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BELLÉR BÉLA

A KORAKÖZÉPKORI ECjYHÁZ KÉPE V JABB

IFJVSÁCjI TÖRTÉNELMI RECjÉNYEINKBEN

A történelmi tudatot nem csupán a történelemtankönyvek. szakmunkák, s
újabban a tömegkommunikációs eszközök formálják, hanem - kevésbé látvá
nyosan és ellenőrizhetően, de nem kevésbé hatásosan, sőt talán gyökeresebben - a
történelmi regények is. Bizonyos, hogy az 1848-49-es magyar szabadságharcról
a köztudatban élő képet nem csupán a marxista történetírás józan, az eredmé
nyek mellett a hibákat is számbavevő ténymegállapításai. értékítéletei alakítot
ták ki, hanem Jókai történelmi regényeinek, elbeszéléseinek legendateremtő.

önbírálat helyett csupán fenséges igazolást kínáló fantáziája is. Még inkább ki
van téve a történelmi regények, elsősorban az ifjúsági történelmi regények tu
datformáló hatásának - az életkorát jellemző friss benyomások, élénk reagálá
sok, ösztönös. emocionalitás és dús fantázia révén - az ifjúság. Semmiképpen
sem lesz tehát érdektelen az ifjúsági történelmi regények tudatformáló hatásá
nak vizsgálata, még akkor sem, ha ez a vizsgálat egy leszűkített, de világnéze
tileg annál fontosabb témakörben, a koraközépkorí egyház és vallás történeti
képe körül forog, és csupán az 1959 óta írt újabb ifjúsági történeti regényekre
terjed ki.

Témaválasztásunkat az indokolja, hogy az egyház- és valláskép történelem
tankönyveink legrégibb, még az 1950-es években lerakódott és azóta megköve
sedett rétegéhez tartozik. Az időközben az egyház történettudományí, sőt poli
tikai megítélésében bekövetkezett változások tartalmilag egyáltalában nem, fo
galmazásban is alig érintették a történelernkönyveket. Érdekes lesz tehát meg
tudni, hogy újabb ifjúsági történelmi regényeink egyház- és vallásképe ehhez
a merev és egyoldalú felfogáshoz kötődik-e, vagy pedig ettől elszakadva, a tör
ténettudomány, ezen belül különösen az egyháztörténet és ideológia-történet
eredményeitől nyer hiteles tartalmat és meggyőző formát. Az 1959-es kiinduló
pontot pedig az ajánlja, hogy ezen időpont, vagyis ifjúsági történelmi regényiro
dalmunk nagy fellendülése előtt történelmi regényíróink téma-, illetve korválasz
tása meglehetősen szűk körű és egyoldalú volt. Az író lehetőleg kerülte a "sö
tét" középkort, és szívesen kitért az egyház, a vallás szerepének elmélyültebb
ábrázolása elől. Kivételt jóformán csak Hegedűs Géza regényei jelentenek, kü
lönösen ennek az időszaknak legsikerültebb középkori tárgyú és egyházi vonat
kozású regénye, Az erdőntúli veszedelem (1950), amelyet többé-kevésbé hiteles
korrajza. kerek kompozíciója, ügyes cselekménybonyolítása, erőteljes stílusa és
nagy nevelő ereje kétségkívül időtálló irodalmi alkotássá emel. Ezektől a szór
vánvos kezdeményezésektől eltekintve azonban csupán 1959-ben indult el a tör
ténelmi regényeknek az az új hulláma, amely jelentős mértékben kiszélesítette
az eddigi egyoldalú tematíkát, és olyan korokat, történelmi személyeket is be
vont az ábrázolásba, amelyek, illetve akik eddig tabunak számítottak. Ezek az
59 után gyorsuló ütemben megjelenő regények alkalmasak olyanfajta vizsgálatra.
amilyenre mi vállalkoztunk.
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Pogány magyarság - keresztény Európa. Az ifjúsági történelmi regények új
hullámát Fehér Tibor Aranykakas című 1959-ben a Móra Ferenc Könyvkiadónál"
megjelent regénye indítja el. A regény a kalandozások korából merítí témáját.
Történeti magja a híres 926. évi Sankt Gallen-i kaland, amelyet át- meg átsző

"Aranykakasnak", vagyis Csát fia Csátnak aMegyer törzstől a Nyék törzsi g,
majd onnan Svábországíg és onnan ismét haza kanyargó kalandos-szerelmes,
több vonásában Zétára, illetve János vitézre emlékeztető története.

