 
Három gyermekük született: Lajos, Zsófa és Gertrúd. 1227-ben férje keresz-
tes hadjáratra findult II. Frfigyes Német-rómafi császár felhívására, de útköz-
ben meghalt. Ezután Erzsébet gyermekefivel együtt elhagyta a wartburgfi várat 
és Efisenach városában telepedtek le egy kfis fidőre, teljes szegénységben. Férje 
hamvafinak hazaszállítása után sógorafi Marburgot jelölték kfi számára tartóz-
kodásfi helyül, ahol később kórházat építtetett özvegyfi járulékából, melyet 
Szent Ferencnek ajánlott. Életét pedfig a rászorulók megsegítésének, betegek 
ápolásának rendelte alá gyóntatója, Marburgfi Konrád felügyelete alatt. Öz-
vegysége alatt szfinte teljes szegénységben és aszkézfisben élt. Halála után 4 
évvel, 1235-ben avatta szentté IX. Gergely pápa.
A 13. század elején a szentté avatás szabályafiban23 változás következett be. 
III.  Incétől,  de  még  finkább  IX. Gergely pápaságától kezdve szfigorú szabá-
lyokhoz van kötve, hogy kfit és mfilyen procedúrák után lehet szentté avatnfi. 
Elengedhetetlenné vált a pápafi jóváhagyás, emellett pontos és hfiteles jegyző-
könyvet követeltek meg a tanúk kfihallgatásáról. Tehát a korábbfiakhoz képest 
jóval több írásos dokumentum keletkezett az eljárás során.
Ennek köszönhető az fis, hogy Szent Erzsébet életrajza szfinte a halálát kö-
vetően rögtön lejegyzésre került. Ebben nagy szerepe volt gyóntatójának, 
Marburgfi Konrádnak, akfi 1232-ben szentté avatásfi kérelemmel levelet írt IX. 
Gergely pápának, mely később Summa Vfitae néven vált fismertté. Ez volt az 
első életrajz, mely figen vázlatosan tartalmazta életének főbb eseményefit, azon 
belül fis özvegyfi évefit említfi hangsúlyosabban.
A másfik legfismertebb forrás, mely Szent Erzsébet életével foglalkozfik a 
Lfibellus De Dfictfis Quattor Ancfillarum, azaz az Erzsébethez legközelebb álló 
négy szolgálólány vallomásafit tartalmazó jegyzék. Ebben Erzsébet életének 
négy szakasza kerül bemutatásra: a gyermekkor, a házas élet, az özvegység 
és a halála körülfi, filletve az azt követő események. Guda és Isentrud Erzsé-
bet udvarhölgyefi voltak, akfik gyermekkorától fogva elkísérték a kfirálylányt, 

23 Klanficzay Gábor (2009), “Szent Erzsébet szentté avatásfi pere. Az első tanúvallomások éle-
téről és csodáfiról.” In: Árpád-házfi Szent Erzsébet-kultusza a 13-16. században. Budapest, 
23.
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filletve Elfisabeth és Irmengard, akfik a marburgfi kórház szolgálófi voltak. Ez 
az életrajz fgyelmen kívül hagyja a kronológfiafi sorrendet az események le-
írásánál – úgy mondták el az eseményeket, ahogy azok épp eszükbe jutottak.
A kanonfizácfiós eljárás során két hfivatalos, latfin nyelvű jegyzék fis készült 
Erzsébet csodáfiról, melyeket Marburgfi Konrád kezd el vezetnfi. Hfivatalos do-
kumentumként említhető a csodák hfitelességének felülvfizsgálatára vonatko-
zó pápafi lefirat és IX. Gergely pápa levele Kasztílfiafi Beatrfixhoz24.
Az eljárás során mfinden firat, vallomás és jegyzőkönyv a pápához került. 
Később ezek alapján több szerző fis elkezdte feldolgoznfi Erzsébet életét, és 
különböző terjedelmű, akár tartalmfilag fis eltérő életrajzok készültek. Ilyen 
például az a ferences brevfiárfium a 13. század végéről, melyet Lemmens25 
Celanófi Tamásnak tulajdonított, és amely már Erzsébet szentté avatása után 
keletkezett Vfita anonfima toscana címen. Ez a brevfiárfium említfi először Er-
zsébet rózsacsodáját26.
Ezzel egy fidőben a nép körében fis terjedt Erzsébet kultusza, s már halálát 
követően kfialakul egy erős szóbelfi hagyomány, mely gyorsan és széles körben 
vált fismertté. Egyes elméletek szerfint Szent Erzsébet alakját Olaszországban 
a képzőművészetek, Francfiaországban az firodalom karolja fel a 13. század-
ban27,  Németországban  finkább  krónfikák  és  a  hfivatalos  jellegű  latfin vfita-k 
tárgya, Magyarországon pedfig majd csak a 15. században elevenítfik fel alak-
ját a ferences szerzetesek, Temesvárfi Pelbárt és Laskafi Osváth.
Az ezredforduló környékén új lendületet vett magyar Erzsébet-kutatás 
újabb eredményefi azt mutatják, hogy a 14. századfi Itálfiában a ferences rendfi 
prédfikácfiókban28, filletve ferencesekhez köthető kézfiratos kódexekben29 Szent 
Erzsébet számos említése található. Az életrajz a ferences testvérek tollán 
újabb elemekkel gazdagodfik. A kultusz terjedésének következménye, hogy 

