
Szent Er zsé bet (1207–1231) tör té ne te mély és vál to za tos
nyo mot ha gyott az eu ró pai tör té ne lem és mû vé sze tek el -
múlt nyolc év szá za dán. Az egy há zi iro da lom (kö zép ko ri
élet raj zok, li tur gi kus és ha gi o gra fi kus szö ve gek, pré di ká -
ci ók és épí tõ lel ki iro da lom) és a né pi es Er zsé bet-ha gyo -
mány mel lett a kép zõ mû vé sze tek nek is kez det tõl fog va
ked velt té má ja volt Er zsé bet éle té nek és le gen dá i nak áb rá -
zo lá sa, s ezt egé szí ti ki az Er zsé bet tisz te le té re írt ze ne mû -
vek egy re szé le sebb ská lá ja is. E ten ger nyi anyag ára da tán
je lent meg a 18–19. szá zad for du ló ján Wil helm Jus ti köny -
ve, mely elõ ször tett kí sér le tet Er zsé bet éle té nek és az ah -
hoz kap cso ló dó mér he tet le nül sok írás mû nek a tu do má -
nyos kri ti kai vizs gá la tá ra. E két év szá za da el kez dett tu do -
má nyos erõ fe szí tés, mely az óta ugyan csak ha tal mas sá
nõt te ki ma gát, en nek a vál to za tos ha gyo mány anyag nak
a vizs gá la tá ból von ja le kö vet kez te té se it, hogy mi nél kö -
ze lebb ke rül jön Szent Er zsé bet éle té nek és sze mé lyi sé gé -
nek tit ká hoz.

Ha bár a tu do má nyos Er zsé bet-ku ta tás több mint 200
év re te kint vissza, dok to ri ér te ke zé sem ben csak a leg utób -
bi száz esz ten dõt te kin tet tem át. En nek két oka is van.
Egy részt Wil fried Müh len si epen dok to ri disszer tá ci ó já ban
– me lyet a mar bur gi egye tem fi lo zó fi ai fa kul tá sán nyúj tott
be 1949-ben – a ku ta tás el sõ 100 évé nek át te kin té sét el -
vé gez te. Más részt ép pen az 1907-es Er zsé bet-év for du lót
kö ve tõ en bon ta ko zott ki az a fel vi rág zás, mely a kri ti kai
for rás ki adás és an nak nyo má ban a ku ta tói ér dek lõ dés
újabb fel len dü lé sét hoz ta. Így te hát a 20. szá zad ön ma gá -
ban is tár gyal ha tó, szer ves egy sé get mu ta tó kor szak.

A dok to ri ér te ke zés cél ja e ket tõs vo nal ala pos fel dol go -
zá sa volt: az egyik vo na lon a 20. szá za di tu do má nyos
(egy ház)tör té ne ti ku ta tás kér dé se i nek és mód szer ta ná nak
vizs gá la ta, a má si kon an nak a rend kí vü li sze mé lyi ség nek,
Ár pád-há zi Szent Er zsé bet nek a be mu ta tá sa, aki nek tit ka
át su gár zik a fel ku ta tott tör té nel mi té nye ken és hi po té zi se -
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ken is. Így „a ku ta tás ku ta tá sa” egy szer re ad ké pet õró la
és 20. szá za di ön ma gunk ról – így ösz tö nöz ben nün ket to -
váb bi el mé lye dés re és mun ká ra.

WIL HELM MA U RER ÁR PÁD-HÁ ZI
SZENT ER ZSÉ BET RO MÁN KO RI
MEG HA TÁ RO ZOTT SÁ GÁ RÓL

„Er zsé bet ha tá ro zat lan sá ga… kül sõ és bel sõ hely ze té bõl,
va la mint ko rá nak kö rül mé nye i bõl fa kadt… Akár csak
mes te re, Marburgi Kon rád, egy új kor kü szö bén áll, ame -
lyen azon ban nem tu dott át lép ni” – fo gal maz ta meg té zi -
sét Wil helm Ma u rer. De ho gyan is ju tott er re a meg gyõ zõ -
dés re?

