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AZ EGYHÁZ A LEGÚJABB DÓZSA-IRODALOMBAN

A Dózsa parasztháború történeti képe ötödfél század alatt - a humanista
történetiróktól a marxistákig - történeti megítélésben. gazdasági, társadalmi, po
litikai okainak feltárásában óriásit változott. Nem változott viszont az esemé
nyeknek az a drámai konstrukcíója, amelyet a humanista történetírók - legma
gasabb szinten Istvánffy Miklós, a "magyar Livius" - alkottak meg, noha a
XIX. század második felétől megsokasodo hiteles történelmi adatok egyre jobban
feszegették ezt a koncepciót. Nem változtattak az eseményeknek ezen az elren
dezésén az 1972-ben, a Dózsa-jubileum alkalmából megjelent olyan monograffkus
jellegű, tudományos-népszerűsítő munkák sem, mint Hegedús Gézának az if jú
sas számára írt Igy élt Dózsa György című műve vagy Nemeskürty István a
rnúvelt nagyközönségnek szánt Krónika. Dózsa György tetteiről című regényes fel
dolgozása, sőt lényegileg az 1972 őszén ülésezett, a XVI-XVII. századi közép-ke
let-európai parssztmozgalmak történetéről rendezett nemzetközi tudományos ülés
szak sem. A hiteles történelmi adatoktól megkívánt új koncepció csak mintegy
a jubileum árnyékában, 1973-ban jelent meg Barta Gábor és - az időközben el
hunyt - Fekete Nagy Antal tollából Paraszthábotú 1514-ben címmeL A Dózsa
kutatásban kopernikusai fordulatot jelentő monográfia megérdemli, hogy foglal
kozzunk vele legalább egy szempontból, az egyház történeti szerepét illetőleg, ki
egészítve Szűcs Jenőnek ugyancsak. döntő fontosságú, A Dózsa parasztháború
ideológiája címmel a Valóság 1972/11 számában közrebocsájtott ideológiatörténeti
eredményeivel.

A hagyományos - Istvánffyra visszavezethető - felfogás szerint a keresz
tesháború parasztháborúba való átcsapásának döntő oka a toborzás május 15-i
felfüggesztése, színhelye pedig a Dózsa vezérlete alatt álló pesti tábor volt. Dó
zsa tehát Pestről már nem a török, hanem a nemesek ellen indította el sere
gét valamikor május 15-16-a táj án. Eléggé megbízható források szerint azonban
Dózsa május 24-én már a Maros menti Nagylaknál harcol a nemesekkel, 28-án
pedig véres megtorlást alkalmaz ellenük. Ezt a 200 km-nyi utat aligha tehette
meg 8-9 nap alatt. Ha tehát május 24-28-án tényleg a Maros mentén állomá
sozott, Pestről nem május 15-16-án, hanem legkésőbb 10-én el kellett indulnia.
Ebben az időben viszont a fóváros környékén még semmiféle zavargás nem' volt.
Dózsa tehát Pestet nem egy parasztháború, hanem keresztesháború vezéreként
hagyta el, csatlakozni akarván a törökellenes hadműveletekhez. A toborzás má
jus 15-i betiltására, majd a kereszteshadjárat május 24-i felfüggesztésére nem
a pesti keresztes tábor, hanem a vidéki - tiszántúli, felvidéki és délvidéki .,...
táborok zavargásai adtak okot; így a parasztháború sem Pesten kezdődött, ha
nem május 22-én Nagyváradon, a legendás Lőrinc pap vezetésével,

