
A TÖRTÉNELEM ISTEN ÚTJAIN ISTENBE TORKOLLIK "Az egész törté
nelem nem más, mint egyetlen és igazi Divina Commedia: isteni színjáték,
amelynek ura, írója, rendezője és végső célja: Isten" (Szörényí : i. m. 601.). A
történelem, rnint ilyen, nem csinál semmit, csak a személyek tevékenykednek.
Ha az eseményeket személyes szintről nézzük, akkor látjuk, hogy a történelem
szövetének minden szála Isten kezében fut össze; végső nagy' irányítója és célja:
ai Isten. Nem a vak véletlen, nem is emberek szeszélye, nem valami "determi
nizmus", hanem maga a személyes, szerető, bölcs Isten. Az egyes embernek és
az egész emberiségnek is az lehet a vigasztalása, hogy sorsa nem az értelmet
len és sötét semmibe hull, hanem Istenbe torkollik. Amíg a teremtéstörténet
mondanívalója az, hogy mindent Isten teremtett, mindennek forrása az Isten;
az apokaliptika időszerű közlése számunkra is ez marad: minden az Istenbe tér
vissza: mindennek az örök jövője, végső beteljesedése: az Isten. Jézus Krísztus
ban pedig az Isten és ember' kapcsolata személyes szeretet-közösségben valósul
meg. "Az Isten örök életet adott nekünk, s ez az élet az Ö Fiában van" (IJn
5,Hb). A titok megmarad titoknak, és erre a titokra is áll az, amit Saint-Exu
péry Kis hercege mond: "Csakhogy a szem vak ... a szívünkkel kell keresni".
És megnyugtat az a gondolat: "Isten fölötte áll szívünknek: Ö mindent tud" (IJn
3,20).

Csak így olvasva és átelmélkedve lehet időszerű ma is az apokaliptika, csak
így erősíti meg bennünk az Istenbe vetett hitet: Ö sorsunk irányítója és végső

Célja. Erősíti reménységünket, mert ragyogó színekkel festi le előttünk a meny
nyei Jeruzsálemet: mínt ami csupa csillogás, arany, gyöngy, és drágakő, s ami
ben Isten dicsősége ~ilágít (Jel 21. fej.). fgy érzékelteti, így hozza közel képze
letünkhöz és szívünkhöz azt, amiről máshol azt olvassuk a Szentírásban: "Szem
nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak ké
szít, akik szeretik" (IKor 2,8; vö. Iz 64,3). Az Isten minden emberi vágyat és el
képzelést felülmúló boldogságót készít azoknak, akik öt szeretik és minden vi
szontagságban kitartanak hűségesen mellette. Ha jól olvassuk a Bibliát, ezek a
szövegek csak fokozhat ják szeretetünket Isten és embertársunk iránt. "Nézd: ez
az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az. ő népe lesznek,
és maga az Isten lesz velük" (Jel 21,3).

BELLÉR BÉLA

A VIRÁqZÓ' KÖZÉPKOR EqYHÁZÁNAK KÉPE
ÚJABB IFJÚ5ÁCjl TÖRTÉNELMI REqÉNYEINKBEN
A középkor határát a Virágzó középkor felé átlépő történelmi regényírot egy

erősen elváltozott arcú egyház fogadja. A keresztény uníverzalízrnus eszméjén
és a pápa főhatalmán nyugvó egységes keresztény feudális Európa immár vissza
vonhatatlanul a múlté; VIII. Orbán pápának restaurációs kísérlete a XIV. szá
zad elején látványosan és tragikusan összeomlik. A pápaság elveszett világpoli
tikai bázísát az avignoni fogság idején nemzetközi pénzügyi bázissal igyekszik
pótolni. Ez viszont összeütközésbe hozza őt a hatalom csúcsain a, nemzet eszmé
jét és a nemzetállami szuverenitást képviselő államokkal és a főpapságtól is'
támogatott "nemzeti" egyházi törekvésekkel, a mélyben pedig a fejlett áruterme
lés és pénzgazdálkodás talaján a maguk felemelkedéséért, szabadságáért küzdő

polgári, paraszti tömegekkel. Ezek a társadalmi, ellentétek színte láncreakciósze
rűen robbantják ki a XIV-XVI. század folyamán a nagy nyugati egyházszaka
dást, a polgári és paraszti rnegmozdulásokat, amelyek túlnyomóan vallási for
mában, eretnekségek alakjában jelentkeznek.