Er zsé bet lel ki mes te ré nek, Marburgi Kon rád nak a sze -
mé lye a tör té ne ti Er zsé bet-ku ta tás kez de te i tõl fog va a tör -
té né szek ér dek lõ dé sé nek a kö zép pont já ban állt. Va ló ban
meg ha tá ro zó – ha nem is ki zá ró la gos – sze re pet ját szott
a tü rin gi ai her ceg né val lá sos fej lõ dé sé ben fér je él té ben
épp úgy, mint utá na. Ha er re a spi ri tu á lis kap cso lat ra gon -
do lunk, nem tû nik meg le põ nek az sem, hogy ép pen Kon -
rád éle té nek ku ta tá sa ko mo lyan be fo lyá sol ta az Er zsé bet-
ku ta tást is. Karl Her mann May 1951-ben je len tet te meg
ta nul má nyát Kon rád éle té rõl, ezen be lül is a pre mont rei
rend hez va ló tar to zá sá ról. Ma u rert ezek az újabb fel ve té -
sek ve zet ték el új ha gyo mány tör té ne ti kér dé sek hez és ku -
ta tá si te rü le tek hez, me lyek se gít sé gé vel Er zsé bet éle té nek
ese mé nye it ere de ti kor tör té ne ti kon tex tu suk ban pró bál ta
be mu tat ni: „A jog tör té ne ti és ke gyes ség tör té ne ti össze ha -
son lí tás esz kö zé vel le het sé ges sé vá lik szá munk ra, hogy
Szent Er zsé bet lel ki egye dül ál ló sá gát ko rá nak ke re tei kö -
zött ra gad juk meg.” Há rom ta nul má nyá ban kö vet ke ze te -
sen kö vet te ezt a vo na lat.

El sõ ként meg je lent cik ké nek – „Zum Verständ nis der
he i li gen El isa beth von Thü rin gen” (1953) – el sõ két sza -
ka szá ban Ma u rer May fel ve té se it az Er zsé bet-ku ta tás
szem pont já ból ér té ke li: Marburgi Konrád ke resz tes had já -
ra ti pré di ká tor ként vál lalt po li ti kai sze rep lé sé nek kö vet -
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kez mé nye it, kü lö nö sen is a tü rin gi ai ud var ban, va la mint
Er zsé bet mel lett vál lalt lel ki ve ze tõi fel ada tá ban a fel té te -
le zett pre mont rei ha gyo má nyok és meg ha tá ro zott sá gok
je len lé tét. Ezek a szem pon tok oda ve zet ték el Ma u rert,
hogy ál ta lá nos ság ban is meg vizs gál ja a ke resz tes had já ra -
ti pré di ká to rok fel ada ta i nak és jo ga i nak össze füg gé se it,
vagy ép pen a tü rin gi ai tar to mány gróf ság hely ze tét a 13.
szá zad el sõ fe lé ben. Fi gye lem re mél tó elem zést ad Er zsé -
bet ke gyes sé gé nek asz ke ti kus vo ná sa i ról és for má i ról a
pre mont re i ek 12. szá zad ból szár ma zó ha gyo má nya i val
össze vet ve, ame lye ket Marburgi Konrád mint a rend tag ja
köz ve tít he tett vol na szá má ra.

A kér dést, hogy mi lyen mély le he tett Kon rád nak ilyen
be fo lyá sa Er zsé bet re, Ma u rer nem vá la szol ja meg egy ér tel -
mû en: „Er zsé bet vé gül még is csak olyan nagy ön ál ló sá got
õr zött meg, amely a kö zép ko ri nõi moz gal mak ad di gi tör -
té ne té ben pél da nél kül állt”, sõt úgy lát ja õt, mint aki
„már ki for má ló dott, mi e lõtt kap cso lat ba ke rült vol na Kon -
rád dal”, és „ere de ti ka rak te rét so ha sem vesz tet te el”. A
má sik ol da lon azon ban Er zsé be tet „csak ab ból a kap cso -
lat ból le het meg ér te ni, amely õt Marburgi Konrád hoz fûz -
te”. Ezért meg kí sér li a jog tör té net se gít sé gé vel meg ha tá -
roz ni azo kat a kül sõ ke re te ket, ame lye ken ke resz tül az ál -
ta la kép vi selt ke resz tes had já ra ti ke gyes sé gi esz mé ket
köz ve tí te ni tud ta, „ame lyek a meg elõ zõ év szá za dok mo -
nasz  ti kus re form moz gal ma i nak szi go rá ból táp lál koz tak”,
és ame lyek ben „Kon rád és Er zsé bet egy aránt osz toz tak”.
En nek nyo mán von ja le azt a kö vet kez te tést, hogy „Er zsé -
bet fej lõ dé sé ben a fe ren ces ele me ket mind ed dig messze
túl ér té kel ték.”

