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Szilárdfy Zoltán

Sajátos típusok Árpádházi Szent Erzsébet barokk
ikonográﬁájában
Az egész világon ismert, leghíresebb magyar szent barokk kori ikonográﬁája leolvasható az ő 1249-re elkészült marburgi ereklyetartó-ládájának nyolc domborművéről. A jelenetek közül képtípussá szilárdultak a
derekán ferences kordával alamizsnát osztó, az éhezőket etető, a beteggyámolító alakja, a nyomorultakon
pedig, amint a lábmosó szeretetet gyakorolja. A reliefeknek megfelelően ezen témák a Szent Erzsébet-dóm
egykorú festett üvegablakain is láthatók.1
Mintha csak az általa is a zöldcsütörtöki liturgiában
évente hallott lábmosási himnusz refrénje visszhangzana „Ubi caritas et amor, Deus ibi est — ahol szeretet és irgalom van, ott az Isten.” A következő évszázadban kialakult gazdag képciklusok szintén attribútumaival meghatározható típusokká redukálódtak,
gondolok itt a rózsa és az olajos kancsó jelképeire.
Mindezeket a barokk művészet sajátos előadásmódján
a legkülönbözőbb műfajokban tárja elénk. A manierizmustól a rokokón át a klasszicizmusig a reprezentáns egészalakos portréktól kezdve a színpompás,
mozgalmas jelenetek váltakozása a tridentínumi reform-katolicizmus ihletésében variálja a korábbi témákat. A következőkben bemutatok ezekből néhány
jellegzetes alkotást, míg előadásom végén rátérek a
Habsburg Birodalom igazán egyedi Szent Erzsébetábrázolásaira.
Magyarországon elsőként a kanonizálás után, vagy
a rákövetkező évben a győri ferencesek szentelték

1. kép. Ismeretlen festő: Adakozó Szent Erzsébet. Kassa,
Kelet-Szlovákiai Múzeum (Košice, Východoslovenské Muzeum) Domborított vörösréz-lemez, olaj. 1661

templomukat a Szent Ferencet követő Árpádházi királylány tiszteletére. A kultusz kései emléke a gróf Esterházy Pál nádor által felkarolt egykori franciskánus
templom elegáns Szent Erzsébete, melynek hazai mesterét az 1675–80-as évekre datálják.2
A mai napig Szent Erzsébet nevét és tiszteletét hirdető páratlan gyújtópont a Kárpát-medencében Kassa
városa, ahol már 1238-ban a szegények korháza mellett temploma állt és a város pecsétjére az alamizsnát
osztó Szent Asszony alakját vésték.3
Az itteni számos művészeti emlék közül megragadott
egy 1661-ből való, vörösréz domborítású, latin feliratos epitáﬁum, amellyel Harth János kassai nemes felesége, Peldmacher Margit emlékét hirdeti. A pompás
korabarokk keret középmezején Szent Erzsébet erszényéből pénzt hullat az előtte térdelő ruhátlan koldusnak (1. kép). A kompozíció eddig ismeretlen változata a most megnyílt szatmárnémeti Meszlényi
Gyula Egyházmegyei Gyűjteményben tekinthető meg.
A festményen Szent Erzsébet előtt hódoló, alamizsnát
váró magyarruhás nemesben a donátort feltételezem
(2. kép).4
A szepességi származású jeles prágai szobrász, Ferdinand Maximilian Brokoff Hradzsinban álló karcsú
Mária-oszlopának lábazatára főúri magyar viseletben,
fején a Szent Koronával alkotta meg a fonott szakajtójából kenyeret nyújtó Szent Erzsébetet (1725–28).5