A helyzetet bonyolítja, hogy miközben a régi feudális univerzális Európa
az új polgári nemzeti Európával viselős, a déli és kéleti határokon egy félelme
tes új ellenség tűnik fel, az oszmán-török. Ez egyrészt katonai és politikai leigá
zással fenyegeti az útjába eső balkáni, kelet-európai és földközi-tengeri népeket,
másrészt idegen vallásával. az európainál kezdetlegesebb, az ún. ázsiai terme
lési módhoz kötött feudális gazdasági-társadalmi rendjével állandó klhívást je-
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lent a fejlettebb keresztény feudális Európa számára. A törökellenes harcot, a
régi keresztesháborúk eszméjét felújítva, nemzetközi síkon a pápaság szervezi
anélkül, hogy e valóban összeurópai érdek szolgálatába tudná állítani az összes
európai állafnokat. Valójában a harcot a pápaság és a kelet-európai, valamint
balkáni népek eléggé laza szövetsége vívja.

A virágzó középkor drámai eseményekkel zsúfolt és Ienyűgözően izgalmas
történetéből mílyen szakaszt, milyen eseménysort ragad ki és dolgoz fel újabb
ifjúsági történelmi regénylrodalrnunk? A XIV. század eleji trónharcokat, a Hu
nyadiak korát és az 1514-es magyar parasztháborút. Lássuk hát az egyházkép
érdekes és tanulságos metamorfózisát! -

A kiközösítés kétélű fegyvere

Az Arpádház kihalását követő és az Anjou-ház trónrajutását és megerősö

dését megelőző zűrzavaros időszak, az ún. interregnum a tárgya Rónaszegi Mik
lós 1973-ban megjelent -izgalmas és derűs romantikus lovagregényének. A rette
netes Kartalnak. A regény a méltatlanul elfelejtett, utoljára P. Gulácsy Irén
Nagy Lajos király és Jezabel című regényeiben idézett, napjainkban azonban a
budavári gótikus szobrokkal a figyelmet újból magára terelő "magyar lovagkor",
a XIV. század kapujába állítja az ámuldozó ifjú olvasót. A sokat emlegetett
"rettenetes Kartal" szemünk láttára lesz az ország- és néppusztító feudális
anarchia gyűjtőfogalmából a központi királyi hatalmat helyreállító erőknek 
egyéni sorsában Toldi Miklósra emlékeztető - megszemélj'esítőjévé.

Bár a regényt olvasva elsősorban a leleményes meseszövés, a meghökkentő

fordulatokkal teli vérbeli romantikus történet, a különböző rendű és rangú sze
replők színes kavargása köti le a figyelmet, lehetetlenség észre nem venni, hogy
a színpompás történet mögött a korabeli feudális társadalomnak és ezen belül
az egyháznak nagyszabású és többé-kevésbé reálisan festett képe húzódik. Az
egyházábrázolás az intézményrendszerre és az eszmerendszerre egyaránt kiterjed.
A regény lapjain az egyházi rend úgyszólván minden képviselője jut valamilyen
szerephez, legjelentősebbhez - feudális trónharcokról lévén szó - természetesen
a főpapság. Róla ellentmondásos képet fest a regény. Mínthogy a feudális kis
királyok hatalmaskodása az egyházi nagybirtokot sem kíméli, a főpapok a trón
harcokban a kiskirályok, illetve trónjelöltjeik, a cseh Vencel és a bajor Ottó
ellen és a pápa, illetve pártfogoltja, a nápolyi Károly Róbert mellett foglalnak
állást. Ugyanakkor útját akarják állni a pápai hatalom további terjeszkedésének
Magyarországon, mínthogy ez a pápai politika irányváltozásával, a politikai vi
láguralomról a pénzügyi világuralomra való átváltással, az egyes "nemzeti', egy
házak fokozódó pénzügyi megterhelésével kapcsolatban az ő anyagi érdekeiket
is sérti. A főpapságnak a feudalizmus "rendetlenségében rendet" teremtő köz
ponti hatalom mellett és egyben a Gentile bíboros pápai követ által képviselt
pápai terjeszkedés ellen való kiállasát - bár ez utóbbi tartalmának és irányá
nak megváltozását inkább csak sejteti - pozitívan ábrázolja a regény.