Dózsa hadi céljaiban és serege magatartásában valahol Békés tájárt követke
zett be a fordulat, miután a toborzást letiltó parancs megérkezett. Ezt a koráb
bi menetirány megváltoztatása. majd - a nemesi csapatok támadása következ
tében - a Maros vidékén lezajlott harcok jelzik. A kereszteshadjárat felfüg
gesztésének újabb híre teljessé és vísszafordíthatatlanná tette a fordulatot. A
nagylaki kivégzés-sorozat visszavonhatatlan véres pecsét volt ezen az elhatáro
záson. Ettől. kezdve Dózsa az egész magyarországi parasztháború tudatos és zse
niális hadvezéreként tevékenykedik. Mindenekelőtt elfoglalja a Maros-vidék ka
tonaiJag fontos pontjait. Ezután' jómaga a Bács és Bodrog megyei erők egy ré
szét magához vonva, Temesvár ostromára indul, majd -ezzel egy időben, június
elején négy seregrészt indít útnak Erdély, Bihar, Buda és a Felvidék felé. Ez
a hadmozgás viszi el Dózsának június elején, a Maros menti táborban kibocsáj
tott, a nemesség ellen harcba hívó kiáltványát Ceglédre és Szikszóra. Az ún.
ceglédi kiáltványnak tehát alig van több köze Ceglédhez. mint a teljesen fiktív,
a humanista történetíróktól az antik oratio műfaji szabályai szerint szerkesztett,
Dózsa szájába adott ún. ceglédi beszédnek. Ceglédről mint táborhelyról az egy
korú források hallgatnak.
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Aparasztháború kitörésének és lefolyásának ez az új, a korábbinál össze
hasonlíthatatlanul hitelesebb - bár nem teljesen problémamentes - koncepciója
szolgál hátteréül a most már általunk is közelebbről megvizsgálható új egyház
képnek. Mint ismeretes, az 1514. évi magyarországi parasztháború kereszteshá
borúként indult, és habár később Dózsa és népe szakított a keresztesháború ere
deti célkitűzéseivel, ideológiáj ával soha! Mi tette lehetővé a XIII. század végén
hamvaba holt keresztes eszme új életre keltését a XIV-XV. században? Mo
nográriánk helyesen állapítja meg, hogy az oszmán-törökök európai inváziója, amely
egyszerre kettős veszélyt hordott magában. Egyrészt katonai és politikai leigá
zással fenyegette a hódítás útjába eső balkáni és kelet-európai népeket, másrészt
idegen vallásával, az európainál kezdetlegesebb, az ún. ázsiai termelési módhoz
kötött feudális gazdasági-társadalmi rendjével állandóan kihívást jelentett a ke
resztény feudális Európa számára. Ez a kettős veszély kettős védelmi reakciót vál
tott ki: egyrészt a leigázással fenyegetett államok és népek önvédelmi harcát, más
részt a keresztény-feudális Európa kollektív védekezését a számára idegen világ
ellen. Ez utóbbi adott lehetőséget a pápaságnak a keresztes-eszme életre keltésére
a XIV-XV. század fordulóján, amikor a nyugati kereszténység előretolt bástyája,
Magyarország is bekerült a török támadás hatósugarába, és megerősítése ~ mint
az egész keresztény világ érdeke - összeurópai jelentőséget nyert (12 1.).

A keresztesháború eszméjének felújítása és a "pogány törökök" ellen fordí
tása tehát kétségkívül a keresztény feudális Európa létérdekeit fejezte ki; kife
jezte, de nem tudta realizálni. Nem tudta - az ideológiai okokat itt figyelmen
kívül hagyva - elsősorban azért, mert egy, a törökkel szembefordítható egysé
ges Európa ebben az időben nem létezett. A keresztény univerzalizmus eszméjén
és a pápa főhatalmán nyugvó egységes keresztény feudális Európa már a múlté
volt; az új, a nemzetiség eszméjén és a nemzetállami szuverenitáson felépülő

egységes polgári Európa pedig még csak születőben, de még így sem tűrte a
pápai beavatkozást, legkevésbé az olyan széles körút, amilyet egy kereszteshábo
rú megszervezése és levezetése megkívánt volna. Igy a keresztény feudális Euró
pa kollektív fellépése a török ellen gyakorlatilag a pápaságnak és néhány kellet
len szövetségesének törökellenes harcává zsugorodott; a küzdelem oroszlánrészét
az ellenség torkában lévő kelet- és dél-európai népeknek kellett vállalniok. A pá
paságnak és szövetségeseinek törökellenes harca is akkor emelkedett összeurópai
jelentőségre, amikor megtalálta a kelet- és dél-európai népekkel való együttmű