2. kép. Ismeretlen festő: Árpád-házi Szent Erzsébet előtt
hódoló magyar nemes. Szatmárnémeti, Meszlényi Gyula
Egyházmegyei Gyűjtemény (Satu Mare) Vászon, olaj.
1680 körül
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Különlegességnek számít a szombathelyi ferencesek refektóriumának bejárati festett kőfaragványa. Az
1762-ben készült, eddig nem publikált rokokó relief
felirata „Dispersit dedit pauperibus — A szegényeket
élelemmel látja el” a 111, 9 zsoltáridézet ugyancsak illik az éhes-szomjas barátok ebédlőjéhez adakozó védőszentjük kompozíciójával.6
A már említett lábmosó szeretet kitűnő képi megfogalmazása Raphael Sadeler a BAVARIA SANCTA
1625-ös kiadványában megjelent rézmetszete.7 Gyűjteményem szép példányának festői másolata a Nagyházi Galéria árverésén ﬂamand mester műveként szerepelt.8
Valódi különlegességnek számít a mátraszőlősi plébániatemplom 1669-ben festett főoltárának táblaképe.
Az allegorikus ábrázoláson Szent Erzsébet hétszeresen
fordul elő, mint az irgalmasság cselekedeteinek megszemélyesítője.9
Szent Erzsébet monumentális jelenség Sebastian
Ricci pármai oltárképén (3. kép). Az özvegy őrgrófnő
a származására és császári kérőjére utaló koronát
majd’ kiejti jobbjából, inkább Szent Ferenc köpenye és
kordája után nyúl, felcserélve az evilági javakat a krisztusi aszkézis kincseire.10
Nem közismert hagyományra világít rá gyűjteményem egyik 18. századi graﬁkai lapja. A színezett francia fametszet feltűnően nagy köpenyben ábrázolja a
Magyar Királylányt. Nyilván itt a köpeny-ereklye kultusza és legendája öltött formát. E szerint Erzsébet halála előtt környezetének ajándékokkal kedveskedett.
Egyik társnőjéhez így szólt: „Neked hagyom a köpenyemet (mantellum). Ne azt nézd, hogy már kopott is
meg használt is…” A társnő halála után a köpeny Er-

3. kép. Sebastiano Ricci: Magyarországi Szent Erzsébet.
Parma, Marchi. Vászon, olaj. 1706-1708
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zsébet sógorához, Thüringiai Konrádhoz került, akit a
Német Lovagrend nagymesterévé választott. Később a
szent ruhát az ereklyegyűjtő ferences harmadrendi
Szent IX. Lajos francia király szerezte meg. Szent Erzsébet köpenye átvészelte a francia forradalmat, a párizsi kommünt, évszázadokig a ferencesek őrizték, a
20. században a kapucinusok kolostorába került eredeti 13. századi ládájában a kékesszürke textil ereklye.11 Szent Erzsébet másodlagos ereklyéi közül ez tekinthető a leghitelesebbnek. A számos Szent Erzsébettel kapcsolatos ruhaereklye, melyek közül egyet az
utóbbi időkben szülőhelye, Sárospatak is magáénak
tudhat, az egyéb használati tárggyal együtt tudományos feldolgozást nyert.
Assisi Szent Ferenc ruha és korda átadásának epizódját örökíti meg Johann Caspar Guttwein (1669–
1694) 1690 körüli gyűjteményemben őrzött rézmetszet
illusztrációja, melynek allegorikus motívumait Johann
Paul Vogel tervezte és rajzolta meg.12 E korabarokk
kompozició prototípusát egy marburgi zarándokjelvényen látni a 14. századból.
Az egész világon, mindkét földtekén elterjedt harmadrend patrónájaként közbenjárását és megdicsőülését látjuk a Német Lovagrend bécsi templomának főoltárképén. Tobias Pock 1667-ben a szerzetesi szerénységgel térdre boruló Erzsébet mennyei fogadtatását festette meg. A Menny Királynéjának térdén álló
gyermek Jézus égi koronával jutalmazza a fejedelemasszonyt, aki érette minden jogáról és javadalmáról lemondott.
Szent Erzsébet megdicsőülésének impozáns ábrázolását az id. Johann Cymbal 1749-ben festette meg a
bécsi Erzsébet-apácák templomának főoltárán.
Paul Troger a pozsonyi Erzsébet-apácák templomának főoltárképén a feszület tövében imádkozó Erzsébetet festette meg, aki a szenvedő Krisztusból merített
erőt a reá bízott szenvedők vigasztalására. Ugyanezt a
témát tanítványa, Franz Anton Maulbertsch is megfestette egy színvázlatán, amit a Pannonhalmi Képtár
őriz.13 Az utóbbiakon a feszület dominál, ugyanis a keresztre feszített Krisztus Király Erzsébetnek gyermekkorától kezdve utolsó leheletéig a Mindene volt. IX.
Gergely pápától ajándékba küldött mellkeresztet tisztelik az ún. 1400 körüli Erzsébet-keresztben Szent Benedek Andechs-i monostorának kincstárában.14 Legkorábbi ábrázolásai közé tartozó königsfeldeni színes
üvegablakon szintén keresztet emel magasba.
Számunkra mégis a váci barátok oltárképe a legfontosabb. A város harmadrendjének magyar társulata
1761-ben Pesten festtette 200 rhénes arany forintért.15
A társulat mintegy kegyképként tisztelte, ennek emléke, a Szent Erzsébet fején a ma is látható aranyozott
ezüst korona.
Eddig ismeretlen 18. század végi provinciális festményre találtam a szabadkai ferences rendház folyósólyán. A medálok képmásai lent középen Szent Erzsébettel a Ferenc-rend női szentjeit ábrázolják.16
Ritka attribútummal rendi habitusban látjuk gyűjteményem egyik 18. századi rézmetszetén. Előtte tálon
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4. kép. Klauber testvérek: Szent Erzsébet kártyajátéka
szegényei megsegítésére. München, Staatsbibliothek. Papír, rézmetszet. 1750 körül