A kalandozások kora kiváló alkalmat ad a regényírónak a már hanyatló
pogányság és az éppen felemelkedőben levő kereszténység magyar környezetben
való konfrontálására. A pogány vallást a regény úgy mutatja be, mínt a ha
nyatlóban levő nemzetségi-törzsi társadalom dekoratív keretét és ideológiai meg
felelőjét. Nem valami sajátos és kifejezett hítrendszer. önálló szervezet élteti,
hanem maga a nemzetségi-törzsi szokásrend. A hozzá való viszony merőben ér
zelmi jellegű; értelmi meggyőzésnek, erkölcsi motívációnak sem helye, sem szük
sége.

Egészen más képet rajzol az író a kereszténységről. A kereszténységet első

sorban mint az ősközösséginél fejlettebb feudális társadalom önálló szarvezettel
és funkcióval bíró részét mutatja be, nem mint hitrendszert. Ez utóbbi bemu
tatását az teszi lehetetlenné az író számára, hogy az érzelmi alapon pogány
Csát egyszeruen elutasítja a kereszténységgel mint hitrendszerrel való megismer
kedés Iehetőségét: " ... én nem tudok hinni a haragos istenben - mondja az
őt térítgető Gerhard orvosíráternek-, mert ő nem az én istenem. Az én istenem
fénylő orcája ott ragyog a roppant puszta felett. Ha lehunyom a szememet, lá
tom a nyargaló méneseket, a folyók szőke hullámait, a partokon könnyező fűz

fákat, a zöldülő mezőket, nádasokat, és érzem az otthoni tűzhely kanyargó füst
jének csípős szagát" (224. l.).

Viszont annál többet megismer Csát a kereszténység mint szervezet, vagyis
mínt egyház szerepéből a feudális gazdasági, társadalmi, politikai és kulturálís
életben. A kolostorok - így a regénybeli Sankt Gallen-i kolostor is - a kor
szerű mezőgazdaságí termelés mintagazdaságaí. Az elavult rabszolgarendszerrel
szemben az egyház a kibontakozó jobbágyrendszer híve. A rabságból kiváltott
Csát ezeket a fontos felismeréseket hozza haza magával, A gazdasági, társadal
mi szerepen kívül Csát az egyház világpolitikai szerepét is megismeri, amely
az itáliai királyságért vívott harc egyszeru sakkfiguráivá teszi a félelmetes ka
landozó magyarokat. Végül láttatja a regény az egyház kulturális funkcióját is
a Sankt Gallen-i kolostor orvostudománnyal, krónikaírással, kódexmásolással.
neveléssel stb.-vel foglalkozó frátereinek tevékenységében. A kissé idegenszerű.

de haladó feudális egyház képviselőit realisztikusari mutatja be a regény. Bár
ők nemzetiségük szerint idegenek, németek és olaszok, ábrázolásukban nyoma
sincs semmiféle idegengyűlöletnek. Az író nemcsak a liberális polgári, de még a
feudális nacionalizmus kósza megnyilvánulásainak sem enged teret ábrázolásában.

Pogány fejedelem vagy keresztény király? A magyar történelem napjainkig
legnagyobb fordulatának, az államalapításnak, a kereszténység felvételének be
mutatására, Szent István király történelmi alakjának megmintázására ifjúsági
történelmi regényíró, sajnos, mindmáig nem vállalkozott. István király történel
mi művének nagysága azonban mintegy visszafelé forduló megvilágításban mé
giscsak megjelenik előttünk Karczag György 1974-ben kiadott A trónon a har
madik círnű regényében. A regény hőse, Aba Sámuel, István király sógora és
nádorispánja a nagy király halála után megoldhatatlan feladatokkal kerül szem
be. Az utód, a velencei Péter gyenge, befolyásolható és szeszélyes ember. A ki
alakuló feudális társadalom csúcsain a pogánysághoz szító nemzetség- és törzs
fők és a kereszténységnek elkötelezett hazai és külföldi feudális urak hatalmi
harca dúl, míg a mélyben a szabad nemzetségi tagok és az alávetésükre törő

feudális urak osztályharca morajlik. És, hogy teljes legyen a veszély, a hatá
ron támadásra készen áll III. Henrik német-római császár.