ködés célszerű formáit. Ez volt a helyzet általában Hunyadi hadjáratai idején
(és nem csupán 1453 után - mint könyvünk állítja [12. 1.]). Sajnos, ennek az
igazi kereszteshadjáratnak céljait keresztezte,' sikerét korlátozta a másik, az eret
nekek, ebben az időben különösen a husziták ellen folytatott "kereszteshadjárat".
Hogy ez mennyire így volt, mutatja, hogy az "igazi" kereszteshadjárat sikere ér
dekében ezt a másikat nemegyszer fel kellett függeszteni. Ez történt például a
nándorfehérvári viadal idején, amikor - mint a cisztercita Bölcskey Ödön nagy
monográfiájában olvashatjuk - Kapisztrán Szent János, Hunyadi bajtársa nyíl
tan hirdette: "Kik minket a török ellen segíteni akarnak, azok a mi barátaink;
a rácokat, a szakadárokat, az oláhokat, a zsidókat, az eretnekeket (az én kieme
léseim B.B.) vagy a pogányokat, ha ezen nehéz időben velünk akarnak harcolni,
barátilag fogadjuk."

Ez a helyzet a Dózsa parasztháború korára, a XVI. század elejére sem vál
tozott még olyan mértékíg, hogy az európai országok, levetve korábbi közönyü
ket, a pápa buzdítására most már hajlandók lettek volna közös harcra a török
ellen. Mi bírta akkor az 1513 márciusától uralkodó X. Leó pápát arra, hogy Ba
kócz Tamás esztergomi érseket - aki egyébként, a könyv állításával szemben
(24. 1.) nem varga, hanem kerékgyártó fia volt - még a nyár folyamán teljha
talmú legátusává nevezze ki, és megbízza kereszteshadjárat szervezésével? A vá
laszt a történetírás eddig Js az egyház legfelsőbb vezetését megosztó hatalmi harc
ban kereste; míg azonban az eddigi felfogás Bakócznak a pápaválasztási kudarcért
kárpótlást kereső hiúságát emelte ki, szerzőink inkább a pápának Bakócz leszere
lésére, Rómából való eltávolítására irányuló ügyes taktikáját hangsúlyozzák. "A
háborút olyan időpontban hirdették meg - írják (28. 1.) - mikor annak politikai
feltételei Európában nem voltak adottak. Megindítása, sőt sikere ugyanakkor sors
döntő volt a hadjárat meghirdetésében tulajdonképpen vétlen érsek számára. Igy
alakult ki az a paradox helyzet, hogy az a vállalkozás, amely mind a magyar fej
lődés, mind Bakócz egyéni érdekei szempontjából idegen erők kezdeményezésére
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született, s hazánk történetében véletlennek mínősül,"az érsek-legátusnak, mínden
korábbi húzódozása ellenére, kénytelenségből legszemélyesebb ügye lett. Bakócz
elhagyva Itáliát, minden energiájával az ügy sikerén fáradozott."

Milyen eredménnyel? A köztudat Bakócznak csak a Dózsa-féle keresztessereg
gel elért, számára végzetessé váló "sikeréről" tud, holott már Márki Sándor, Dózsa
els 6 monográfusa utalt rá, s monográfusaink most részletesen kifejtik, hogy a Dó
zsa-féle sereg csak egy része, valószínűleg derékhada volt annak az 1513 őszéri

meginduló Mátyás áta páratlan török elleni felvonulásnak, amelynek balszárnyán.
. Erdélyben Zápolyai János vajda mozgott (aki meg is kezdte a hadműveleteket),

