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WIN FRIED ZEL LER KRI TI KÁ JA MA U RER RO MÁN
KO RI ER ZSÉ BET-KON CEP CI Ó JA FE LETT

Win fried Zel ler 1957-ben je len tet te meg Er zsé bet 750. szü le -
té si év for du ló ján el mon dott elõ adá sát. Ha bár az Er zsé bet-
ku ta tás át te kin té sé ben mun ká ja ele jén az em lé ke zés ben ha -
tá roz za meg cél ját, ha mar vi lá gos sá vá lik, hogy va ló já ban
Er zsé bet ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá nak a té zi sét ve szi
kri ti ka alá. A ku ta tás át te kin té sé ben már Al bert Huys kens
és Karl Wenck mun ká ját is úgy ér té ke li, hogy ered mé nye ik
„Er zsé bet és Mar bur gi Kon rád kap cso la tát egy más sal va ló
éles ke gyes ség ti po ló gi ai szem ben ál lás ként ír ták le”. Zel ler
té zi se te hát így hang zik: „Er zsé bet a vi lág el le ni til ta ko zás -
ban él, ez pe dig az õ konk rét vi lá ga, a ké sõ ro ma ni ka em -
be ré nek szép sé ges és a rend biz ton sá gá ban élõ vi lá ga.” Ho -
gyan is jut el er re a meg ál la pí tás ra?

Zel ler egé szen tu da to san ke res te Er zsé bet ke gyes sé gé -
nek új sze rû ele me it, mi vel szá má ra „a tör té ne lem leg mé -
lyebb ér tel emben meg úju lás”. Ezért te szi fel a kér dést,
hogy „mi volt az ere de ti, az egye dül ál ló és új a ke gyes sé -
gé ben”.

Ki in du ló pont ja – akár csak Ma u rer nál – a kor tör té ne ti
hely zet, mely nek lé nye gi vo ná sát a ro mán és gó ti kus vi lág
fe szült sé gé ben lát ta. „Er zsé bet éle té nek ide je a ro mán kor
vé gé vel, a ro mán ko ri em ber és a mér ték tar tó vissza fo gott -
ság (maze) eré nyé nek al ko nyá val esett egy be.” Eb bõl a
kor tör té ne ti fe szült ség bõl szü le tett meg a „vi lág el le ni til -
ta ko zás”, amely elem zé sé nek alap mo tí vu má vá is vált. Ezt
a til ta ko zást kép vi sel ték „töb bé-ke vés bé” a kor tár sai is:
„Do mon kos és Fe renc… Mecht hild von Mag de burg… Vald
Pé ter… a be gi nák moz gal ma, akár csak a fla gel lán sok”.
Eb ben a til ta ko zás ban „a szent ség köz vet len sé gé rõl” van
szó, amely „az Is ten nel, az em ber rel és tu laj don ön ma gá -
val szem be ni” fé le lem mel el len tét ben egy faj ta „val lá sos
iz gal mat, kü lö nös meg in dult sá got” éb reszt. Eb bõl a fé le -
lem bõl fa kadt az eret ne kek ül dö zé se, „amely re ugyan az a
Mar bur gi Kon rád is el ra gad tat ta ma gát”, és a „jó vá té tel re”
va ló tö rek vés, amely vé gül Er zsé be tet nem elé gí tet te meg.
Ez a tö rés vé gül az éle té ben is meg mu tat ko zott; fel tû nõ,
hogy „Er zsé bet val lá sos sá gá ban is fe szült sé gek és ki len -
gé sek, el lent mon dá sos vo ná sok vol tak.”