Aba Sámuel - akinek alakja a regényben érdekesebb, mint története 
nem István királynak kegyetlen, de kikerülhetetlen alternatíváit, hanem a komp
romisszumokat választja. Az idegen, elsősorban német feudális elemekre támasz-

'Valamennyi itt tárgyalandó regényt ifjúsági irocJalmunknak 1951 óta gondozója, a Móra
Ferenc Könyvkiadó adta ki.
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kodó Pétert ugyan a magyar nemzetségek és törzsek mozgósításával töri meg,
de a továbbiakban aztán e két elem erőegyensúlyának megteremtésére törek
szik. Ez az igyekezete azonban szembeállítja vele új híveit anélkül, hogya régi
eket meg tudná nyerni. Mikor az uralkodó osztály mindkét részével szembe
került király a nemzetségi szabadokra kíván támaszkodni, és velük összefogva
véresen leszámol feudális ellenfeleivel, ez a gyengeségből fakadt terror végképp
aláássa helyzetét. Teljessé teszi a katasztrófát a német támadás. Laa városa alatt
és Traismauernél Sámuel még győz az ostmarkiakon és a morvákon, de a csá
szárral szemben a hadnagyok árulása miatt már alulmarad. Egész életének tra
gédiáját maga ismeri el még a végkifejlet előtt a nagy vetélytárs, István ki
rály szarkofágjánál. "Annak a hamvai fölött állok - rnondja -, akinek a
múvét életében elvetettem, az övénél jobb országot akartam építeni. Most, esz
tendők elmúltával, alázatos fővel kényszerülök a nyomdokába lépni. Nem lehet
ez másképp: neki volt igazsága! Fáj, itt belül rágja mellem a csalódás, de még
sem én, ő mivelte jól az Arpád nemzetség úrságát !" (382-383. 1.)

Aki István király örökségéhez, a kikerülhetetlen döntésekhez tűzön-vízen ke
resztül ragaszkodik, és nem tűr semmiféle kompromisszumot, az az egyház. A
trónváltozás, az új király mögött felrémlő pogány lázadás veszélye csak ideig
óráig állítja az egyházat Aba oldalára. Mikor azonban megtapasztalja az új
hatalom gyöngéít, kompromisszumos szellemét, zárt csatasorban vonul fel az
új király ellen. István király nagyhatalmú főpapjai, Adalbert esztergomi ér
sek, Asztrik székesfehérvári "érsek" (?), Gellért csanádi püspök mind Aba ellen
foglal állást. Georgtán kalocsai "püspök" az egyetlen híve a püspöki karon be
lül, de ő sem bírja sokáig a harcot.

Mi az oka az egyház emez engesztelhetetlen szembenállásának az új ural
kodóval? Korántsem a pogányság gyanúja. Aba Sámuel nem pogány, hanem
keresztény nagyúr, aki törzsét megkereszteltette, sőt nemzetségi monostort is
építtet Feldebrőn. Ezt a pogány Vata tanúsítja róla (170-171. 1.). Mint keresz
tény nem egyházellenes, márcsak azért sem, mert nagyon is tisztában van az
egyháznak, a feudalizmus akkor legerősebb, legszervezettebb rendjének hatal
mával. Világosan kiderül ez a felismerése a papokat akasztó hű emberéhez in
tézett keserű korholásából: "Olyan haragost nyertél nekem (ti. az egyházban
B. B.), aki minden nemzetségemmel együtt eltiporhat" (145-146. 1.). A király
és az egyház szembenállása tehát a regény szerint nem a pogányság és a ke
reszténység szembenállása, hanem két különböző társadalmi és politikai koncep
ció harca. Az egyház a feudális rend fejlődését félti Abának a feudális ural
kodó osztály helyett a tőlük szolgasággal fenyegetett nemzetségi szabadokkal
való összefogásától. aminthogy ez valóban gátolja is a feudális rend kiterjeszté
sét. Ez az értelme Adalbert érsek királyhoz intézett szemrohányásának is: "A
pelyva nép márís szabadítóként imád! Az egyházat és az engedetlen nemzet
ségfőket akarod így szorongatni ? Inkább a szolgák atyja lettél, hogy nekünk
az urunk lehess?!" (329. 1.).

Az egyház a regény lapjain mindvégig ebben az egy szerepben lép fel, vagy
is a társadalmi rend védőjének, a politikai küzdőfélnek a szerepében. Anélkül,
hogy ezt a szerepet tagadnók, mégis egyoldalúnak és leszűkítettnek, éppen a
XI. század speciális vonásait nélkülözőnek érezzük ezt az ábrázolást. Nemcsak
az egyház eléggé nem hangsúlyozható pozitív gazdasági és kulturális szerepe
hiányzik a képből, hanem vallási szerepe is. Ez annál kevésbé érthető, hiszen
ez a korszak nem csupán az egyház politikai felemelkedésének, de lelki elmé
lyülésének, a cluny-i szellemnek ideje is. Ha tudjuk, hogy a regényben az Aba
ellenes egyházi ellenzék egyik vezéreként szereplő Gellért püspök egyben az el
ső magyarországi latin író, s mint ilyen a hazai misztikus irodalom úttörője,