[obbszárnyán, a Dunántúlon pedig Beriszló Péter, a "haragos pap-bán" nyomult
előre az "ország hadával". A magyar fejlődés szempontjából "idegen erők" kez
deményezése, hazánk története szempontjából "véletlen" volt tehát a keresztes
hadjárat meghirdetése? Minden bizonnyal! De ezek az "idegen erők" a továbbiak
ban magyar erőfeszítésekhez kapcsolódtak, s a "véletlen" is a török elleni harc
szükségszerűségének volt megjelenési formája. Nem lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy határainkon a török évtizedek óta folytatta felőrlő, az ország megszállasát
előkészítő hadjáratát, s azt sem, hogy az I. Szelimmel 1512-ben hatalomra jutott
török katonai párt hosszú távon semmi jót nem ígért a mediterrán országok, de
Magyarország számára sém. Viszont az anatóliai siiták kegyetlen üldözése és a
türkmén siitáknak, Izmail sahnak megtámadása rövid távon lehetőséget nyújtott a
török nyomás enyhítésére, a török vísszaszorftására,

Bár a kereszteshadjárat megindításában kétségkívül a pápaság belső hatalmi
harcához kötődött, lefolyásában, kimenetelében azonban már aligha függött ettől,

legalábbis olyan értelemben nem, mintha a, kereszteshadjárat sikeréhez kizárólag
Bakócznak. kudarcához pedig a pápának fűződött volna érdeke. A győzelemben és
vereségben a hadjárat megindítása után a pápának és bíborosának most már
osztoznia kellett. Nemcsak Bakócz előtt lebeghetett követendő és követhető ideál
ként a legendás pap-hadvezér páros: Kapisztrán-Hunyadi (Bakócz első patrónusa,
Rangoni Gábor erdélyi püspök Kapisztrán ,János' társa volt Nándorfehérvár fel
szabadításában!), hanem X. Leó előtt is, akinek 'dédapjához, Cosímot Medícíhez
Kapisztránt meleg barátság fűzte; és aki - a 'magyarországi kereszteshadjárat
kudarcától sem zavarva - 1514. december 31-én szóban, 1515. október 4-én pedig
írásban is engedélyezte a törökverő Kapisztrán szűkebb körű nyilvános tiszteletét.

A törökellenes harc fegyverének kovácsolt keresztesseregből azonban - meg
hirdetőinek Szándéka ellenére - a feudalizmus elleni harc fegyvere lett. A keresz
tesháború parasztháborúba fordult a mezővárosi polgárság és a falusi jobbágyság
ellen egy időben indított nemesi támadás következtében, az 1512/13-i közép-európai
kereskedelmi és pénzügyi válság ostromcsapásaitól is űzve. A monográfiákból azt
is tudjuk, hogy ez az átesapás időbelileg meglepőerr gyorsan, két-három hét le
forgása alatt és ugyanakkor térbelileg párhuzamosan az ország legkülönbözőbb

pontjain ment végbe, s éppen ilyen gyorsan elnyerte ideológiai formáját is. Ho
gyan magyarázza az eseményeknek ezt a forrpontra jutását és rögtön utána "be
következő ideológiai lecsapódását az újabb, elsősorban Szűcs Jenő nevével fém
jelzett kutatás?

A választ a törökellenes hare és a szociális feszültség sajátos összekapcsoló
dásában és kölcsönhatásában találhatjuk meg. A feudális társadalom Isten által
elrendelt rendje a következő alapelven nyugodott: ,;Tu rege, tu ora tuque labora",
vagyis a nemes kormányozzon és védje az országot, a pap .imádkozzék, a paraszt
pedig dolgozzék. Ez az Isten által elrendelt rend borult fel, ha a nemes például
nem tudta vagy nem akarta teljesíteni országvédő hivatását, és ez a parasztokra
hárult. A parasztok ilyen esetben. kétségbevonták az - ország védelmével indokolt
- nemesi kiváltságokat, és a feudális rend ellen támadtak. Kétszeresen ez volt
a helyzet Magyarországon a törökellenes keresztesháborúnáI. A török ugyanis nem
egyszerűen egy ellenség volt a sok közül, hanem maga az ősellenség, az apokalip
tikus hatalom, melynek legyőzése után már csak a világ vége és Krisztus ezer
éves birodalma következhet. A kereszteshad török ellen irányzott hatalmas appa
rátusa tehát törvényszerűen fordult a nemesek ellen, ha' ezek akadályozták mű