Eze ket az el lent mon dá sos vo ná so kat egy fe lõl „a ma gát
ra di ka liz mu sig fo ko zó szi gor ban”, más fe lõl „az is mé tel ten

meg je le nõ já té kos vo nás ban” vél te meg ta lál ni. A ra di ka liz -
mus az aka rat meg tö ré sé ben mu tat ko zott meg, ami ben
Kon rád nak is meg volt a ma ga sze re pe, va la mint az un dor,
a fé le lem és a ret te gés le gyõ zé sé ben. A má sik ol da lon pe -
dig egy sor vi sel ke dé si jel lem zõt so ra koz tat fel Zel ler, me -
lyek „egy ke resz tény »ho mo lu dens«” ké pét raj zol ják
elénk. Ez utób bi mint „fel sza ba du lás a já té kos öröm re” a
til ta ko zás fo gal mát konk rét tar ta lom mal töl ti meg. Zel ler
még to vább ment ezen az úton, és Er zsé bet val lá sos ka -
rak te rét to váb bi vo ná sok kal egé szí tet te ki: „de rû, bol dog -
ság, öröm”, ami ben ma ga a ne ve tés is – nemrit kán
könnyek kí sé re té ben – fon tos sze rep hez jut. Így ér tel me zi
Zel ler azt a je le ne tet, ami kor „el ül döz ték Wart burg ból”, és
az ei se na chi fe ren ce sek nél Te De u mot mon dat, va la mint
azt a ma dár dalt, me lyet ha lá los ágyán hal lott.

Vé gül Zel ler vissza tér a köz vet len ség, „Krisz tus kö zel sé -
ge” és a til ta ko zás mo tí vu má hoz. Mind ezek ben fe ren ces
vo ná sok ra is mer: Krisz tus kö zel sé gé ben, ame lyet Er zsé bet
a sze gé nyek ál tal él meg, és a ren de zett ja vak vi lá ga el le -
ni til ta ko zás ban, amely „tûz zel emész tõ imád ság” ál tal –
„iga zi fe ren ces for du lat tal él ve” – má so kat is el ér.

„Mi volt az ere de ti, az egye dül ál ló és új az õ val lá sos sá -
gá ban a ke resz tény ke gyes ség tör té net te rü le tén?” – kér de -
zi Zel ler, és vá la szol: „Gon do la tai min den bi zonnyal nem
vol tak újak… az azon ban, hogy ép pen eze ket a sza va kat
ta lál ta meg, és hogy vég ered mény ben ezen az úton in dult
el, ez a va ló di új don ság, amely az egy ház tör té net cso dá ja.”

ZEL LER ELÕ ADÁ SÁ NAK KRI TI KUS PONT JAI

Win fried Zel ler nyil ván va ló tö rek vé se, hogy Szent Er zsé -
bet kor- és ke gyes ség tör té ne ti ka rak te ré nek jel lem zé sé hez
al ter na tív té zist épít sen fel. Tu do má nyos ér dek lõ dé sé rõl
ezt bo csát ja elõ re: „A tör té ne lem leg mé lyebb ér te lem ben
meg úju lás, és tár gyá nak a min den ko ri újat, új je len sé ge -
ket te kin ti…” – az iga zi meg úju lás az egy ház tör té net cso -
dá ja. Ez a meg fo gal ma zás már egy ol da lú ku ta tá si kon cep -
ci ót mu tat, amely a fi gyel mét a tra di ci o ná lis tól el té rõ ele -
mek re for dít ja, és el sõ sor ban azo kat hang sú lyoz za. Ez a
meg ha tá ro zott ság ve zet te Zel lert – rész ben jo go san – Er -
zsé bet tel je sen ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá nak el ve té -
sé hez, de egy ben meg is aka dá lyoz ta azt, hogy al ter na tív

KO RÁ NYI AND RÁS

Élet és élet rajz: Ár pád-há zi Szent
Er zsé bet a 20. szá za di tu do má nyos
kuta tás tük ré ben II.



né ze tét a tu do má nyos mun ká ban a ko ráb bi meg ál la pí tá -
sok kal ko he ren sen ala poz za meg. Zel ler kí sér le tét in kább
an ti té zis jel le gû nek kell tar ta nunk.