akkor méltán hiányolhatjuk a püspök szellemi-lelki arculatáról ezt a jellemző

vonást. Hiányzik a regényből - néhány külsőségtől eltekintve - a vallási élet
rajza, a vallásos hit és az egyházi szervezet erejének ábrázolása. Különösen
nehezen lehet megérteni, hogyan mondhat le a szerző teljesen a hanyatló po
gány és a felemelkedő keresztény ideológia valóban drámai küzdelmének köz
vetlen bemutatásáról. Aba Sámuel király azt mondja az Adalbert érsekkel foly
tatott vitában, hogy az egy igaz Istent alig érti: "Az írás bölcsessége sok. Amit
meg tőletek látok, az kevés" (329. 1.). Számunkra az egyház politikai szerepe
sok, vallásos szerepe kevés a regényben. Mintha nem is a XI., hanem a XIII.
században járnánk (ahová egyébként az író el is kalauzol bennünket egy koráb
ban megjelent, a tatárjárásról szóló - itt is tárgyalásra kerülő - regényében).
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A feudális rend megsztlárdulásának időszakával, a XI-XII. század forduló
jával, László és Kálmán uralkodásával két történeti regény is foglalkozik. Maj
tényi Zoltán Királyi földönfutó című, 1963-ban megjelent regénye címében egy
képzelt történelmi alakra, a lázadó Koppány dédunokájára, Turdára utal, aki
nek romantikusan bonyolított, tragikusan festett élete fogja össze a regény dús
kötegű cselekményét.

Turda két korszak határán álló tragikus, hasadt lelkű ember. Származása,
gyermekkori emlékei a szabad pogány nemzetségi-törzsi társadalom, élettapasz
talatai viszont a keresztény feudális osztálytársadalom felé vonzzák. A két ellen
tétes irányú vonzás közt végül is szétszakad a lelke, s összefoltozni a Vardar
menti bogumil magyárok közé indul " ... harcosnak, egyenlőnek, testvérnek a
szegénységbe ..." (449. l.).

A regény eseményekben és szereplőkben kavargóari gazdag, egyéni és közös
ségi konfliktusokban kirobbanó, vérből drámai ábrázolását nyújtja annak a tár
sadalmi folyamatnak, amely a szabadok tömegének felbomlasztás ával, kisebb
részük várjobbággyá emelésével, nagyobb részük jobbággyá süllyesztésével a XII.
század elejére általánossá teszi és ezzel végleg megszilárdítja hazánkban a feu
dális osztályrendet. Az osztályelnyomó erőszakot elsősorban az idegen, német ere
detű egyháziak, Fuldarik veszprémi poroszló-apát és utóda, Walter von Fanberg
képviselik a regényben. Ez a körülmény - összefüggésben Fuldarik brutálisan,
Walter rafináltan kegyetlen szörnyetegként való ábrázolásával - önmagában
tápot adhatna a magyar feudalizmus idegen eredetét valló, az osztályellentétet
"nemzeti" ellentétre átváltó feudális nacionalista szemléletnek, ha az író nem
gondoskednék némi ellensúlyról azokban a magyar szereplőkben, akik vagy kez
dettől fogva a feudális kizsákmányolóknak ezt a "német" típusát testesítik meg,
mint a hatalomvágyó Almos herceg, vagy a feudális pártharcok könyörtelen
logikájánál fogva lesznek ilyenné, mint a kezdeti magyar patriarchális típust
fokozatosan levetkőző Márton kanonok, Ernye] ispán fia.

A regény nem csupán a koraközépkori egyház bel-, hanem külpolitikai sze
repét is bemutatja annak a kűzdelernnek a tükrében, amelyet Magyarország
a két világhatalom, a pápaság és császárság egymás elleni harcát kihasználva,
a szomszéd országokkal karöltve folytat függetlenségének megszilárdításáért. A
regény kűlpolítikai horizontja - ha nem is mentes teljesen a romantikus túl
feszítettségtől - mentes minden provinciális, hungarocentrikus leszűkítettségtől:
kelet-európai, európai, sőt világpolitikai horizont ez! Ugyanilyen tágas gazdag
ság jellemzi a regény művelődéstörténeti anyagát. Nem csupán a halódó, de
szép pogány és az izmosodó, bár még nyers keresztény kultúrát konfrontálja
egymással vallásban, ideológtában, irodalomban, népszokásban, hanem mindezt
beilleszti az európai - ezen belül különösen az olasz, francia és adélszláv 
kultúra színes összképébe. A szerző tökéletesen ura ennek a szokatlanul gaz
dag és sokrétű, olykor bizony a regény cselekménvét és szereplőit is megterhelő

művelődéstörténeti anyagnak akár a legaprólékosabb tényekről, akár a legfino
mabb értékelésekről van is szó; legföljebb a vallásos meggyőződés és ideológia,
a legendák kissé racionalista értelmezését róhatnók fel neki.