Írá sa har ma dik ré szé ben Er zsé bet bel sõ „át ala ku lá sát”
tár gyal ja, amely a meg öz ve gyü lé se (1227) és a ha lá la
(1231) kö zöt ti idõ ben ment vég be. Ma u rer azon ban itt
sem hagy ta el köz pon ti té má ját, Marburgi Konrád sze re -
pét. „Szi lárd jo gi ala pon a tar to mány úr ha lá lá val be fe je -
zett nek kell te kin te ni (Kon rád) pá pai pro tek to rá tu sát a te -
rü let (Tü rin gia) fe lett”, ha bár val lá si kap cso la tuk még sem
szûnt meg, amely „Er zsé bet ki je lölt vé dõ je ként (de fen sor)
új for má ban foly ta tó dik”. Így azon ban a fe ren ce sek Er zsé -
bet re gya ko rolt ha tá sá nak a kér dé se még nyi tott ma rad:
„Er zsé bet nek nyil ván va ló an volt haj lan dó sá ga az új esz -
mék iránt. Fel kell ten ni azon ban, hogy azok kal nem tisz -
tán, vi lá go san és a ma guk tel jes sé gé ben ta lál ko zott, és
nem újí tás ként fo gad ta õket, ha nem an nak a ke gyes ha -
gyo mány nak a né zõ pont já ból, amely ben élt.” „Er zsé bet
val lá sos éle tet élt (re li gi o sa volt), erõs mon asz ti kus kö tõ -
dés nél kül.” „Re li gi o sa ként élt éle te így mint Is ten nek
szen telt élet fér je lel ki üd vét szol gál ta an nak ha lá la után.”
Eb ben a stá tusz ban „sor or in sa e cu lo”-ként élt, és „bel sõ
meg ta pasz ta lá sai ve ze tik el mind ket te jü ket (ti. Er zsé be tet
és Kon rá dot) ad dig a ha tá rig, ame lyen túl már egy új em -
ber kép tá mad, a val lá si élet meg va ló sí tá sá nak és kö zös sé -
gi le he tõ sé ge i nek új for mái tûn nek fel.” Ezt a ha tárt azon -
ban Ma u rer sze rint so sem lép ték át.