24  Jónás (1986), 14.
25 Laban Antal (1907), Az árpádházfi Szent Erzsébet-legendák firodalmunkban, Budapest, 
Franklfin

26 Fa lvay  Dávfid  (2005),  “Santa Elfisabetta de’Ungherfia nefi manoscrfittfi della Bfiblfiotheca 
Nazfionale Centrale dfi Ffirenze” In: Annuarfio Studfi et documentfi fitalo-ungheresfi, Róma-Sze-
ged, 172-181.

27 Balázs Ilona (1930), Magyarországfi Szent Erzsébet a XIII. század francfia firodalmában, 
Bfiblfiothèque De l’Instfitut Françafis à l’Unfiversfité De Budapest, Budapest, Eggenberger, 18.

28 Gecser Ottó (2012. november 24.) konferencfia előadása, Szent Erzsébet tfisztelete az fitálfiafi 
Ferences Családban, Szeged

29 Fa lvay Dávfid (2012. november 24.) konferencfia előadása, Szent Erzsébet tfisztelete az fitálfiafi 
Ferences Családban, Szeged
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alakja megjelenfik szentbeszédek témájaként fis. Ezek a sermo-k azt bfizonyít-
ják, hogy a kultusz már része lehetett a mfindennapoknak.
Mfind vallásfi, mfind polfitfikafi szempontból fontos megemlítenfi, hogy a 
Szent Erzsébet-kultusz következménye az fis, hogy uralkodók, mfint a már 
említett IX. Lajos fis, róla nevezfik el gyermekefiket, s figyekeznek mfinél jobban 
hangsúlyoznfi az Árpád-házzal fennálló rokonfi kapcsolatot. Az Árpád-házzal 
dfinasztfikus rokonságot ápoló kfirályfi családok fis sokat tehettek a kultusz el-
terjedéséért.
A 13. század másodfik felében, különös körülmények között megszületfik 
egy aragónfiafi kfirálylány – quando naceo, naceo envfistfida, envolta e cuberta de 
ûa pele, que lhe nom parecfia nembro algûu, a qual pele ou teagem a rafinha, sa 
madre fez poer em ûa coussella30 –, akfit szent nagy-nagynénje után31 szfintén 
Erzsébetnek32 keresztelnek. A kfirályné kegyes és karfitatív életvfitelével, áldo-
zatkész megmentőként teremt majd békét az Ibér-félszfiget országafi között.

Portugálfiafi Szent Erzsébet (1269/70 - 1336)
Az Ibérfiafi-félszfigeten rengeteg forrás áll a kutató rendelkezésére, s ezek 
alapján megfismerhetjük Izabel, azaz Portugálfiafi Szent Erzsébet alakját, akfi – 
Portugálfia kfirálynőjeként – nemcsak egy fontos történelmfi személyfiség volt, 
hanem életvfiteléből kfifolyólag markáns mfitfikus szereplőjévé vált a portugál 
és a spanyol legendáknak fis. Éppen ezért érdemes mfindkét oldalról alapo-
sabban megvfizsgálnfi alakját, hogy teljes képet kaphassunk róla a 13. századfi 
Portugálfiában, s hogy nem utolsó sorban párhuzamot vonhassunk közte és a 
magyar szent között.
A források első csoportja a tárgyfi emlékeké. Ilyen például a szent síremléke 
vagy a fennmaradt képfi ábrázolások. Továbbá a cofimbrafi Museu Nacfional de 
Machado de Castro-ban33 őrzött néhány ereklyéje: többek között egy ezüst-
ből és achátból készült körmenetfi kereszt és egy ezüst ereklyetartó, melyben 
a kfirálynő által használt zarándokbot egy darabja található.