egy hal fekszik, amely a halála utáni egyik csodás legendát idézi.17
Közismert 1734-ből a velencei Giovanni Battista Pittoni ugyancsak a Német Lovagrend számára festett oltárképe. A kompozíció változata tézislapra is rákerült
Johann Christoph Winkler rézmetszetén. A nyilvános
egyetemi vitára 1769-ben a gráci dominikánusoknál
került sor.18 Változata Daniel Gran oltárképe a bécsi
Karlskirchében, amely a császárné névadójának állít
emléket. Az alamizsnát osztó Magyarországi Szent Erzsébet Esterházy-gyűjteményből származó egyik színvázlatát a Szépművészeti Múzeumban láthatjuk Budapesten. A pénzosztás jelenetén az alabárdos testőrök
és szelíd hozzátartozók kísérete között többen magyar
viseletben mutatkoznak. Pittoni és Gran kompozícióinak sajátos, változata látható az erdélyi Erzsébetváros
örmény templomának főoltárképén, amely annyiban
már Mária Teréziát is idézi, hogy mellette a gyermek
II. József magyarruhás ﬁgurája is látható a „vitam et
sanguinem” történelmi jelenetek mintájára.19
Az a tévedés, miszerint az utóbbi művek Szent Erzsébet unokahúgát, a portugálok által Izabellának nevezett királynéjukat ábrázolná genealógiai és kultusztörténeti érvekkel cáfolom. Amint a Karlskirche a császár patrónusának, úgy az oldaloltár feleségének, Braunschweig-Wolfenbüttel Erzsébet Krisztina névadójának állít emléket, aki 1707. május 1-én a Szent István
király kultuszáról nevezetes bambergi dómban katolizált, ismerve a thüringiai őrgrófnő életét.20
Székesfehérvárott, 1775-ben a későbbi székesegy-