ködését, A hitetlen török mellé vagy helyébe kíközösítéssel ia keresztény közösség
ből kitaszított és örök kárhozatra ítéltetett '"hitetlen és hűtlen" nemesség került,
amelynek megsemmísítése a papi és királyi felhatalmazással felruházott" "szent had
s áldott gyülekezet" feladata, mint ez Dózsa Ceglédre eljuttatott kiáltványában
is olvasható. Igy válnak a keresztes kiváltságok a nemesi kiváltságok tagadásává,
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a lelki jutalom a földi cél: a feudalizmus megdöntésének indítékává és eszközévé.
Előttünk áll tehát teljes fegyverzetben az antifeudális töltésű ún. népi keresztes
ideológia.

A népi keresztes eszmekör fölfedezése nem Szűcs Jenő érdeme; közkincse ez
a marxista történetírásnak, elsősorban Székely György rnunkássága révén. Nem
volt azonban egyetértés történészeink közt ez ideológia jellegének és eredetének
megítélésében. Székely György élesen eretneknek tartotta ezt az ideológiát, és
kialakításában a huszitizmus radikális szárnyának, a táboritizmusnak juttatta a
fő szerepet, megtéve Mészáros Lőrinc "ceglédi papot" ez irányzat fő képviselőjé
nek, Dózsa fő-tdeológusának, ún. 'ceglédi beszéde és kiáltvánva társszerzőjének. Ve
le szemben Kardos Tibor - a . humanista hatásokon túl - Gioacchino da Fiore
cisztercita apát követőinek spirituális eretnekségében. főképpen a szigorúbb feren
ces irányzaton, az obszervancíán belül ható áramlatban kereste a fő forrást, Dózsa
népében Petrus Ulivi ApokaWpszisz-kommentárjának "kiválasztot.t seregét" ismer
ve fel, és Mészáros Lőrincben· - akivel ő is azonosította a nagyváradi keresztes
vezért, Lőrinc barátot, az ugyancsak Lőrinc nevű kápolnaí (Nagyvárad mellet.ti)
pálos aszkéta tanítványát - nem a táborita, hanem a ferences spirituális eszmék
szószólóját látta.

A népi keresztes ideológia jellegéről és eredetéről folyó vítát Szűcs Jenő 
úgy tűnik - végérvényesen eldöntötte. Szerinte az egész ideológiai együttes "mesz
sze eltávolodik" ugyan a katolikus egyház dogmáitól. de mégsem minősíthető ki
fejezetten eretneknek, és végképp nem egyeztethető össze a huszita hitelvekkel,
jelesen a Marchiai Szent Jakab által az 1420-30-as években feljegyzett délvidéki
táborita hítcikkelyekkel. Ott az egyházi tekintély és az egyházi rend elvetése, itt
elismerése, illetve kiemelkedő szerepe: ott a kiközösítés és a búcsú tagadása. itt
fegyverként való felhasználása; ott minden képes ábrázolás elutasítása, itt általános
jelvényként alkalmazása, és így tovább. A táboritizmusról mint a népi keresztes
ség fő eszmei összetevőjéről ezek után aligha lehet beszélni. De mit jelent az,
hogy az egész eszmerendszer "messze eltávolodik" a dogmáktól. anélkül mégis,
hogy-elérné az eretnekséget? Ez a távolság sem olyan nagy, mint első pillanatra
látszik. Hogy csupán -egy példán bizonyítsuk, a X. Leó-féle bullában valóban nincs
arról szó, amiről Kecskés Tamás és Mészáros Lőrlnc kereszteshadnagyok Kassa
városához intézett levelében, hogy ti. aki bármilyen segítséget - lovat, szekeret,
fegyvert, pénzt - nyújt a kereszteshadjátathoz, ugyanazt a bűnbocsánatot (illetve
búcsút) nyeri, mint a résztvevő, de az 1455-56-os keresztes toborzásnál tudunk
hasonló kiváltságról. Kapisztrán a jelentkezőket vagy a háború céljaira adományt
tevőket beveszi a ferences testvérületbe, részesítve őket és családjuk minden élő