1954-ben köz re adott cik ké ben – „Die He il ige El isa beth
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im Lich te der Fröm mig ke it ih rer Zeit” – Ma u rer ugyan azt
a célt kö vet te, mint ko ráb ban, de már más meg kö ze lí tés -
bõl. Er zsé bet éle té nek azon éve it te kin ti át, me lyek ben fér -
je mel lett mint tar to má nyi gróf né állt, va la mint Kon rád
jo gi és po li ti kai hely ze tét ugyan eb ben az idõ ben. Ez után
szá mos nõi ala kot mu tat be Er zsé bet csa lád já ból és kor -
tár sai kö zül (nagy nén jét, Hed vi get, va la mint a 12–13.
szá za di val lá sos nõi moz gal mak leg je len tõ sebb sze mé lyi -
sé ge it) „az össze ve tés mód sze ré vel”, akik nek a val lá sos
ka rak te re ha son lí tott Er zsé be té re. „Ezek nek a nõk nek az
éle te azo nos rit mus sze rint folyt le… Mind ezek a ha son -
ló sá gok azt mu tat ják, hogy Er zsé bet a ke gyes ség egy vi -
lá go san kör vo na la zott tí pu sát vet te fel és él te meg… A
ke mény asz ké zis ben és a fel tét len en ge del mes ség ben a
pre mont rei örök ség mu tat ko zik meg.” Eb ben az össze -
füg gés ben ér té kel te Assisi Szent Fe renc ke gyes sé gé nek és
élet for má já nak ha tá sát is Er zsé bet re: „Szent Fe renc hez
ha son ló an szá má ra is úgy tûnt fel Jé zus sze gény élet -
mód já nak meg va ló sí tá sa a vi lág ban ma rad va, kí vül a ko -
los to ron, mint a ke resz tény élet leg ma ga sabb for má ja…
Sor or in sa e cu lo – ez zel a ke resz tény nõi moz ga lom tör -
té ne té ben új ke gyes sé gi ide ál tû nik fel… és ez a ke gyes -
ség még is a Clairvaux-i Bernát ál tal kel tett cisz ter ci ek és
pre mont re i ek ke gyes sé gé ben gyö ke re zik.” Ezen túl me nõ -
en lé te zik „egy sze mé lyes, még is pár hu za mos fej lõ dés” a
bra ban ti és al só-raj nai be gi nák és Szent Er zsé bet kö zött:
„A dön tõ mo tí vum min den eset ben azo nos: Krisz tus kö -
ve té se a szen ve dés ben és a sze re tet ben”, a könnyek ado -
má nyá val és az ex tá zis sal egye tem ben – mint ber ná ti
misz ti ka. Itt új ra elõ tû nik Ma u rer ko ráb bi té zi se, mi sze -
rint „Er zsé be tet tü rin gi ai élet sza ka szá ban épp úgy, mint
éle té nek mar bur gi ide jé ben ki zá ró lag a ber ná ti ke gyes ség
ta la ján kell ér tel mez ni.”

Ha bár ki tart e mel lett a né ze te mel lett, most még is ala -
po sabb vizs gá lat alá ve szi a fe ren ces ha tás kér dé sét. Ezt
a be fo lyást egy részt kor lá to zott nak tar tot ta, mi vel – sze -
rin te – egy fe ren ces ko los tor lé te zé se „Mar burg ban csak
ké sõbb iga zol ha tó… Min den kí sér let, hogy már Er zsé bet
éle té nek ide jé ben fel té te lez he tõ le gyen…, pusz tán le gen -
dá ris tá kol mány”, más részt meg elõ le ge zett nek is a ber -
ná ti ke gyes ség ben, kü lö nö sen is né met föl dön. En nek el -
le né re is kény te len szá mol ni Fe renc mé lyebb ha tá sá val
is: „De nem csu pán éle té nek utol só hó nap ja i ban ré szel -
tet te Er zsé bet Szent Fe ren cet val lá sos tisz te let ben”, ha -
nem „a fe ren ces ség új bo rát a ré gi töm lõk be töl töt ték”.
Eh hez ha son ló ki je len té sei el le né re is ki tar tott azon ban a
szent her ceg nõ ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá nak kon -
cep ci ó já nál.

Egé szen más szem pont ból, új te rü le te ket be von va foly -
tat ta ku ta tá sát Ma u rer egy har ma dik mun ká já ban – „Eli -
sa beth von Mar burg in zeit ge schicht li cher Be le uch tung”
(1958). Er zsé be tet a tü rin gi ai tar to mány gróf ság po li ti kai
hely ze té nek fé nyé be ál lít ja: „Er zsé bet szá má ra ezek a bel-
és kül po li ti kai kö rül mé nyek nagy je len tõ ség gel bír tak.” A
ke resz tes had já rat kri ti kus ide jé ben pél dá ul nagy ban



meg ha tá roz ta éle tét a tü rin gi ai her ceg ség és a ma in zi ér -
sek ség kö zöt ti ha gyo má nyo san fe szült vi szony, amely –
mint ko rát ál ta lá ban is – val lá sos til ta ko zás hoz ve zet te Er -
zsé be tet: „ke resz tény pro tes tá ci ó hoz az erõ szak és az
igaz ság ta lan ság el len, amely a ki épü lõ ál lam ha ta lom és
or gá nu mai tér nye ré sét jel le mez te.” A po li ti kai össze füg gé -
sek mel lett Ma u rer elem zi a fér je há bo rú ba vo nu lá sa után
meg erõ sö dött po zí ci ó hoz ju tó tar to mány gróf né hely ze tét
is: „Min den, amit há zas éle té nek asz ke ti kus le mon dá sai és
gya kor la tai fe lõl tu dunk, össze füg gés ben áll bel sõ rész vé -
te lé vel a ke resz tes had já ra ton”, amit „õ ma ga ál do zat ként
fo gott fel, amely nek hoz zá kel lett já rul nia La jos éle té hez
és a ke resz tes had já rat si ke ré hez.”