30 Születésekor a kfirálylányt egy pfihés bunda (ún. lanugo) borította, melyet anyja egy kfis do-
bozban megőrzött.

31 Ld. 1. számú melléklet
32 Isabel de Aragão vagy Rafinha Santa de Portugal
33 Gonçalves, Antonfio Noguefira (1983), O tesouro de D. Isabel de Aragão, Rafinha de Portugal, 
Cofimbra, 17- 20.

Mojzer Anna (2008), „Portugálfiafi Szent Erzsébet kfincstára és magyar „rokonsága””, Művészet-
történetfi értesítő, 57. évf. 1. sz. 97-108.
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A források másfik fontos csoportja a fennmaradt írásos emlékeké; a krónfi-
kák, legendák és szentbeszédek, melyek foglalkoznak alakjával. A 20. szá-
zad közepén került feldolgozásra a kfirálynő mfindaddfig fismeretlen személyes 
levelezése, amfi újabb lendületet adott a portugálfiafi Erzsébet kutatásoknak. 
Ezeket testvérének, II. Jakabnak, Aragónfia kfirályának küldte: volt közöttük 
két végrendelet, egy kfinyfilatkoztatás arról, hogy csatlakoznfi akar a Klarfisszák 
rendjéhez, egy tfiltakozó levél az unokaöccsefi legfitfimfizácfiójával kapcsolatban, 
és a sort személyes témájú levelefi zárták.
Izabel egyéb tulajdonságafit megtudhatjuk az általa hátrahagyott két vég-
rendeletből és a személyes levelefiből. Ezek alapján azt fis elmondhatjuk a 
kfirálynőről, hogy jól olvasott latfinul és portugálul fis, mely meglepő és szo-
katlan műveltségre utal a 13-14. század derekán. Továbbá voltak bfizonyos 
fokú orvosfi fismeretefi, értett az admfinfisztrácfióhoz, filletve jó polfitfikafi érzékkel 
rendelkezett. A dfiplomácfiafi tevékenysége és békességre törekvése éppúgy ér-
vényesült a saját bfirtokafin, mfint az Ibér-félszfigetfi „nemzetközfi” polfitfikában. 
Mfindemellett nem hagyhatjuk fgyelmen kívül, hogy foglalkozott népével, 
szocfiálfis tevékenységét mfi sem bfizonyítja jobban, hogy több kórházat fis 
alapított (Hospfital dos Menfinos Inocentes de Santarem, Hospfital de Lefirfia, 
Hospícfio dos Pobres, Hospfital de Velhas Inválfidas em Cofimbra), emellett 
létrehozott szegényházakat fis (albergarfias) Estremoz-ban, Alenquerben és 
Odfivelasban fis. Ő alapította a Gafarfias de Óbfidost és a Gafarfia de Lefirfiát 
(leprásházak), filletve a Recolhfimento para Regeneração das Desgraçadas de 
Cofimbrát a nyomorékok megsegítésére. Ezen fintézményeket meg fis említfi 
végrendeletében. Az egyfik legfontosabb fintézmény mfindközül a Santa Clara 
Monostor, melyet Mor Dfias alapított a 13. században, Szent Izabel pedfig újra 
megnyfitotta és felvfirágoztatta a 14. században. A monostort Szent Klárának 
és Árpád-házfi Szent Erzsébetnek szentelték.
A levelefi mellett az egyfik legalapvetőbb forrás Izabel életéről egy anonfim 
életrajz, melyet nem sokkal halála után írtak. A szerzője egy olyan személy 
lehetett, akfi közel állt a kfirálynőhöz. Valószínűleg gyóntatójának, Salvado 
Martfins barátnak tudható be a 14. századfi életrajz, mely a kfirályné szent mfi-
voltát helyezfi előtérbe, ezért kegyességét, erényességét és kedvességét hang-
súlyozza.
Az életrajz Izabel születése körülfi csodás eseményektől kezdve leírja a 
kfirálynő gyermekkorát az aragón udvarban, és a házassága körülfi fintézke-
désekre fis külön kfitér. Lfineárfisan folytatva elmesélfi, hogy hogyan került 
Portugálfiába a fatal kfirálylány, filletve hogyan telt házassága a portugál ural-
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kodóval. Majd az özvegységétől haláláfig tartó fidőszakra fis kfitér, és szó esfik 
arról fis, hogyan vfitték át a testét Estremozból Cofimbrába. Leírja a temetése 
körülményefit fis.
A szöveg eredetfi példánya elveszett. A legrégebbfi másolat a 16. századból 
származfik, és ma ez fis a Machado de Castro Múzeumban található a többfi 
Izabelhez kötődő ereklyével együtt. A színes festékekkel díszített kézfirat a kö-
vetkező címet vfiselfi: „Lfivro que fala da boa vfida que fez a Rafinha de Portugal, 
Dona Isabel, e seu bons fefitos e mfilagres em sua vfida, e depofis da morte.”34 
Ez az első hagfiográfa – melyet Francfisco Brandão barát a 17. század során 
nyomtatásban fis közöl a Monarqufia Lusfitana 6. kötetében – a későbbfiekben 
alapjául szolgál majd az összes életrajzfi jellegű műnek. Sőt mfi több, ez alapján 
kerül majd be Izabel személye az udvarfi krónfikákba fis.35. 
A ma Vfida néven fismert kézfiratot kezdtem el feldolgoznfi, mely a Lfissza-
bonfi Tudományos Akadémfia “Boletfim da Classe de Letras” 13. kötetében, 
José Joaqufim Nunes feldolgozásában jelent meg, akfi törekedett azt a lehető 
legarchafikusabban közölnfi.
Az óportugál nyelven, 92 oldal terjedelemben íródott szöveg 58 pontban 
mesélfi el Izabel életének történetét. A következőkben az életrajz bővebb 
fismertetését közlöm, saját fordításafim és M. Lourdes Cfidraes “Isabel De 
Aragão, Rafinha Santa: Da Hfistórfia Ao Mfito” című cfikke alapján.

