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Árpád-házi Szent Erzsébet
Ünnepe: november 19.

G ertrúd királynénak és II. András magyar
királynak 1207-ben lánya született, akit Er-

zsébetnek neveztek el. Akkoriban az volt a szo-
kás, hogy a lányoknak már gyerekkorukban férjet
választottak. Erzsébetnek a türingiai grófot szán-
ták. A két család szerette volna, ha Erzsébet minél
korábban megismerkedik leendő férje országával,
ezért négyéves korában a türingiai Wartburg várá-
ba vitték, hogy ott nevelkedjen. Férjével, Lajossal
három gyermekük született: Hermann, Zsófia és
Gertrúd. 

A fiatal Erzsébet igyekezett beilleszkedni új
családjába. Ez azonban nem volt könnyű feladat,
mivel nem vette át az udvari élet előírt formáit.
Mély lelki életet élt: sokat imádkozott, gyakran
böjtölt, ostorozta magát, vezeklőövet hordott, éj-
szakánként pedig sokszor virrasztott. Gazdag
családban nevelkedett, minden földi jóban része
volt, mégsem élvezte a gazdagságot. Gyakran
gondolt a szegény rászorulókra és éhezőkre. Sze-
retett volna segíteni nekik, ahogy Jézus is segített 
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Árpád-házi Szent Kinga
Emléknapja: július 24.

S zent Erzsébet mellett további három szent-
életű Árpád-házi királylányról is érdemes

megemlékezni. Ők Erzsébet unokahúgai: Kinga,
Jolán és Margit. Édesapjuk Erzsébet testvére, IV.
Béla magyar király volt. A királylányok gyermek-
kora egybeesett a tatárjárás pusztításával és az or-
szág újjáépítésének időszakával. A tatárok betöré-
se, rombolása, fosztogatása mindenhol pusztulást
hozott maga után, ezért a királynak az ország újjá-
építése és lelki megújítása volt a legfontosabb fela-
data. Ebben nagy segítségére voltak a különböző
szerzetesrendek tagjai és más egyházi személyek.
Ezek mellett három lánya mély vallásossága és is-
tenhite is példaértékű volt.

Kinga, vagy más néven Kunigunda 1224-ben
látta meg a napvilágot Esztergomban. Gyermek-
korától fogva vallásos volt. Nagyon szerette a fe-
renceseket és a domonkosokat, akiket IV. Béla is
kedvelt. Kinga fiatalon tisztasági fogadalmat tett,
és életét Istennek ajánlotta. Tizenöt éves korában  
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Árpád-házi Boldog Jolán
Emléknapja: június 15.

J olán, vagy ahogy akkoriban mondták, Jolánta
1235-ben vagy 1239-ben született. A szülői ház-

ban mindössze öt évet tölthetett, amely öt évbe
beleesik a tatárjárás is. Szülei ekkor Krakkóba vit-
ték, és a nála körülbelül 15 évvel idősebb nővére,
Kinga gondjaira bízták. Kinga és Jolán nagyon sze-
rették egymást. Kinga nemcsak nevelte húgát és
gondoskodott róla, hanem szinte elválaszthatat-
lanok voltak. Jolán pedig tisztelte és szerette nővé-
rét. Ő volt a példaképe, aki megtestesítette szá-
mára a keresztény nő eszményét. 

A nővéreknek Jolán házasságkötésével el kel-
lett válniuk egymástól. Jolán a krakkói székesegy-
házban tartott esküvő után új otthonába, a nyu-
gat-lengyelországi Gnieznóba költözött férjével,
Jámbor Boleszláv herceggel. Ahogy a magyarok
életében Esztergomnak, úgy a lengyelekében Gni-
eznónak volt kiemelkedő szerepe. Ez a város volt
ugyanis a lengyel érsekség székhelye.
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Árpád-házi Szent Margit
Ünnepe: január 18.

M argit IV. Béla legkisebb gyermeke volt.
Amikor édesanyja, a bizánci származású

Mária várandós volt vele, épp a tatárok dúltak és
fosztogattak az országban. A királyi család ezért
úgy döntött, hogy a dalmáciai Klissza várába hú-
zódnak, amíg a veszedelem elvonul. Itt látta meg
a napvilágot Margit 1242-ben. Születése előtt édes-
anyja fogadalmat tett Istennek, miszerint ha a ta-
tárok elhagyják az országot, Margitot az ő szolgá-
latába ajánlja és ennek megfelelően neveli. Idő-
közben Belső-Ázsiában meghalt a nagykán, ezért
a tatár seregek a meghódított hatalmas területe-
ket hátrahagyva távoztak az országból.

A tatárjárástól szerencsésen megmenekülve,
a fogadalomnak megfelelően hálából Isten szolgá-
latára nevelték Margitot. Amikor hároméves lett,
átadták a veszprémi domonkos nővéreknek. Mar-
gitot ezután sokkal puritánabb és szigorú szabá-
lyokhoz kötött élet várta. Elszakadt szüleitől, roko-
naitól, és idegen apácák közé került. A cseperedő 
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Szent Hedvig
Emléknapja: július 18.

H edvig 1374-ben született I. Lajos magyar ki-
rály és Boszniai Erzsébet harmadik leánya-

ként. Mivel Lajos királynak nem volt fiú örököse,
halála előtt Hedviget jelölte meg utódjául a len-
gyel trónra.

Hedviget már gyermekkorában eljegyezték az
akkor még szintén gyermek Habsburg Vilmossal.
Vilmos volt ugyanis a magyar trón várományosa. 

I. Lajos király halála után a korábbi ígéretnek
megfelelően Hedviget Lengyelországba, Krakkó-
ba vitték, ahol az érsek lengyel királynővé koro-
názta. Miután a fiatal Hedviget megkoronázták,
Lengyelországot keletről a pogány litvánok sere-
ge fenyegette. Fejedelmük, Jagelló Ulászló házas-
sági ajánlatot tett az ifjú királynőnek. Hedvig sze-
rette Vilmost, ezért nem örült a nála sokkal idősebb
fejedelem közeledésének, mégis elfogadta. Tudta
ugyanis, hogy csak akkor mentheti meg népét a
litván csapatok támadásától, ha házasságra lép fe-
jedelmükkel. A frigytől a két nép közötti békét és 
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