és holt tagját a rend összes imáiban és jócselekedeteiben. De maga a pápai követ,
Carvajal bíboros is teljes búcsút ígér mindazoknak, akik a török ellen személye
sen vagy helyettesüle útján fegyvert fognak vagy pénzt adnak. Ha a búcsút a le
vélírók kiterjesztik az utódokra is, ez valóban dogmatikai képtelenség - ha Kecs
kés és Mészáros valóban papok lettek volna, mint még monográfiánk is föltéte
lezi [112. l.], ilyet aligha írtak volna le - de éppen ezért lehet, hogy csak egy
közismert formula mechanikus és ezért értelmetlen alkalmazása. Amí pedig az
eretnekség kérdését illeti, erre vonatkozólag van egy perdöntő bizonyíték: a pa
rasztfelkelők sosem vonták kétségbe az egyházi tekintélyt, s a keresztesbúllát
mindvégig legttímításuk pecsétjének tekintették. .

Hogy a keresztes toborzást - 1456-hoz hasonlóan - 1514-ben is az obszer
váns ferencesek végezték, és az ő ügybuzgalmuk. lelkesedésük ragadta magával a
világi papokat is, azt eddig is tudtuk, nem utolsósorban a kitűnő egyházi történész,
Karácsonyi János munkásságából. Ugyancsak őtőle tudjuk, hogy ez az ügy annyira
szívükhöz nőtt, hogy - catoi következetességgel - még bukásában sem tudták
megtagadni. Eddig is számon tartottuk 1514 ideológiai forrásai között - ha a va
lóságos történeti helyénél hátrább téve is - az obszerváns ferences spiritualizmust
és küllinösen a Laskai. Ozsváttól és Temesvárí Pelbárttól képviselt radikális tár
sadalombírálatot, vagy ahogy kissé kelletlenül neveztük: szerzetesi demagóglát. De
az obszerváns- ferenceseknek aparasztháborúban -játszott szerepét a maga egészé
ben csak a legúíabb Dózsa-kutatás tudta megragadni. főleg Szűcs Jenő és Fügedi
Erik munkásságában, Nemcsak arról van szó, hogya keresztes toborzás szervezeti
bázisa a magyarországi obszerváns ferences vikária volt nem kevesebb mínt 70
kolostorával és 1700 szerzetesével (az egész Alpoktól északra eső európai terület
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szerzetesi összlétszámának csaknem egyharmada volt ez l), hanem arról is, hogy a
keresztes forrongás gócaivá és pólusaivá mindenütt egy-egy jelentős ferences ko
lostor vált, vagyis a vikáría egyben ideológiai bázisa is lett a mozgalomnak. Ha
meggondoljuk, hogyaparasztsereg magvát a gazdagodó és felemelkedni vágyó
árutermelő és kereskedő mezővárosí polgárság alkotta, az obszerváns ferences ko
lostorok pedig - az eredeti szándéktól eltérően - elsősorban városokban, rnező

városokban alakultak (a XV. században alapított 44 obszerváns kolostor közül
csupán 18 volt valóban falun, de ezek közül is több volt uradalmi központ), akkor
törvényszerűnek kell mondanunk ezt az összefüggést. A kolostoroknak az eredeti
emberi egyenlőséget éJ a zsarnoki hatalommal. való szembeszállás jogát prédikáló
radikális eszmét nemcsak megfelelő közegre találtak, de fel is erősödtek abban a
mezővárosi társadalomban, amely egyre kétségbeesettebb harcot vívott a földes
urakkal a paraszti felemelkedés, polgárosodás jog áért, és amely a keresztesseregben
előbb a földesúri hatalom alól való menekvés, majd pedig az ellene való támadás
váratlan lehetőségét látta. A nemesek, nemesi fennhatóság és adó nélküli, önkor
mányzattal rendelkező oppidumok mezővárosi-cvárosí szabadsága lehetett az igazi
távlata a paraszti szabadságtörekvéseknek. s csak kisebb mértékben a Dózsa által
Szűcs Jenő szerint képviselt katonáskodáshoz kötött "székely szabadság". Ez leg
feljebb a katonaelemek körében lehetett népszerű. Ha Dózsa és környezete valóban
ezt képviselte, ezzel inkább fékezte, semmint előrelendítette a mozgalmat. A vö
rös kereszt és a véres karó sem az új társadalom, hanem az ezért vívott harc
jelképe lehetett, amelynek útját a török, illetve a nemesek feletti győzelem tette
volna szabaddá. Ez volt a szerepe a' keresztnek 1456-ban is, mikor Kapisztrán egy
látomása után mindent a kereszt jelével kezdett ékesíteni, mondván: "Mivel a
kereszt jelével kell az ellenséget megszégyeníteni és megsemmisíteni, azért a hasz
nálatra adott mínden dolog a. kereszt jelével legyen ellátva."