ház egész főoltárát Mária Terézia emeltette. A szobrok
és domborművek a saját, valamint anyjának és első, illetve hatodik gyermekének védőszentjét, Árpádházi
Szent Erzsébetet ábrázolják.
Rubens Szent Ildefonso-oltárán Habsburg Izabella
Klára hercegnő, kinek férje Portugália alkirálya is volt,
térdelő alakját nem az Isabelnek hívott portugáliai
Erzsébet, hanem az Árpád-házi pártfogolja, kezében
rózsákat, koronát és könyvet tartva. A festmény három
évvel a portugál királyné kanonizációja előtt, 1632ben készült el.21
Azt a tényt, hogy Mária Terézia egyenes ágon Árpád
nemzetségéből származott előítéletekkel manipulált
történetírásunk általában elhallgatja.
A Szent Erzsébetet tisztelő Árpádházi Mária menye
a nápolyi Habsburg Clementia, az ő ﬁa Károly Róbert,
unokája pedig I. azaz Nagy Lajos magyar király.22
E származás tudatában Mária Terézia jogosan igényelte az elődei által használt „apostoli király” címet,
amely privilégiumot XIV. Kelemen pápa szentesített
számára.23
A Szent István-rend alapítása 1764. május 5-én, Lipót főherceg születésnapján megkoronázását jelentette a magyar uralkodónő önérzetének, díszmagyarba
öltözve, családja és az ország zászlósurai körében.24 A
rend nagymestereként a kereszt volt az egyetlen ékszer, amit özvegyi gyászruháján a szíve fölött viselt.
Mennyire találó az egyik legnépszerűbb imakönyv, a
Vörösmarty költeményből ismert „Szegény asszony
könyve” a Királynő városában, Pozsonyban kiadott
Rosáskert kifejezése, amikor Szent Erzsébet asszonyt
így köszönti: „Oh te igazi Apostoli özvegy!”25
Ebben a lelkiségi kontextusban érthető, hogy negyvenéves uralkodása idején kialakult, az az egyedinek
mondható, sajátos ikonográﬁai típus, amely a számos
gyermekéről és szegény népéről gondoskodó anyát és
királynőt Szent Erzsébet alakjába öltöztette.26
A szegényeken könyörülő Királylány modelljét több
festő az uralkodónő pozsonyi megkoronázása kapcsán
készült, egészalakos portrékban látta meg. Az egyik
Martin van Meytens 1741-ben festett képmása, amely
Eszterházán a hercegi kastélyban függött, a másik pedig Schmidelly Dániel pozsonyi fesztő egy évvel későbbi portréja, ami Meytens után készült. Az oltárképek többnyire nem tekinthetők valódi rejtett képmásoknak, inkább csak Mária Terézia típusát követik.
Általa is igen tisztelt ősi rokonát Szent Erzsébetet, az
ő hajviseletével és ünnepi ruházatában jelenítik meg.
A Klauber testvérek Annus Sanctorum című Máriatisztelő Szentek képsorának egyik lapja egy különleges
egyedi kompozícióval mutatja be Mária Terézia típusában az Irgalmasság Szentjét (4. kép), ahol Erzsébet
udvarhölgyei társaságában Szűz Mária tiszteletére kártyajátékot folytat, hogy szerencsés nyereményét szegényeinek szétosztva a mennyek országa javára kamatoztassa. A Szent Szűz felhő koszorúból tekint alá az
asztaltársaságra, palatáblára jegyezve a jótékony játszmák számát. A téma profán változatát a Magyar Nemzeti Múzeum egy 1751-ben készült akvarellje őrzi, me195
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lyen Mária Terézia bennfentes emberei — Batthyány,
Nádasdy és Daun — körében kártyajátékot űz (5.
kép).27
A királynő által ﬁnanszírozott főoltáron a székesfehérvári Szent István székesegyházban Szent Erzsébet
szobra fölött Martin Karl Kellner bécsi szobrász reliefje
a betegápoló Szent Erzsébet arcélében Mária Terézia
proﬁlját örökítette meg Mathäus Donner emlékérme
alapján (6. kép).
Migazzi kardinális bécsi hercegérsek és váci püspök
megrendelésére készült Maulbertsch grandiózus kupolafreskója a váci székesegyházban (7. kép). A Szentháromság előtt hódoló Mindenszentek seregében, a
magyar szentek között Erzsébet Mária Terézia ruháját
viseli.
A rejtett képmásokra egyik legszebb példa Zsámbok Szent Erzsébet templomának 1772-ből való főoltárképe (8. kép). A helyi hagyomány szerint a mankóra
támaszkodó koldus az egykori kegyúr, Beniczky Tamás
volt. Provinciális változata a Tolna megyei Nagykónyi
templomában található (9. kép).