Ugyanakkor nem mulasztja el bemutatni a negatív oldalt, a főpapság ellen
téteinek kiéleződését egyfelől a néppel, másfelől az alsópapsággal és ezzel ösz
szefüggésben a vallási köntösben jelentkező társadalmi mozgalmak, az eretnek
mozgalmak jelentkezését. A főpapság parasztsággal való összeütközését példázza
a regényben a pécsi püspök esete jobbágyaíval, akik egyszerre kénytelenek til
takozni természetbeni, robot- és pénzterheik növelése, katonai szolgálatra kény
szerítésük és szabadköltözködési joguk megvonása ellen. Szószólójuk Károly Ró
bert élőtt Póka plébános, a néppel együtt érző alsópapság képviselője, az 1514-es
parasztháború Lőrinc barátjának korai előfutára. Még élesebb raizolatú a re
gényben a főpapság és a megerősödő városi polgárság összeütközése. A budai
polgárok 1289 és 1302 között az esztergomi érsekkel, a budai káptalannal és a
margitszigeti apácákkal való összeütközéstől eljutnak magával a pápával való
összeütközésig. Mikor az esztergomi érsek és a pápai legátus politikai okból, Ven
cel-pártiságuk miatt kiközösítí őket, ők revánsképpen "hamis és hűtlen papok"
közreműködésével a pápát és az egyháznagyokat közösttik ki. A regény mérték
tartóan bemutatja ennek a pápa- és egyházellenes mozgalomnak eretnek színe
zetét is anélkül, hogy kifejezetten valami népi kathar vagy bogumil eretnekség
átvételéről vagy különösen valamilven polgári eretnekség létezéséről beszélne.
Ez korai lenne még annál a fejlődése kezdetén álló magyarországi polgárság-
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nál, amelyet közvetlenül mindennapi érdekei szembeállítottak ugyan a főpapság

,gal, taviari érdekei azonban a teudáns anarcma es a KlSKira!y-rendszer ellen
kuzdö erok, azaz Károly Róbert taooráoa, a ropapsággaí egy SOrDa Kenyszerí
tettek,

Az eretnekségek jelentkezésén kívül a regény az egyház válságának más
tüneteit is bemutatja. Szól a pogányságnak a besenyők és roxeppen a KunOK eret
rnodjaoan, vallásos nézetei ben ujraerede veszéíyerol, a világi szellem terjedésé
ről az alsóbb papság és szerzetesseg soraiban, amely olyan ellentétes, de egy tor
mán az egyháztól eltávolodó pap-típusoltat hoz íetre, mint a feudális kenyúr
minden szeszelyét kiszolgáló, lelkiismeretlen Albert atya vagy a szabad szellemű,

a deákságot előlegező, kissé clown-szerű Benedek fráter, Kartal lovag afféle
titkára, mindenese. Ugyanakkor az iránt sem hagy kétséget a regény, hogy az
egyház válságának még csak a kezdeteiről és ném elmélyüléséről van szó, és
hogy az egyház még elegendő erőtartalékkal rendelkezik a válság leküzdésére.
Az olyan valódi remeték, mint Mauritius fráter a nép szemében még az igazi
jámborság megtestesítőí, a népszerű koldulóbarátok pedig a szociális nyugtalan
ság csillapítóí. A nép még a csodák világában él, szentnek tartják a vallásos
fogadalmakat, hite - legalábbis szubjektíve - tiszta és erős. A budai polgárok
kiközösítésével kapcsolatban nagyon helytállóan írja a regény: "Bizony, a halál
sem volt nagyobb büntetés abban az időben (ti. a kiközösítésnél B. B.), amikor
a hít testestül-lelkestül átjárta az embereket... amikor Isten nevével kezdték
a napot, és Isten nevében tértek nyugovóra. Amikor ima áldotta az ételt, amikor
a katonát Jézus nevével küldték a harcba, amikor a szülő Istennek ajánlotta
gyermekét, és fiát papnak, leányát apácának szánta, amikor megint mások csa
ládjuk sorsával mít sem törődve, minden vagyonukat a kolostorokra hagyták,
így akarván megváltani bűnös lelküket a pokolbeli kárhozattóL" (187. L).