A kézfirat tartalmáról
Izabel 1269/70 telén született Zaragoza városában, Aragónfiában, I. Hódító 
Jakab unokájaként, III. Péter és Szficílfiafi Konstanza lányaként. Szülefin keresz-
tül a kfirálylány nagy európafi uralkodók leszármazottja, és rokona annak a 
magyarországfi Szent Erzsébetnek, akfiről nevét fis kapta. Már gyermekkorá-
ban fis különleges fgyelemmel és szeretettel vették körül, úgy tűnt, nagy tet-
tekre lesz hfivatott. 11 éves korában férjhez adták I. Dénes portugál kfirályhoz, 
akfit több kérő közül választottak kfi. Rengeteg értékes hozománnyal findult el 
a kfirálylány, s cserébe várakat és falvakat kapott Dénestől. Az úton apja Kata-
lónfia határáfig kísérte, Kasztílfiától pedfig unokatestvére Jakab finfáns vfigyázta 
az újdonsült kfirálynét egészen Portugálfia határáfig, ahol Dénes kfirály testvére, 
Alfonz finfáns fogadta. Az fifú ara Bragançánál lépett Portugálfia területére és 

34 Könyv,  mely  Portugálfia  Kfirálynőjének,  Donna  Izabelnek  szép  életét  beszélfi  el,  s  az  ő 
jócselekedetefit, s csodáfit, melyek életében, és halála után történtek