A kül sõ kö rül mé nyek után Ma u rer a ke gyes asszony és
öz vegy éle té nek lel ki vo ná sa it ve szi szám ba. Ezen a pon -
ton je lent kez nek ná la új szem pon tok és ered mé nyek. Er -
zsé bet mint sor or in sa e cu lo „a ko los tor és a vi lág kö zöt ti
fe szült ség gel töl ti meg szí vét és éle tét” az asz ké zis út ján,
„a vi lág ban, a vi lá gért”. Itt mu tat koz nak meg az el sõ je lei
an nak is, hogy ko ráb bi né ze te it meg vál toz tat ta: „As si si
Fe renc is va la mi ha son lót ke re sett… Er zsé bet azon ban nõ;
s a rend kí vü li, amit el kép zelt, pél da nél kül va ló volt.”
Nem csak Er zsé bet mint nõ egye dül ál ló vol tát hang sú lyoz -
za egy új tör té nel mi kon tex tus ban, ha nem spi ri tu á lis ro -
kon sá gát is a 12–13. szá zad val lá sos nõi moz gal ma i val is.

Ma u rer még ezen is túl lép, és újabb né ze te ket fejt ki Er -
zsé bet és Fe renc kap cso la tá ról. „A ke resz tes lo vag La jos
em lé ke ze té re szen telt ma radt Er zsé bet éle te és mar bur gi
ala pí tá sa 1228. már ci us 24. után is”, amennyi ben „az asz -
ké zis for mái azon ke mény és szi lárd tör vé nyek nek fe lel tek
meg, ame lye ket Kon rád rend jé nek atyá i tól (a pre mont re i -
ek tõl) vett át”. Ez után kö vet kez nek új meg lá tá sai: „Er zsé -
bet nem volt fe ren ces ren di ér te lem ben, azon ban egy olyan
irány zat ki emel ke dõ kép vi se lõ je, amely a kol du ló ren dek -
ben ta lál ta meg be tel je se dé sét”, és „amennyi ben Er zsé bet
fel tét len ön át adás sal a ré gi nek él, amellyel a sze gény sé gi
moz ga lom át ha gyo má nyo zott mo tí vu ma it va ló sít ja meg,
még is – ma ga és a kor tár sai szá má ra sem tu da to san – az
új hor do zó ja lesz.” Te hát „a ko rok kö zött él” – egy ré gi és
egy új kor sza kot rep re zen tál va. E vi lá gos vé le mény vál toz -
ta tás da cá ra Ma u rer meg is mét li ré gi ki je len té sét: Er zsé bet
„az új kor kép vi se lõi szá má ra ért he tet len ma radt”.

Már ko ráb bi ta nul má nyá ban – „Die he il ige El isa beth
und ihr Mar bur ger Hos p ital” (1956) – meg mu tat koz tak
en nek a tar tal mi mó do su lás nak egyes ele mei. Eb ben az
írás ban Ma u rer a mar bur gi is po tály ala pí tás kö rül mé nye it
ku tat ja (1228–1234 kö zött). Eb ben az össze füg gés ben
vizs gál ja azo kat a kor tör té ne ti kér dé se ket, ame lyek a meg -
öz ve gyült her ceg né utol só éve it meg ha tá roz ták. „Az elõ -
ké szü let” cím alatt vá zol ja azt a „bel sõ konf lik tust”, amely
Er zsé be tet öz vegy sé gé ben az elé a kér dés elé ál lí tot ta: „va -
jon egy ko los to ri kö zös ség rej te ké be kel le ne-e ilyen (misz -
ti kus) él mé nyek után lép nie?” Ma u rer vá la sza már itt is fi -
no mí tást sej tet: „A ke resz tény ség tör té ne té ben el sõ ként kí -
sé rel te meg egy nõ, hogy sor or in sa e cu ló ként él jen… Ez -