Té zi sé ben vég ered mény ben a til ta ko zás (Pro test) mo tí -
vu ma ural ko dik, amely Er zsé bet nek a gó ti ka ko rá tól va ló
szel lem tör té ne ti el ha tá ro lá sá ra adott el len re ak ció, ez ha -
tá roz za meg elõ adá sá nak fel épí té sét és érv rend sze rét egy -
aránt. Er zsé bet val lá sos sá gá nak „fe szült sé ge i ben és ki -
egyen sú lyo zat lan sá ga i ban” ré gi ele mek – me lye ket Zel ler
ra di ka liz mus nak ne vez – épp úgy fel tûn nek, mint újak,
ame lyek a tiltakozás nyo mán új vi sel ke dé si for mák hoz ve -
zet tek. A til ta ko zás és el len ál lás ép pen a ré gi ra di ka liz mu -
sa el len irá nyul, amit Kon rád is kép vi sel. Kö vet kez mé nye -
i ben azon ban a tiltakozás mo tí vu ma újabb kor- és ke gyes -
ség tör té ne ti el ha tá ro lás hoz ve zet, ti. Er zsé bet tel je sen
vagy lé nye gé ben gó ti kus meg ha tá ro zott sá gának gon do la -
tá hoz val lá sos sá gá ban és vi sel ke dé sé ben egy aránt.

Tu do má nyos szem pont ból Zel ler mun ká já ban a súly -
pont azon van, hogy Ma u rer tõl el té rõ en Er zsé bet éle té nek
ese mé nye it és jel lem zõ it nem csu pán a kül sõ kö rül mé -
nyek bõl akar ja meg ér te ni, ha nem na gyobb fi gyel met szen -
tel sze mé lyi sé gé nek és bel sõ fej lõ dé sé nek is. Re vi de ál ja
azt az ál lás pon tot, amely Mar bur gi Kon rád sze re pét egy ol -
da lú an hang sú lyoz za éle té ben, és ez zel eli mi nál ja Kon rád
mo no li ti kus be fo lyá sát Er zsé bet ke gyes sé ge és val lá sos
gya kor la ta felett. Hogy ezt a célt el ér hes se, ép pen a bel sõ
mo tí vu mo kat hang sú lyoz za – ami azon ban azt von ja ma -
ga után, hogy élet raj zi szem pont ból min den kro no ló gi ai
rend össze om lik ná la. Ma u rer fe gyel me zett kro no ló gi ai
rend jé vel össze ha son lít va ez Zel ler nél bel sõ tar tal mi kö -
vet ke zet len sé ge ket okoz az ér ve lé sé ben.

Er zsé bet né hány ki vá lasz tott sze mé lyi ség je gyét az után
a pszi cho ló gi ai ana lí zis esz kö zé vel vizs gál ja, amely egy ér -
tel mû en a ko ráb bi ku ta tás pszi cho ló gi ai in terp re tá ci ó já val
mu tat ro kon sá got. Ép pen ez a „pszi cho lo gi zá lás” ál lít ja az
an ti té zis ben Er zsé bet új, a til ta ko zás ból fa ka dó val lá sos
pra xi sát a kö zép pont ba. E sze mé lyi ség je gyek ön ké nyes ki -
vá lasz tá sa azon ban is mét egy ol da lú sá gok hoz, oly kor pe -
dig tel je sen szub jek tív ál lí tá sok hoz ve zet. Zeller a for rá sok
ke ze lé sét is gyak ran e szem pont nak ren del te alá.