Fehér Tibor Könyves király című, 1971-ben megjelent regénye nagyjából
ugyanabból a korból veszi témáját, mint Majtényt regénye, azzal a különbség
gel, hogy Kálmán és fia, II. István uralkodásának végéig tolja ki az Időhatárt.

A cselekményvezetésben is szembetűnő egyezések vannak. A történetnek a ki
rály mellett második főszereplője, a király barátja és bizalmasa, a vidéki nemesi
sorból királyi hadvezérré és diplomatává emelkedett Jutas fia Zoltán azonkívül,
hogy a normann Dél-Itáliában harcol, bejárja szinte ugyanazokat a színhelye
ket, végigszenvedi ugyanazokat a kalandokat Székesfehérvártól Bizáncon át Je
ruzsálemig és vissza, mint a "királyi földönfutó", Turda. Végül ő sem találja
helyét a korai feudális társadalomban, és menekül belőle. Míg azonban Turda
számára a bogumilek konok igazsága, tehát egy társadalmi utópia jelenti a ki
utat, a romantikus "entfliehen"-t, Zoltán számára az érzelmekbe való menekü
lés, a szép brindisi normann artisztokrata lány iránti szerelem.

Bár a regény történeti kora majdnem azonos A királyi földönfutóéval, az
egyház ábrázolásában mégis bizonyos változás figyelhető meg. A kereszténység
a regény időszakára már mint hitrendszer is megszllárdult ; a pogányság immár
nem jelétlt alternatívát vele szemben. Képviselői is hiányoznak a regényből.
illetve ha mégis felötlik közülük valaki, az már a babona szintjére süllyedt va-
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rázsló, jövendőmondó különc, A konszolidálódás jele az is, hogy a keresztény
ség saját babonáiból is kezd kiemelkedni; a felvilágosult király eltiltja a bo
szorkányüldözést. Az egyház ebben a regényben is hatalmas, az egész világra
kiterjedő hatalmi, politikai és ideológiai gépezetként mutatkozik; ereje nem csu
pán diplomáciai művészetében rejlik, hanem tudományában is. De mind a ket
tőt el lehet tőle tanulni, s e tanulság révén fölébe lehet kerekedni. Ennek fel
ismerése és valóra váltása adja a regény szerint Kálmán történelmi érdemét.
aki úgy csinál pápabarát politikát, hogy ez lényegében magyarbarát politikát
jelent. Világos bizonyítéka ennek Horvátország és Dalmácia királyává koronáz
tatása, a pápai hűbér elismerése nélkül.

Azzal, hogyakoraközépkori egyház konszolidálódott, egyben a mindennapi
élethez is közelebb került, s kénytelen engedni ideológiai monopóliumából. Tur
da-Sorinus még klerikus, diplomata, hadvezér, tudós egy személyben. Jutas fia
Zoltán már teljesen világi ember, aki tudatosan választja a szerzetesi élettel
szemben a világi életet, amelynek sajátos immanens értékeit is felismeri. A fran
cia származású Benedictus kertész-fráter szavaiban pedig már az egyházi ideo
lóglán és a szerzetesi életeszményen lassan-lassan áttörő új világi életfelfogás
is megnyilatkozik. Az egyház által jelképnek, látomásnak, csodának nevezett vi
lágot, a Huízinga által olyan remekül jellemzett szimbolikus világfelfogást kezdi
felbomlasztani az immanens törvények felismerése: "Nem látomás és nem csoda
a létük" (119. l.). Benedictus fráter egy elrontott élet végső keserves tanulsága
ként ki meri mondani a hivatás nélkül elviselhetetlen szerzetesi élet verdiktjét
is: "Vénkoromra megtanultam. mindent elmulasztottam. A szerzetes nem él iga
zi életet, fiam" (119. l.). A világ, az élet Zoltán számára sem kevésbé proble
matikus, mint Turda számára; de az ő problémái már más természetűek, és
megoldási módjuk is más.