35 Cfidraes, M. Lourdes (2004), Isabel de Aragao, Rafinha Santa: de Hfistórfia ao Mfito, http://bfit.
ly/1omXqNK
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Trancosoban találkozott férjével, ahol megtartották a templomfi esküvőt. A 
hfivatalos ceremónfiát Barcelonában tartották, majd a kfirálylány elfindult Por-
tugálfia felé, ahol az egyházfi szertartás fis lezajlott. 
A kfirályfi pár végül Cofimbrában telepedett le. Két gyermekük született, 
Afonso (Alfonz), a trónörökös és Constança, akfit férjhez adtak a kasztílfiafi 
uralkodóhoz. Dénes hagyta érvényesülnfi Izabelt a polfitfikafi életben, együtt 
mentek a fontosabb dfiplomácfiafi utakra, tehát egy polfitfikafilag fis tevékeny 
kfirálynő volt: részt vett a gyermekefi kfiházasításának megszervezésében, va-
lamfint saját bfirtokafin ő maga végezte az admfinfisztrácfiós teendőket. Dénes 
jóváhagyásával a bfirtokafi után befolyó jövedelmekből vallásfi gyülekezeteket, 
konventeket pártfogolt.
Házasságuk azonban nem volt felhőtlen. Dénes kfirály trubadúrként nem-
csak az udvarfi költészetnek, hanem a szép nőknek fis nagy kedvelője volt, több 
házasságon kívülfi vfiszonyt fis folytatott, melyekből törvénytelen utódok szü-
lettek. Izabel panasz nélkül tűrte férjének hűtlenkedésefit, és még a törvényte-
lenül születő gyermekeket fis ellátta étellel, ruhával.
A kfirálynét gyakran emlegetfik békehozóként fis a félszfigeten, köszönhetően 
közreműködésének a polfitfikafi konffiktusokban. Ez azonban nem jelentette 
azt, hogy Izabel és Dénes között ne lettek volna nézeteltérések. Egy alkalom-
mal a kfirályné még rövfid száműzetésbe fis kényszerült az egyfik mfiatt. Dénes 
kfirály ugyanfis azt gyanította, hogy felesége a fának, Alfonznak segített láza-
dást szítanfi a kfirály ellen, pedfig ő csak a két fél kfibékítésén fáradozott.
Mfikor a kfirály megbetegedett Santarem-ben, Izabel végfig mellette volt, tá-
mogatta, segítette és ápolta. Férje halála után felvette a klarfisszák habfitusát, 
és az általa alapított Santa Clara Monostorba vonult, hogy ott töltse hátralévő 
életét. Hfivatalosan csak a halálos ágyán lépett be a rendbe, így addfig szaba-
don folytathatta az adakozást, jótékonykodást.
Férje temetése után zarándokútra findult Santfiago de Compostela-ba a püs-
pöktől kapott bottal, melyet achátfintarzfiával díszítettek, és melynek bfizonyos 
részefit a mafi napfig őrzfik a Machado Castro Múzeumban és a Santa Clara-a-
Nova templomban.
1336-ban, Estremozban halt meg közel 66 évesen, mfikor fa és unokája 
háborúskodását próbálta megakadályoznfi. Ffia, IV. Alfonz teljesítve anyja 
végső óhaját átszállítatta holttestét Estremozból Cofimbrába és ott a Santa 
Clara Monostorban temetette el. A translatfio sok fidőt vett figénybe, de mfire 
megérkeztek Cofimbrába – a júlfiusfi hőség ellenére – a koporsóból parfümös 
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fillat szállt fel: „tão nobre odor que nunca nfinguem tfinha vfisto”36 – írja az első 
bfiográfa.
Az Izabel-kultusz kfialakulása
Az Izabel-kultusz első megnyfilvánulásafi nem sokkal a kfirálynő halála után 
kfialakultak. A translatfio hét napfig tartott az ország délfi részéből Cofimbra-
ba, és egyre többen csatlakoztak a menethez. Ebben a tömegben kezdtek el 
terjednfi csodás történetek, és Cofimbrába érve ezek száma egyre csak bővült. 
A kfirálynő temetésén rengetegen vettek részt, s ezekre a napokra datálják az 
első csodás gyógyulásokat fis. A nép körében ekkor alakul kfi Izabel kultusza, 
akfit halálától fogva szentként emlegettek. Hfivatalosan csak a 17. században 
(1625. május 25.) kanonfizálta VIII. Orbán pápa. A szentté avatás hosszú fo-
lyamata azzal zárult, hogy felnyfitották a szent sírját a Rómából küldött bí-
rák előtt s végül Aragónfiafi Izabel hfivatalosan fis bekerült a katolfikus lfiturgfia 
szentjefi közé.
Izabel városa Cofimbra volt, mert ott töltötte élete nagy részét, és munkás-
sága fis oda kötötte. Manapság azért fis fontos hely, mert a kfirálynő testét ott 
őrzfik a Santa Clara-a-Nova Monostorban, s így az Izabel-kultusz szempont-
jából prfivfilégfiumot élvez. A Szent Kfirálynő ünnepét fis fitt tartják kétévente 
júlfius 4-én, halálának évfordulóján.
A hfivatalos kánon mellett Erzsébet alakja a portugál népfi emlékezetben 
fis továbbélt –hasonlóan a mfi Mátyás kfirályunkról szóló történetekhez. Ezen 
legendák sokszor egy-egy krónfikából vagy életrajzfi eseményből vették ere-
detüket.