Szá mos pon ton ér he tõ tet ten Zel ler nél a kor tör té ne ti
kon tex tus fe lü le tes elem zé se. Jel leg ze tes pél dá ja en nek,
hogy azt a je le ne tet, amely ben Er zsé bet öz ve gyi ál la po tá -
ban „nagy báty ja ve le kap cso la tos há zas sá gi ter vei nyo -
mán ki fe jez te azt a szán dé kát, hogy in kább az or rát vág -
ja le, mert ak kor bi zo nyo san nem kí ván ko zik sen ki utá -
na”, já té kos vo nás ként ma gya ráz za. Ez a drasz ti kus – és
egy ál ta lán nem já té kos – el tö kélt ség sok kal in kább volt
vég sõ le he tõ ség, hogy egy erõ sza kos há zas sá gi ter vet –
gyak ran ép pen val lá si meg gyõ zõ dés mi att – el le hes sen
ke rül ni. A mo tí vum egyéb ként Szent Mar git ese té ben is
elõ for dul, ha son ló an ki éle zett hely zet ben. Eh hez hoz zá já -
rul az a tény is, hogy Zel ler sem mi fé le meg kü lön böz te tés -
sel nem él a 12–13. szá zad spi ri tu á lis ha gyo má nyai te -
rén: „Kor tár sai kö zé, akik mind annyi an töb bé-ke vés bé a

tû nõ ben le võ ro mán ko ri em ber vi lá ga el le ni til ta ko zás -
ban él tek, nem csak az új kol du ló ren dek ala pí tói, Do mon -
kos és Fe renc tar toz nak, ha nem a nagy misz ti kus Mecht -
hild von Mag de burg mel lett Vald Pé ter és lyo ni sze gé nyei
is, de a be gi na moz ga lom el sõ kép vi se lõi, a fla gel lán sok
is.” Ez a ki je len tés azt a zel le ri cél meg ha tá ro zást tük rö zi
vissza, amely sze rint ki zá ró lag „az ere de ti, az egye dül ál -
ló és új” után ku tat.

Kri ti ká val kell meg ítél ni azo kat a ki je len té se it is, ame -
lyek ben a pro tes táns re for má to ri jel leg ze tes sé ge ket vé li föl -
fe dez ni, amely min de nek elõtt ép pen a ku ta tó pro tes táns
meg ha tá ro zott sá gát jel zi. Ezek kö zött egy részt olyan meg -
ál la pí tá so kat ta lá lunk, ame lyek in kább jel lem zõk Lu ther ra,
mint Er zsé bet re: „Nem elé gí ti ki a jó vá té tel  egy sze rû szán -
dé ka, ha nem fe szült ség gel te li bi zony ta lan ság ma rad ben -
ne.” Más fe lõl a tiltakozás-mo tí vum di rekt iden ti fi ká lá sa is
– mint a 12–13. szá zad éles ta ga dá sá nak a ki fe je zé se – ké -
sõb bi ko rok jel lem zõ je, mint pél dá ul a re for má ci óé.

A MA U RER ÉS ZEL LER KÖ ZÖT TI TU DO MÁ NYOS 
VI TA ÉS AN NAK KÖ VET KEZ MÉ NYEI

Ma u rer és Zel ler a ro ma ni ka és gó ti ka kö zöt ti kor- és szel -
lem tör té ne ti ha tár vo nás kér dé sé ben éle sen üt kö zött meg
egy más sal. A két kor szak ha tá ro zott el kü lö ní té se nem csu -
pán kö zös jel leg ze tes sé gük, ha nem vi tá juk gyúj tó pont ja is
lett. Er zsé bet kor tör té ne ti össze füg gé sek ben va ló meg ér té se
mint a tu do má nyos ku ta tás ve ze tõ el ve ah hoz ve ze tett,
hogy a kor sok szor job ban fel kel tet te a ku ta tók ér dek lõ dé -
sét, mint Er zsé bet éle té nek szû kebb ér te lem ben vett tör té ne -
ti vizs gá la ta. Az a tö rek vés, hogy a her ceg nõt kor tö té ne ti
elem zés alap ján a ro ma ni ka vagy a gó ti ka vi lá gá ba so rol -
ják, vé gül el te rel te a fi gyel met val lá sos sá gá ról, sze mé lyi sé -
gé rõl és ke resz tény élet vi te lé rõl, s egy re in kább el mé le ti vi -
ta jel le gét öl töt te. A vi ta a ku ta tott sze mély lé nye ges vo ná -
sa it is el fed te, ame lyek ép pen a szel lem tör té ne ti kor sza kok
kö zöt ti át me net je gye it vi sel ték ma gu kon. Ez a kor tör té ne ti
át me ne ti hely zet azon ban mind két ku ta tó szá má ra vi lá gos
volt. Ha tá ro zott ál lás fog la lá suk el le né re is mind ket te jük nél
lát szik egy faj ta köl csön ha tás a ku ta tá si ered mé nyek ben.