Az első nagy tragédia. A magyar nép első nagy tragikus megpróbáltatásának.
a tatárjárásnak kora két regényíró képzelőerejét is megragadta. Geréb László
1961-ben megjelent Égő világ című regénye három, a nagy vihar kitörése előtt

Párizsból hazavetődött polgári származású magyar diák, Máté, János és Pál előbb

összefonódó, majd szétváló sorsának tükrében mutatja be a tatárdúlás, majd az
újjáépítés Magyarországát, ezen belül az egyházat. Az írónak köszönhetjük az
Árpád-kori egyház első átfogó és differenciált ábrázolását, amely nem csupán
az egyházi rend különböző rétegeire, intézményeire, de az ideológiára is kiterjed.

Az egyházi befolyás, az egyházi nagybirtok fénykora ez Magyarországon.
A hatalom, a gazdagság, a jólét csúcsain az egyháznagyok, érsekek, püspökök,
rendfőnökök fényeskednek; [ellemükben, céljaikban. módszereikben nem jobbak,
de nem is rosszabbak a világi nagyuraknál. De: a korszerű műveltség birtoko
sai, az államapparátus nélkülözhetetlen tényezői, és tudományuk, diplomáciai
iskolázottságuk sem oltotta még ki belőlük a vitéz virtust: tudnak harcolni, sőt

meghalni is a hazáért!
Az író nem esik régebbi történeti regényeinknek. sőt történetírásunknak abba

a hibájába, hogy a főpapságot egyszerűen azonosítja az egyházzal, az egyház
lelki hatását a főpapok lelki hatásával. Kiterjeszti figyeimét a papságnak - a
hívekre gyakorolt befolyás szempontjából sokkal fontosabb - alsóbb rétegeire,
a világi papságra, de főképpen a szerzetességre is. Amilyen mértékben kényte
len lassan engedni a szűk körű, önellátó természeti gazdálkodás az árutermelés
és a pénzgazdálkodás egyesítő erőinek, a falu a városnak, olyan mértékben szo
rulnak háttérbe a világtól való elzárkózásra építő régi, vidékies szerzetesrendek,
bencések, ciszterciek és társaik a világgal való együttélésre berendezkedő váro
sias szerzetesrendek, a ferencesek és a domonkosok mögött, Jellemző e tekintet
ben, hogyva regénybeli három párizsi diák közül kettő az egyházi pályát vá
lasztja - egyik esztergomi kanonok (Máté), a másik pesti ferences (János) lesz
- de egyik sem lesz bencés, bármennyire igyekszik is harrnadikuk (Pál) meg
nyerésére Uriás, a hatalmas, gazdag, gátlástalan, bár vitéz pannonhalmi apát.

A papság és a szerzetesség regénybeli szerepének bemutatása átvezet ben
nünket az ideológiai kérdések ábrázolásához, amely szintén értékes újdonsága a
regénynek. Az egyházi ideológia uralma ugyan korunkban még fennáll, de már
korántsem töretlenül. Nem csupán az egyháznak, elsősorban a pápaságnak lelki
hivatásáva.l összeegyeztethetetlen és Magyarországra külön is sérelmes világi ha
talmi politikája kap a regényben éles kritikát, s éppen az őshaza-kutató Juliá-
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nus barát szavaiban; hanem az egész egyházi ideológiát, illetve annak központi
részét alkotó teológiát is kezdi megkérdőjelezni a rossz világ ellen egyelőre még
anarchisztikusan lázadó manicheizmus és a .filozófia által felszabadított racio
nalizmus. Ennek a kétoldali offenzivának egyelőre még gyönge, következetlen
és megalkuvó képviselője a regénybeli eretnek pannonhalmi bencés teológia
doktor, aki a maga teremtette vallási szabadság birtokbavételére elindul - nem
biztos, hogy el is jut! - a vallásokról, vallástalanságról szabadon vitatkozó, a
három nagy vallásalapítóról, Mózesről, Krisztusról és Mohamedről "A három
imposztorról" címmel gúnyiratot író trubadúr-császár, II. Frigyes szicíliai udva
rába. Az eretnek teológia-doktor vállalkozása nagyszabású, de irreális; hétköz
napi, de reális vállalkozás a három egykori párizsi diáké, akik közül az egyik
kanonok, a másik ferences, a harmadik kalmár lesz. Nyilvánvaló, hogy társa
dalmilag az utóbbi vállalkozása a Iegprogresszívabb, mert végső következményei
ben túlmutat nem csupán az aszketikus szerzetesi életeszményen, hanem magán
a feudális társadalmon is. Ez az új, a feudalizmuson túlmutató, a reneszánsz
felé hajló életideál bontja ki szirmát a regény főszereplőjének vallomásában:
" ... tűzvészek - (a tatárjárás megismétlődésére gondol B. B.) - elmúlnak, és
a világon végül is a szépség lesz úrrá. Szívjuk fel ezért a világ minden szépsé
gét a jelenből, a múltból, és őrizzük a jövőnek". (352. l.).