Izabelhez köthető csodák
Az első életrajzban megjelenő csodák:

1. „A lenda do ermfitão”37: egy remete fgyelmeztetfi Izabel kfirály-

nőt, hogy a Kasztílfiában elhalálozott lánya, Constança a purgatórfi-

umban várja anyja közbeavatkozását, hogy beléphessen a mennyek 

országába.

2. A Szűz megjelenésének legendája: halála előttfi pfillanatokban hí-

36 Oly nemes fillat, melyet még senkfi nem érzett azelőtt
37 A remete legendája
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vatta fa feleségét, Beatrfizt, hogy engedje be a fehér ruhába öltözött 

asszonyt, akfit rajta kívül senkfi nem látott.

Néhány legendát régfi krónfikákban találhatunk meg:

1. „A lenda das águas do Tejo se apartam”: a legenda, melyben a Tejo 

folyó vfize kettéválfik. Mfikor Izabel elfindul, hogy a szent mártír, Szent 

Irfia sírját felkeresse a Tejo folyó vfize kettényílfik, hogy a kfirálynő a 

száraz homokon kelhessen át.

2. „A lenda do pagem da rafinha”38: a kfirálynő szolgáját hamfisan 

megvádolják a kfirály előtt és csapdát állítanak nekfi. De mégfis meg-

menekül Dénes kfirály bosszúja elől, s kfiderül ártatlansága.

3. „Lenda da rafinha lavadefira”39: gyógyító erejűvé vált annak a folyó-

nak a vfize, melyhez a kfirálynő mosnfi járt. 

4. „A lenda do mausoléu que dava um salto”40: A kfirálynő zarán-

dokbotjával érfintett nehéz kősír, melyet a Mondego folyó áradása 

fenyegetett, régfi helyéről egy magasabbra „ugrott”.

Néhány etfimológfiafi jellegű, névtelen eredetű legenda a nép ajkán él. Ezek 
eredetének fidejét és módját lehetetlen meghatároznfi. Ilyen például az „Aldefia 
do Amor”41 nevű falu, mely Dénes kfirály szeretőfiről emlékezfik meg nevében. 
Egyéb földrajzfi nevek fis köthetőek Izabel kfirálynéhoz, filyen például 
Almoster városa, melynek nevében a monostor szó fedezhető fel, mégpedfig 
azért, mert a Tejo folyó csodájának tfiszteletére egy monostort kezdtek épí-
tenfi, és finnen kapta a nevét a város. Hasonló a helyzet Ansfião, Sangalhos, 
Cartaxo, Vfila Flor, Patafias és Odfivelas esetében fis.
Cofimbra, Lfisszabon, Estremoz és Alanquer városához köthetőek az egyhá-
zfi és Lefirfia városához a profán legendák.

38 A kfirálynő szolgájának legendája
39 A mosónő legendája
40 A mauzóleum legendája, mely ugrott egyet
41 „Szerelem falva” valójában egy Lefirfia mellettfi falu



Szent Erzsébet-kultusz 131

A Rózsacsoda Szent Izabelnél
A legkorábbfi forrás egy 15. századfi oltárkép, melyen a kfirálynőt rózsák-
kal a kötényében ábrázolják, ezt manapság Katalónfiában, a Museu da 
Catalunhában őrzfik. A 14. századfi életrajzban még nem jelenfik meg a ró-
zsacsoda, első írásos említését a Frefi Marcos de Lfisboa által 1562-ben írott 
Cronfica dos Frades Menoresben42 találjuk43. A 16. századra datálják a kfirály-
nőről készült festményt a cofimbrafi Museu Machado de Castro-ban, melyen 
rózsákkal ábrázolják a kfirálynét.
Több változata fis létezfik a legendának, melyekben kenyér helyett aranyat 
vfisz a kötényében és azok változnak rózsává, vagy éppen fordítva, a rózsák 
változnak arannyá. 

„Levava uma vez a Rafinha santa moedas no regaço para dar aos pobres, / 
Encontrand-a el-Refi lhe pergunou o que levava, / ela dfisse, levo aqufi rosas. E 
rosas vfiu el-Refi não sendo tempo delas.”44

A motívum eredete kérdéses, de köze van nagy-nagynénjéhez, Árpád-házfi 
Szent Erzsébethez fis. A késefi átvétel ellenére figen hamar központfi eleme lett 
az Izabelhez fűződő legendáknak és M. Lourdes Cfidraes45 szerfint ebben talál-
kozfik a Szent Kfirálynő kanonfikus alakja a nép ajkán élőével.