Már Zel ler an ti té zi sé ben is meg fi gyel he tõ, hogy Ma u rer
ered mé nye it és kö vet kez te té se it nem ve ti el tel je sen, még
ha Er zsé bet ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá val ha tá ro zot -
tan szem be is száll. Zel ler el is mer te a ro mán ko ri jel leg ze -
tes sé ge ket – me lye ket Er zsé bet éle té ben sze rin te Kon rád
kép vi selt – mint egy faj ta ra di ka liz must a bel sõ, val lá sos
fej lõ dé sé ben. Ez el len per sze – mond ja Zel ler – val lá sos és
ka ri ta tív pra xi sá val til ta ko zott. Eze ket a jel leg ze tes sé ge ket
azon ban Zel ler nem azo no sít ja min den to váb bi nél kül a
12–13. szá zad val lá sos sá gá val, ha bár a hát tér ben érez he -
tõ ez a kí sér tés. Egy év vel Zel ler elõ adá sá nak meg je le né se
után Ma u rer is fi no mí tot ta el kép ze lé se it Er zsé bet tel jes
mér ték ben ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá ról, amint ezt
ko ráb ban említettük. Hogy Zel ler kri ti ká ja eb ben nagy sze -
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re pet ját szott, ab ból is nyil ván va ló, hogy Ma u rer szük sé -
gét érez te né hány zel le ri alap mo tí vum ér tel me zé sé nek
(pél dá ul a til ta ko zás mo tí vu ma).

Ez a pél da jól mu tat ja egy részt, hogy a vi tá ban mi lyen
je len tõs sze re pet ját szott a ko rok el ha tá ro lá sa egy más tól,
de azt is, hogy a mély ben el len té tes ku ta tá si mód sze rek és
né ze tek rej tõz nek. Ma u rer ered mé nye it Er zsé bet ko rá nak
kon tex tu sá ból akar ja le ve zet ni, míg Zel ler „az ere de tit, az
egye dül ál lót és újat” ke re si. Ma u rer tö rek vé se i vel szem -
ben, mi sze rint le he tõ leg min dent kro no ló gi ai rend ben és a
kül sõ kö rül mé nyek fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz -
ni, Zel ler a bel sõ, sze mé lyes, né ha akár szub jek tív pszi -
cho ló gi ai vo ná so kat is fel akar ja hasz nál ni ér ve lé sé ben,
mi köz ben in kább Ma u rer té zi sé re re a gál, de nem tol ja
vissza a ku ta tást a Ma u rer elõt ti kor ba.