Ugyancsak a tatárjárás korából veszi témáját Karczag György Zúgó nyilak
című, 1970-ben megjelent regénye. Főhőse, Akos nembeli Akos fia Ernye bán
történeti személy. Előbb II. Endre, majd IV. Béla odaadó híve, a király meg
mentője a muhi csatában, majd egy ideig pogány királyjelölt, hogy aztán új
ból megtérjen hite és királya hűségére. Önmagában is érdekes, izgalmas, olykor
egyenesen megrázó történetét romantikus motívumok teszik érdekfeszítövé.

A regénynek az egyházábrázolás szempontjából két újdonsága van: az egyház
világuralmi törekvéseinek leleplezése és a középkorí magyar kereszténység első

nagy hitbeli válságának, a pogányság újjáéledésének bemutatása. A világura
lomra törő egyház Magyarországot is hatalma egyik bázisának tekinti egyrészt
a pápai befolyás, másrészt az egyházi nagybirtok monopolhelyzete révén. Mikor
II. Endre hívei, Akos Ernye és társai a világi nagybirtok képviselőiként szem
beszállnak ezzel a kétirányú egyházi nyomással, szűk osztályérdekeiken túl
egyetemes országos érdekeket is szelgálnak. A hatalmi harc az egyházi és a
világi nagybirtok között még jobban kiéleződik a IV. Béla trónfoglalását követő

rezsimváltozással. Az új király már uralkodása kezdetén áldozata lesz az Ugrin
kalocsai érsektől és a hazai templomos lovagrendtől szőtt - kissé anakroniszti
kusan ábrázolt - "nemzetközi egyházi összeesküvésnek", ha Akos Ernyének és
lovagtársainak ébersége meg nem menti. A harc még az országba szakadt ha
lálos veszedelem, a tatárjárás küszöbén is folyik, és csupán a csatatéren, a kö
zös ellenség elleni közös helytállásban csitul el. A muhi csata nagyszabású gyász
pompás freskóján Akos Ernye és társai királymentő önfeláldozó vitézsége, Kál
mán herceg bátorsága mellett a legragyogóbb színeket a kétezer templomos és
UgrIn érsek mindhalálig tartó helytállása kapja. Ugrin érsek utolsó pillanata.
amely hőssé avatja őt, már nem is Istenéé, hanem "csak" hazáj áé.

A regény a koraközépkori egyháznak a szakadék szélén táncoló hatalmi po
litikája mellett a középkori kereszténység első nagy válságáról is hitelesen tu
dósít. Az olyannyira várt nyugati segítség elmaradása, a megvetett pogány el
lenség meglepetésszerű és megsemmisítő erejű győzelme. a befogadott kunok po
gányságának a hamu alatt szunnyadó ősi hitet felszító hatása mind, mind hoz
zájárult a hazai kereszténység válságához, a pogányság újjáéledéséhez. Ezt a
folyamatot lényegében híven, bár arányaiban romantikusan eltúlozva ábrázolja a
regény. A muhi csatából menekülő Akos Ernye Kurszán kündü leszármazottai
nak pogány népe közé kerül. Ök eléje vetítik egy. a keresztény világtól elsza
kadt pogány magyar-jász-kun-besenyő birodalom látomását. Ez a lehetőség egy
időre megszédfti Ernyét, de csak azért. mert a tatár elleni harc új fegyverét
látja benne. Amint azonban megszületnek a tatárok elleni első győzelmek, Er
nye egyre közelebb kerül a tatárok elleni harc lelkének számító királyhoz. A
fordulatot Ernvének a királyhoz intézett üzenete pecsételi meg: "Menj Béla úr
hoz. és mondd: Akos fia Ernye él, és hű maradt királyához. Mondd el: a Ti
szához megyen hűségére téríteni a kunokat. Mondd el: mellette lesz minden har
cain, mint volt régen is" (448. l.). És Ernye összeroppantja kezében a Béla-elle
nes hatalmat jelképező diszes kende-botot, és beledobja azt a sebesen sodró, pá-
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rázó patakba. A pogány intermezzo egyelőre, bár nem örökre, véget ér. IV. Béla
unokájánál, IV. vagy Kun Lászlónál újból feltámad ez az öngyilkos alternatíva.

Szombathy Viktornak HoHó Csete, a besenyő című, 1971-ben kiadott, a Zú
gó nyilak korát folytató regénye az ügyes, becsületes, vitéz és emellett körül
tekintően okos besenyő gyereknek palotás apróddá. majd balogi várnaggyá. gö
möri íspánná való emelkedését, vitézi karrierjét mutatia be a feudális kiskirály
nak, Csák Máténak az oldalán.