A kapcsolat mfinősége
A két Erzsébet életpályája főleg abban a tekfintetben hasonló, hogy mfindket-
ten szem előtt tartották a ferences lelkfiséget, ebből kfifolyólag a szegények és 
rászorulók megsegítését, a betegek ápolását. A másfik kulcsmotívum a kór-
házalapítás, mely mfindkét szent életében fontos momentum volt. Nem sza-
bad elfelejtenfi az Erzsébet és Izabel közöttfi legendárfiumbelfi egyezéseket sem, 
ugyanfis a  rózsacsoda  átvétele filyen módon csak az Ibér-félszfigeten jelent 
meg. Felmerül hát a kérdés, mfiért filyen hasonló a két legenda, és mfiért pont 
ez a kettő?
Árpád-házfi Szent Erzsébet hatása Európa szerte elterjedt, s ennek a kul-
tusznak lehet egy fibérfiafi változata a Szent Kfirálynőé fis.

42 Kfisebb Testvérek Krónfikája
43 Cfidraes (2004)
44 A kfirálynő aranypénzeket rejtett kötényébe, hogy azokat a szegényeknek ajándékozza. Férje 
megkérdezte, hogy mfit vfisz, ő azt válaszolta, hogy rózsákat és a kfirály fis látta a vfirágokat, 
pedfig abban az fidőben nem nyíltak.

45 Cfidraes (2004)
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Másrészt az európafi lelkfiség változását kell fgyelembe vennfi, filletve ennek 
a portugál refexfióját megvfizsgálnfi. Hogyan lehetséges az, hogy a hasonlóság 
odáfig terjedt, hogy legendárfiumbelfi és fikonográfafi egyezéseket fedezhetünk 
fel a két személyfiség között?
Véleményem szerfint külön kezelendő az életrajz és a legendárfium, mert 
az első hasonlósága fidézhette elő a másodfikban az egyezéseket. De vajon ezt 
mfilyen mértékben tudhatjuk be a kfirálynénak, és mfilyen mértékben a nép 
emlékezetének?
Izabel vajon mennyfire volt tfisztában felmenőjének életével, legendáfival és 
csodáfival? Ennyfi év távlatából egyfajta tudatosságot vélek felfedeznfi, még úgy 
fis, hogy az egész talán egy atyafi predesztfinácfióval findult. Ám ennek bfizonyí-
tására szükséges lenne megvfizsgálnfi Aragónfiafi Izabel levelezésefit.
Annál fizgalmasabb kérdés, hogy hogyan jutott el az Erzsébet-legenda Por-
tugálfiába?
Eddfigfi kutatásafim azt mutatják, hogy Árpád-házfi Erzsébet életmód-mo-
delljének elterjedése különböző kulturálfis szfinteken létezett, melyekhez kü-
lönböző utakon juthatott el Erzsébet legendája.
Az egyfik legkézenfekvőbb a ferences közvetítés: a ferences prédfikácfiókban 
(például Páduafi Lukács prédfikácfiójában) a 14. században megjelenő Szent 
Erzsébet, a ferences harmadrend patrónájaként tűnfik fel: a prédfikácfiók cél-
közönsége a lafikus, vfilágfi közönség. Szent Izabel Szent Klárának és Szent Er-
zsébetnek szentelt monostort újít és vfirágoztat fel, több kórházat patronál, 
és férje halála után a klarfisszák habfitusát öltfi magára, majd a halálos ágyán 
belép a ferences rendbe fis.
A másfik kulturálfis szfint közvetítője a Nápolyfi Kfirályság lehet, ahol az ud-
varfi prédfikácfiókban megjelenő szent a dfinasztfikus érdekeket szolgálta, célkö-
zönsége a nemesek, dfiplomaták, uralkodó-családok.
Gecser Ottó szerfint a Szent Erzsébethez fűződő rózsacsoda kfialakulása és 
gyors elterjedése szempontjából a legkézenfekvőbb hely a nápolyfi kfirályfi ud-
var volt.46 
A nápolyfi udvar a 13-14. században szoros rokonfi kapcsolatban állt a ma-
gyar kfirálysággal: a nápolyfi kfirályné, Márfia V. István és Kun Erzsébet lánya, 
IV. Béla unokája, Szent Erzsébet unokahúga, akfi 17 éves koráfig a Nyulak szfi-
getén Szent Margfit mellett nevelkedett. 