7. kép. Franz Anton Maulbertsch: Mária Terézia típusú
Szent Erzsébet a Mindenszentek seregében. Vác, székesegyház, kupola. Freskó. 1770–1771

5. kép. Ismeretlen művész: Mária Terézia kártyajátéka
politikusaival. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum. Papír, ceruza, akvarell. 1751

8. kép. Ismeretlen magyarországi festő: Mária Terézia
rejtett képmása az alamizsnálkodó Szent Erzsébetben.
Zsámbok, plébániatemplom, főoltárkép. Vászon, olaj.
1772

6. kép. Martin Karl Kellner: A betegápoló Szent Erzsébet
Mária Terézia proﬁljában. Székesfehérvár, székesegyház.
Festett fadombormű. 1775
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Szintén a koronázási porté nyomán készült az Iparművészeti Múzeum egy kitűnő kvalitású rézlemezre
festett miniatűrje a 18. század közepéről, ereklyés polion díszítésű keretben (10. kép).28
Az sem közismert, hogy a hazánk függetlenségéért
vívott, az uralkodóház elleni szabadságharc vezére, II.
Rákóczi Ferenc felesége, hessenni Sarolta Amália hercegnő ősanyja Árpádházi Szent Erzsébet volt, kisebbik
ﬁuknak Györgynek pedig nem véletlen, hogy a „marchese della Santa Elisabetha” nevet adták.29
A barokk kor kisszentképeinek számtalan változata
forgott közkézen Árpádházi Szent Erzsébet ikonográ-
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ﬁai típusairól, amint gyűjteményem két ritka szép pergamen-miniatűrén láthatjuk.30

9. kép. Ismeretlen magyarországi festő: A nyomorékokat
istápoló Szent Erzsébet Mária Terézia képében. Nagykóny, plébániatemplom, oltárkép. Vászon, olaj. 1770 körül

10. kép. Ismeretlen közép-európai festő: Árpád-házi
Szent Erzsébet, mint Mária Terézia. Budapest, Iparművészeti Múzeum. Aranyozott, festett rézlemez, polion keretezéssel. 1750 körül
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Particular Types in the Baroque Iconography
of Saint Elisabeth of Hungary

The iconography of St. Elisabeth of Hungary (1207–
1231) is the richest among the Hungarian saints because her cult spread in the whole Christian world.
Within the historical borders of Hungary, but also in
the present country, many variations of speciﬁc types
can be found from the 17th century onwards. St. Elisabeth is represented as the model of charity in every
form of art by engravers, goldsmiths, painters, and
sculptors. The Hungarian princess, celestial patroness
of the Franciscan Tertiaries, has had highly artistic
representations in Hungary by Tobias Pock, Paul
Troger, Franz Anton Maulbertsch, Johann Martin
Schmidt, Johann Ignaz Cymbal, in Vienna by Daniel
Gran, in Italy by Giovanni Battista Pittoni, Sebastiano
Ricci, and in Prague by Ferdinand Maximilian Brokoff.
This study aims to present the representations of the
four-decade reign of Maria Theresa of Austria (1717–
1780) on which the sovereign is depicted hidden in the
portrait of St. Elisabeth. This refers to her ancestors of
the House of Arpad by the Angevins. Maria Theresia
of Austria is shown on these portraits as the sovereign
helping the poor. It is found that the painters imitated
the portraits by Martin van Meytens, Dániel
Schmidelly, and the commonly available copper engravings.