A regényben a koraközépkorí egyház, illetve vallás ábrázolása a viszonylag
szűk keretek ellenére is intenzív és erőteljes. A feudális főpapság éppen úgy
világi hatalmi célokért küzd, éppen úgy szítója és haszonélvezője a feudális
anarchiának, mint a feudális főnemesség. Ez a merőben hatalmi ellentét ölt tes
tet Csák Máté és a nyitrai püspök ellenséges viszonyában. Ugyancsak érdekes
a korabeli hitélet regénybeli ábrázolása. A keresztény hit átmeneti megren
dülése és a pogányság feléledése - amiről a Zúgó nyilakkal kapcsolatban már
volt szó - a regény lapjain is jelentkezik nemcsak Holló Csetének, a besenyő

gyereknek a besenyő táltos és a szkalkai barátok közt ingadozó hitében, hanem
az udvari káplánt és az udvari táltost tartó Csák Máténak vallásilag ugyancsak
kevert felfogásában is.

A regénynek témánk szempontjából páratlan értéke a népi hitéletnek eleven,
színes, népraizilag, történelmileg egyaránt hiteles ábrázolása a nyitrai búcsú
színpompás keretében. A regény írójától mí sem áll távolabb, mint hogy ta
gadja a XIII. század végén - minden válságtünet ellenére is - még mindíg
életerős népi vallásosság tényét; ugyanakkor nem mulasztja el azoknak a népi
[ellemvonásoknak, helyi hagyományoknak, nemegyszer előítéleteknek, rossz bei
degződéseknek bemutatását sem, amelyek ezt a népi vallásosságot nemcsakhogy
át- meg átszövik, de egyben fokozatosan laicizálják is, és amelyek fő erői, de
egyben gyengeségei is a középkori népi vallásosságnak. Micsoda színesen ka
vargó és egyben telivér humorú leírását adja az író ennek a különös búcsúvilág
nak: "Akí tehette, viaszgyertyát vásárolt. Egymás lángján gyújtották meg, s
énekelve vonultak a templom elé. Ahogy alászállt az alkony, rőt fényben lobo
gott a váralja, a búcsúsok a nyírkos rétre telepedtek, aki tudott, sátrat heve
nyészett, emitt húst sütöttek, amott bort mértek - csak a püspökét -, az áhí
tatos ének borízű dallamokkal keveredett, a gímeslek összecsaptak a csitáriak
kal, régi elszámolásukat elintézték újból, a püspök lándzsásai teremtettek gyors
és dühös rendet; a táltosok titokban varázsoltak, s jövendőt mondtak, mert
hittek a népek bennök is ..." (200-201. 1.). Akárcsak Juhász Gyula Havibol
dogasszonyának alföldi búcsújáróiról olvasnánk, akiknek Fekete Mária palást
jával takaródzó álma mélyén a költő megérzi "Emese álmát", a zsolozsmák alatt
a sámán-igéket, kereszténységükben a lappangó pogányságot.

Szombathy Viktornak eredeti felfogású, közvetlen hangú és a couleur locale
okat, a helyi színeket mesterien vegyítő kisregénye egy helyen azt mondja Csák
Mátéról, a Szabolcs nagyfejedelemtől való leszármazás révén magát az Árpá
dokkal egyenrangúnak tartó kiskirályról. hogy jó magyar király, az Árpád-ház
méltó utóda is lehetett volna belőle. Személyi képességei valóban nem hiányoz
tak hozzá. Hiányzott azonban a megfelelő gazdasági, társadalmi alap és politi
kai felépítmény. A kiskirályság már indulásakor felemás és idővel - az áru
termelés és pénzgazdálkodás fejlődésével - egyre szűkülő gazdasági alapja, in
gatag és porló társadalmi bázisa, az osztályállam funkciójának ellátására kép
telen államszervezete a rendszer életképtelenségének világos bizonyítékai voltak.
A kiskirályok szükségképpen maradtak egyre inkább magukra. Csák Mátét és
'általában a csákmátékat le kellett győzntök a központosítás erőinek.

Ez azonban már nem a korai, hanem a virágzó középkor, nem is az Ár
pádok, hanem az Anjouk Magyarországa. Megjelenik Rónaszegi Miklós vérbeli
romantikus regényhőse, a "rettenetes Kartal", aki lovagi kardjával nyit utat Ca
robertónak, a magyar Károly Róbertnak a királyi trón felé.
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