46 Gecser Ottó (2009) “Szent Erzsébet rózsacsodájának előzményefi és legkorábbfi latfin szö-
vegváltozatafi”. In: Árpád-házfi Szent Erzsébet-kultusza a 13-16. században, Budapest, 104-
122.
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Márfia két Erzsébet-életrajzot fis bfirtokolt. Felépíttette a Santa Marfia 
Donnaregfina klarfissza templomot a 14. század elején, melyben számos kép-
ben festtette meg nagynénje, Szent Erzsébet életét. Ez a képsor Erzsébet éle-
tének legkorábbfi és legteljesebb képfi ábrázolása.47

Ffia, I. Bölcs Róbert felesége Aragónfiafi Jolán, akfinek felmenőfi között szfin-
tén találunk Árpád-házfi őst, nagyanyja II. András lánya, Árpád-házfi Jolán48. 
Bölcs Róbert két saját prédfikácfiójában fis megemlékezfik Erzsébetről.49 Portu-
gálfiafi Szent Erzsébet családfáját áttekfintve láthatjuk, Aragónfiafi Jolán a por-
tugál szent nővére volt.
A szoros dfinasztfikus kötelékek, vagy a ferences rendhez fűződő kapcsolat 
már önmagukban fis elegendőek lehetnének az Erzsébet-legenda motívumafi-
nak elterjedéséhez az Ibér-félszfigeten. Feltehetőleg azonban mfindkettő jelen 
volt, és erősítették egymás hatását. 

Utószó
Árpád-házfi Szent Erzsébet alakja és hatása a középkorban kfiemelkedő volt, 
ez azonban napjafinkban fis ugyanúgy megfgyelhető. Nemcsak vallásfi, hanem 
tudományos szempontból fis egyre nagyobb az érdeklődés: konferencfiákat 
rendeznek és új tanulmányok jelennek meg ebben a témában, ahol egyre 
több aspektusból vfizsgálják személyfiségét és a hozzá kapcsolódó legendákat, 
filletve azok eredetét.
Árpád-házfi Szent Erzsébetnek egy olyan vonatkozását kezdtem el feldol-
goznfi, melyet eddfig a magyar szakfirodalom kevésbé fismer. Vfiszont Portugá-
lfiában köztudott, hogy Aragónfiafi Izabel magyar felmenőkkel rendelkezett, 
melyet eddfig egyfik általam olvasott forrás sem mulasztott el közölnfi.
Magyarországon ellenben Rákóczy István tanulmánya volt az egyetlen, 
melyet a témában találtam. Ebben rövfiden összefoglalva közlfi a két szent 
közöttfi kapcsolatot a rózsafikonográfa alapján. Ez azonban egy portugál kö-
zönségnek íródott tanulmánykötet részeként jelent meg, ennél fogva fidegen 
nyelvű és sokkal finkább a magyar vonatkozásokat részletezfi. Úgy gondolom, 
érdemes lenne részletefiben fis feldolgoznfi az Aragónfiafi és Magyarországfi 
Szent Erzsébet közöttfi kapcsolatot.

47 Prokopp Márfia (2009) “A Magyar Kfirályság szerepe Szent Erzsébet egyetemes tfiszteleté-
ben. Adalékok Szent Erzsébet fikonográfiájához” In: Árpád-házfi Szent Erzsébet-kultusza a 
13-16. században. Budapest, 153-162. (158.)

48 Ld. 2. számú melléklet
49 Gecser Ottó (2012. november 21) konferencfia előadás, Szeged
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Jelen munkámban ennek kutatását kezdtem el, megvfizsgálva a 13. század 
lelkfiségét, összehasonlítva a két szent életét. Saját fordításom alapján bemu-
tattam a portugálfiafi szent életét és kfitértem annak legendárfiumára fis. Fontos 
leszögeznfi azonban, hogy jelen munka egy folyamatban lévő kutatás egyfik 
állomása, melyet mfindenképpen folytatnfi fogok.
Amfi a dolgozat jövőjét filletfi, a téma egyedfiségének köszönhetően rengeteg 
firányba lehet továbbfindulnfi. Ebben a fázfisban arra próbáltam választ kapnfi, 
hogy vajon mfilyen úton juthatott el a Szent Erzsébet-kultusz az Ibérfiafi-fél-
szfigetre.
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 Mellékletek

1. Melléklet: I. családfa
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2. Melléklet: II. családfa