zel egy új, ko ráb ban já rat lan utat ke re sett ma gá nak.” Sza -
bad aka ra tá ból lé pett er re az út ra: „nagy pén te ki fo ga dal -
ma kor 1228-ban ön ál ló an cse lek szik, nem akar va, hogy
Kon rád vissza fog ja, ide ál já nak ra di ká lis meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben, hogy sor or in sa e cu lo le gyen.”

Ha bár itt Er zsé bet au to nóm cse lek vé sét hang sú lyoz za,
en nek el len sú lya ként rög tön vissza tér Kon rád fõ sze re pé -
nek hang sú lyo zá sá hoz a kór ház ala pí tás ban: „mint ta ní tó -
mes te re, ki fe je zet ten Marburgi Konrád ve zet te er re az út -
ra.” Õ for dí tot ta te kin te tét egy „mon asz ti kus kö zös ség”,
az „is po tály ala pí tás” fe lé. „Ó és új, aho gyan Er zsé bet és
Kon rád szí vé ben is még össze ke ve re dett, az új ala pí tás
ter vé ben is ki egyen sú lyo zat la nul áll tak egy más mel lett. A
kö vet ke zõk ben azt mu tat juk be, mi kép pen szo rí tot ta visz  -
sza is mé tel ten a ré gi az újat.” 

Ez az is po tály kö zös ség, amely „1229. áp ri lis 19. és
1231. már ci us 11. kö zött jog sze rû kép zõd mény ként épült
ki”, sem mi lyen te kin tet ben nem volt kla u zú ra, hi szen ak -
kor Er zsé bet nek „a mar bur gi ide jé bõl sok szo ro san do ku -
men tált uta zá sai nem let tek vol na le het sé ge sek.” Ma u rer
itt is a be gi nák kal lát ha son ló sá got, nem csak egy há zi és
tár sa dal mi hely ze tük okán, ha nem a val lá sos élet te rü le tén
is. Az pe dig „sem ke let ke zé sé ben, sem ki bon ta ko zá sá ban
nem állt kap cso lat ban a fe ren ces ség gel”. To váb bi ér ve lé sé -
ben Ma u rer meg kí sé rel te to vább csök ken te ni a fe ren ces be -
fo lyás je len tõ sé gét, vé gül azon ban még is el is mer ve: „Az
um bri ai szent kö ve tõ je lett, nem úgy, hogy be lé pett vol na
rend jé nek csa lád já ba, ha nem ab ban, aho gyan éle te vé gé ig
élt… En nek so rán Marburgi Konrád dal együtt egé szen ad -
dig a ha tá rig ju tott, ame lyen túl a 13. szá za di kol du ló ren -
dek te rü le te kez dõ dik. Er zsé bet ezt a ha tárt so ha sem lép te
át.” Így lett vé gül is ha lá la után – Kon rád eret ne kek el le ni
pré di ká ci ói nyo mán – „a szent, aki a ka to li kus ke gyes ség
ide ál ját meg tes te sí tet te”.

MA U RER TA NUL MÁ NYAI:
KU TA TÁ SÁ NAK SÚLY PONT JAI

Wil helm Ma u rer ta nul má nyai az Er zsé bet-ku ta tás új sza -
ka szát nyi tot ták meg. Leg na gyobb ér de me az, hogy ku ta -
tá si kon cep ci ó já hoz hû en Er zsé bet éle té nek leg fon to sabb
ese mé nye it és val lá sos össze te võ it „ob jek tív” tör té ne ti té -
nyek ke re tei kö zött vizs gál ta. A meg elõ zõ ku ta tás sok szor
egy ol da lú össz pon to sí tá sát bel sõ val lá sos fej lõ dé sé re és
ka rak te ré re Ma u rer egyen súly ba hoz ta a kül sõ kö rül mé -
nyek össze füg gé se i vel. A jog tör té ne ti össze füg gé sek be vo -
ná sa olyan kro no ló gi ai vá zat ho zott lét re, amely ben le het -
sé ges volt éle té nek sza ka sza it és lel ki kap cso la ta it „a quo
ad qu em” be so rol ni. Ez zel a mód szer rel az is le he tõ vé vált,
hogy az Er zsé bet rõl, Marburgi Konrád ról, a tü rin gi ai ud -
var ról, a mar bur gi Fe renc-is po tály ról ko ráb ban al ko tott
ha mis el kép ze lé se ket fe lül vizs gál ja, más je len sé gek pe dig
meg ta lál hat ták he lyü ket szé le sebb össze füg gé sek ben is.