Az Er zsé bet-ku ta tás e fá zi sá ban mi lyen ha gyo mány ré -
te gek es tek nagy súllyal a lat ba? Ma u rer kon cep ci ó ját nyil -
ván va ló an ko rá nak a 12. és 13. szá zad ról szer zett újabb
is me ret anya gá ra épí tet te fel, kü lö nö sen is Karl Her mann
May hi po té zi sé re mar bur gi Kon rád éle té re és cisz ter ci-pre -
mont rei hát te ré re vo nat ko zó an. Er re a ki in du ló pont ra ala -
poz ta kö vet kez te té se it, s ez ve zet te konf ron tá ci ó hoz a
korábbi ku ta tás ban meg ha tá ro zó, ún. fe ren ces tra dí ci ó val.
A 12. és a 13. szá zad val lá sos sá ga kö zöt ti éles meg kü lön -
böz te tés (a ber ná ti ha gyo mány, asz ke ti kus ke resz tes had -
já ra ti ke gyes ség, pre mont re i ek és be gi nák az egyik ol da -
lon, As si si Fe renc és a kol du ló ren dek a má si kon) vé gig -
hú zó dik min den írá sán. Úgy ér tel me zi Er zsé be tet, mint
akit a 12. szá zad ha tá roz meg, ezért ne ve zi a fe ren ces ha -
gyo mányt túl ér té kelt nek, s ezen a ké sõb bi fi no mí tá sai
sem vál toz tat tak alap ve tõ en. Zel ler más ként vi szo nyult a
kü lön bö zõ ha gyo má nyok hoz. A ro mán kor ná la Do mon -
kos sal és Fe renc cel áll el len tét ben – Vald Pé ter rel, a be gi -
na moz ga lom mal és a fla gel lán sok kal együtt, akik mind a
ko ra be li vi lág el le ni til ta ko zás kép vi se lõi vol tak. Vé gül
mind ket tõt, Cla ir va ux-i Ber ná tot és As si si Fe ren cet is üt -
köz te ti Er zsé bet val lá sos gon do la ta i val, s még in kább
gya kor la tá val. Így lesz nyil ván va ló, hogy ma ga Zel ler
sem tá mo gat ja kri ti kát la nul a fe ren ces ha gyo mányt, ha -
bár nem vi tat ja olyan he ve sen, mint Ma u rer, ha nem azt
sok kal in kább a val lá sos nõi és sze gény sé gi moz gal mak
ha tá sá nak össze füg gé sé ben hang sú lyoz za Er zsé bet nél.

Ez zel be ál lít ha tó a kor tör té ne ti ku ta tás nak ab ba a sza ka -
szá ba, ame lyet Ma u rer in dí tott út já ra.

Ma u rer mun ká ja so rán a for rá so kat és a ké sõb bi szak -
iro dal mat igen ala po san hasz nál ta fel. Ha bár Zel ler is
ala pos át te kin tést adott a leg fon to sabb for rá sok ról, vég -
ered mény ben csu pán egyet hasz nált ezek kö zül, az úgy -
ne ve zett Li bel lust, s a ko ráb bi szak iro da lom is messze
alul ma radt a Ma u rer nál ta lál ha tók hoz ké pest. Ez a kü -
lönb ség meg mu tat ko zott a kö vet kez mé nyek ben is: Ma u -
rer nál tar tal mi lag és kro no ló gi a i lag is gon do sab ban meg -
ala po zott fel épít ményt ta lá lunk. Mind ket te jük re jel lem zõ
azon ban, hogy erõ sen kon cent rál tak Er zsé bet ko rá ra, s a
ké sõb bi for rá sok rá vo nat ko zó ada ta it (vi ta-iro da lom, le -
gen dák, kró ni kák) alig vet ték fi gye lem be.

Ami a Szent Er zsé bet rõl foly ta tott tu do má nyos vi tát il -
le ti, Ma u rer a tör té ne ti vo nat ko zá sok ba ágya zás sal, le -
gyen az a kor-, jog- vagy ke gyes ség tör té net te rü le te, ha tal -
mas ha la dást tett az Er zsé bet-ku ta tás ban. Az azon ban
Zel ler ér de me, hogy an ti té zi sé ben a kül sõ adott sá gok ról
is mét Er zsé bet sze mé lyé re és alak já ra te rel te a fi gyel met.
Ez zel Ma u rer kér dé sét – „Mi kép pen ala kul ha tott Er zsé bet
sor sa az adott kö rül mé nyek kö zött?” – egy má sik kal egé -
szí tet te ki: „Mi kép pen akar ta Er zsé bet ezt a ka rak tert az
adott kö rül mé nyek kö zött ér vény re jut tat ni?” Ez zel a ku -
ta tás vissza tért ah hoz az alap kér dés hez, ame lyet Er zsé bet
éle té nek bel sõ fe szült sé ge je lent.
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