A legújabb Dózsa-kutatás egyházi vonatkozásairól adott képünk még viszony
lag sem lenne teljes, ha nem utalnánk pár szóval. a parasztháború Dózsa mellett
legnagyobb, de még nála is rejtélyesebb egyénisége, Lőrinc pap kilétének új tör
téneti megítélésére. Egy bízonyos ; 'Lőrinc pap "megyasz(Ji Mészáros Lőrinc ceg
lédi plébánosv-ként éppen olyan szinkretisztikus alak, mint mondjuk Mária Mag
dolna, aki mögött nem egy, hanem több konkrét történeti személy rejtőzik. Hogy
ceglédi plébános nem volt, azt már Márkí Sándor, illetve később Oppel Jenő meg
állapíthatta volna; Márki azért, mert tudta, hogy 1471-től Bogdásai Petri János fia,
Bálint presbiter volt Cegléd plébánosa. Igaz, hogy nem tudjuk, meddig; de nincs
kizárva, hogy még 1514-ben is, hiszen egyik elődje, János Qresbiter ugyancsak 43
évig töltötte be tisztét. Még inkább megállapíthatta volna ezt az ún. "ceglédi elő

játék", a ceglédlek földesuruk, az óbudai klarisszák elleni 1509-10-i lázadása ok
levélanyagának kiadója, Oppel Jenő, hiszen ebben az egész drámai oklevélanyag
ban szó sincs Mészáros Lőrincről. A legenda azonban Márkinál is, Oppelnál is
erősebbnek bizonyult a történeti valóságnál. így Szűcs Jenőre és Barta Gáborra,
valamint Fekete Nagy Antaira maradt az a feladat, hogy a fiktív irodalmi alakot
olyan konkrét történeti személyekre lebontsák, mint a már említett Lőrinc barát,
Várad környéki vagy éppen váradi ember, a bihari keresztesek vezére, a paraszt
háború tulajdonképpeni elindítója vagy megyaszóí Mészáros Lőrinc, egy Szikszó
környéki keresztes sereg hadnagya, hogy más személyi kombinációkról ne is
széljunk.

Mint látnivaló, a Iegújabb Dózsa-kutatás, közelebb jutva a történeti igazság
hoz, módosította az egyháznak 1514-ben játszott ..szerepéről alkotott képét is. Az
1514-es kereszteshadjárat - meghirdetésének motívumaítól függetlenül - talán az
utolsó nagy elszalasztott alkalom volt Mohács előtt a török visszaszorítására. Nem
csak a kereszteshadjárat nem jött volna létre az egyház, azon belül elsősorban

az obszerváns ferencesek szervező és ideológiai tevékenysége nélkül, de maga a
parasztháború sem, legkevésbé annak ideológiája, amelyben a népi keresztesség
lángcsóvája vált emésztő tűzvésszé a mezővárosok izzó légkörében. Ennek az esz
mekörnek nincs komoly köze az eretnekséghez. Mindez, úgy hisszük, eszmelleg
és érzelmileg is közelebb hozza a katolíkus hivőkhöz történelmünk legnagyobb for
radalmi hagyományát, az 1514. évi parasztháborút.
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