Ma u rer ke gyes ség tör té ne ti ered mé nye it azon ban más -
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ként kell ér té kel ni. Nagy ér de me, hogy az Er zsé bet-ku ta tás
klasszi kus axi ó má i nak kor sza ka után a ke gyes ség tör té ne -
ti ku ta tás leg újabb ered mé nye it is al kal maz ta, s ez ál tal
meg sza ba dí tot ta a vég ered mény ben ki lá tás ta lan és cél ta -
lan pszi cho lo gi zá lás tól. Itt új té zis sel állt elõ, még pe dig
az zal, hogy Er zsé be tet tel jes mér ték ben a ro mán kor ha tá -
roz ta meg. Ez zel Ma u rer konk rét kor ba ágyaz ta az élet raj -
zot, azon ban olyan kro no ló gi ai-esz me tör té ne ti ha tár vo na -
lat is hú zott, ame lyet sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött sem
akart töb bé át lép ni. Ha bár ké sõb bi ku ta tá si ered mé nyek
nyo mán fel is mer te en nek a té zis nek a prob lé má it, aho -
gyan ez a ké sõb bi ta nul má nyok ban is mé tel ten meg mu tat -
ko zik, kö vet kez te té se ket még sem vont le be lõ le. Ezért azt
mond hat juk, hogy vi tat ha tat lan ered mé nyei még is kor lá -
to zot tak ma rad tak.

Ezért kri ti ku san meg kell ál la pí ta ni, hogy Ma u rer
összes sé gé ben sa ját kon cep ci ó já nak fog lya ma radt. Mi -
köz ben nagy ala pos ság gal ku ta tott a szent her ceg nõ éle -
té nek, leg fõbb jel lem zõ i nek a hát te ré ben meg hú zó dó ob -
jek tív tör té ne ti té nyek, össze füg gé sek és elõ írá sok után,
an  nyi ra el ural ko dott ben ne ez a tö rek vés, hogy Er zsé bet
sze mé lyes ka rak te rét, bel sõ lel ki fej lõ dé sét és meg nyil vá -
nu lá sa it fel tû nõ en a hát tér be szo rí tot ta. Er zsé be tet azon -
ban nem te kint het jük csu pán a kül sõ kö rül mé nyek ter mé -
ké nek, for má ló dá sá ban oly nagy sze re pet ját szott rend kí -
vü li sze mé lyi sé ge. Az a be nyo más ala kul ki a meg fi gye lõ -
ben, hogy Ma u rer tu da to san a ko ráb bi ku ta tás kér dés fel -
ve té se i vel akart konf ron tá lód ni, amely el sõ sor ban a bel sõ,
pszi cho ló gi ai ol dalt vet te fi gye lem be Er zsé bet nél. Ez a ten -
den cia ab ban is fel is mer he tõ, hogy írá sa i ban sok kal töb -
bet ír a kor tör té nel mi, po li ti kai és egy há zi össze füg gé se i -
rõl, mint ma gá ról a tü rin gi ai szent rõl. Kü lö nö sen el sõ,
prog ram adó pub li ká ci ó já ban (Zum Verständ nis der He i li -
gen El isa beth von Thü rin gen) mu tat ko zik ez meg,
amennyi ben an nak na gyobb ré sze – a cím mel el len té te -
ben – Marburgi Konrád dal fog lal ko zik. Ezt az arány ta lan -
sá got ké sõbb is csak rész ben iga zí tot ta ki.

Ma u rer azt a té zist, hogy Er zsé bet va lás sos ága már
Kon rád dal va ló ta lál ko zá sa elõtt ha tá ro zott for mát öl tött,
in di rekt mó don is meg erõ sí ti: „Csak nagy idõ kö zön ként
tud hat ta Kon rád Er zsé bet gon do zá sát el lát ni.” Ezek a kro -

no ló gi ai ûrök, ame lyek ab ból áll tak elõ, hogy Kon rád más
egy há zi te vé keny sé ge mi att (mint ke resz tes had já ra ti pré -
di ká tor és pá pai meg bí zott) so kat uta zott, ki es tek Ma u rer
fi gyel mé bõl, ha bár ala po san meg gyen gí tik azt a né ze tet,
hogy val lá sos sá ga vég sõ for má ját Kon rád, il let ve Kon rád
ren di ho va tar to zá sa ha tá roz ta vol na meg. Ha Kon rád mint
ke resz tes had já ra ti szer ve zõ nem le he tett je len Wart burg -
ban, ki lát hat ta el a lel ki ve ze tés fel ada tát Er zsé bet, ké -
sõbb pe dig is po tály kö zös sé ge mel lett? Ho gyan le het ezen
az ala pon úgy ér vel ni, hogy Kon rád je len lé te meg aka dá -
lyoz ta a fe ren ces be fo lyást? Ho gyan fo gad hat nánk el
Mau  rer vé le mé nyét, hogy Kon rád be fo lyá sa lé nye gé ben ki -
zá ró la gos volt Er zsé bet re? Ezen a pon ton mu tat ko zik meg
érv rend sze ré nek gyen ge pont ja: a sa ját ma ga ál tal vá lasz -
tott mód szert, vagy is a re á lis jo gi és tör té nel mi kör nye zet -
bõl fa ka dó kö vet kez mé nye ket sa ját té zi se ro vá sá ra nem
vi szi kö vet ke ze te sen vé gig. A „kro no ló gi ai ûrök” prob lé -
má ja még sú lyo sab ban je lent ke zik a fe ren ces vi ta ese té ben
az Er zsé bet ha lá lát kö ve tõ ese mé nyek lát tán, ahol szá mos
pél da mu tat ko ráb bi fe ren ces be fo lyás ra, ame lye ket azon -
ban Ma u rer tel je sen fi gyel men kí vül hagy. Mód sze re és té -
zi se te hát, ame lyek az Er zsé bet-ku ta tás alap vo na la it is je -
len tõ sen meg vál toz tat ták, még is el akad tak fél úton. Ezt
mu tat ja az is, hogy Er zsé bet val lá sos for má ló dá sá nak azt
a sza ka szát, amely a Kon rád dal va ló ta lál ko zá sa elõt ti
idõ re ve zet he tõ vissza (1226 elõtt), fi gyel men kí vül hagy -
ja, ha bár ép pen õ ma ga em lí ti, hogy ak kor ra Er zsé bet ke -
gyes sé ge már ki for má ló dott. Csak így lett le het sé ges, hogy
Marburgi Konrádot ilyen ki zá ró la gos és meg ha tá ro zó sze -
rep hez jut tat ja, az egyéb ha tá sok je len tõ sé gét pe dig ilyen
ka te go ri ku san le csök kent se.

Va ló szí nû leg ép pen a tör té nel mi is me re tek bi zo nyí tó
ere je ve zet te Ma u rert to váb bi mód szer ta ni za va rok hoz:
hogy ér ve lé sé ben ele ve fel té te le zi a vég ered ményt. Eh hez
a pe tit io prin ci piihez kap cso ló dik egy to váb bi prob lé ma is:
Ma u rer éles ha tár vo na lat hú zott a ro mán és a gó ti kus kor
kö zé, s így ál lí tot ta Er zsé bet tel je sen ro mán szel le mi sé gû
nõi val lá sos fej lõ dé sét (asz ké zis, ke gyes ség, ka ri tás z). Ha -
bár ké sõb bi ta nul má nya i ban eze ket a té ve dé se ket kor ri -
gál ni akar ta, egy ol da lú és sa ját ku ta tá sai alap ján is két sé -
ges ál lás pont ját so sem ad ta fel.
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