Ha valamit mégis hiányolhatunk a regény egyházábrázolásából, az elsősor

ban az igazhitűség és az eretnekségek bonyolultabb, rejtettebb kapcsolatainak
feltárása. Az eretnekség ugyanis - mint Mezey László figyelmeztet rá - nem
csupán közvetlenül, nyers eretnektételek hirdetése formájában tud hatni, hanem
sokkal inkább, nagyobb tömegeket átfogva közvetve: eretnek ihletésű, de lát
szólag az igazhitűséghez alkalmazott tételek révén. Ennek a hatásnak jellegzetes
példája az eretnek kathar aszkézísű, de katolikus keretek közt ható laikus nő
mozgalom, a beginízmus és az erősen misztikus, sőt khilisztikus jellegű önos
torozó, ún.. flagelláns tömegmozgalom. A regénynek egyfelől Szent Margitra (238
239. L), másfelől a flagelláns mozgalomra tett megjegyzése (416. L) arra enged
következtetni, hogy az igazhitű és az eretnek tételeknek ideológiai "békés egymás
mellett élése" nem tudatosult eléggé a szerzőben.

A XIV. század - a nyitó évtizedtől eltekintve - nem ihlet újabb regény
alkotást, holott a kibontakozó árutermelés és pénzgazdálkodás. a városfejlődés,

a kora reneszánsszal -éríntkező lovagvilág, Nagy Lajos dicsőséges archiregnuma
(fő országa, vezető hatalma), Zsigmond, "a király, a császár" európai horizontú
politikája megannyi tanulságos és izgalmas regénytéma. Annál nagyobb figyel
met szentel ifjúsági történelmi regényirodalmunk a XV. század második felé
nek, a Hunvadiak korának, mind János eposzba illő hősi küzdelmének a török
ellen, mind Mátyás ragyogó álmának a török ellen fordítható nagy kelet-európai
központosított államszövetségről.

A félhold árnyékában

A XV. század képzeletet megmozgató, drámai izzású nagy eseménye a tö
rökellenes küzdelern. E harcok leghősibb és egyben legsikeresebb szakaszát, a
nándorfehérvári diadalhoz vezető sorsdöntő 1450-es éveket mutatja be prózai epo
szában Hunyady Józsefnek 1964-ben második kiadást megért regénye, A fekete
lovag. A legendás "fekete lovag" sorsa Bornemissza Gergelyére emlékeztet. A
török által foglyul ejtett halász gyerek, Küsgergő kiszabadítja magát fogságá
ból, Hunyadi apródja, majd - egy szerelmi vetélkedéstől motivált fantasztikus
kaland- és harcsorozat után - a haldokló Hunyadi hadnagya és egyben a tö
rökverő hű embere elárvult lányának, Annácskának boldog férje lesz.

Bár a meglepetést meglepetésre halmozó kaland- és harcsorozat túlburjánzik
az idő és a kor szabta kereteken, a bennünket elsősorban érdeklő egyházábrá
zolás ennek ellenére átfogó, konkrét és egyben kritikai. Ézt az erényét a regény
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a korszak fő kérdése, a török kérdés előtérbe állításának köszönheti; ehhez le
ilet mérni a papság (és természetesen a nemesség) minden rétegének haladó vagy
reakciós magatartását. A török kérdéshez való viszony a regény egyházi szerep
lőí közül teljesen egyértelmű és pozitív Vitéz János nagyváradi püspöknél. a
Hunyadiak rokonánál és kancellárjánál. Ú a török kérdésben teljesen Hunyadi
politikáját osztja. Törökellenességét nem csupán a feudális nemesi hazafiság, ha
nem a vitéz hun-szíttya magyarságnak - később Laskai Osvát ferences által
olyan erőteljesen megfogalmazott - keresztényvédő hivatása és a humaniz
musnak a török barbárság ellen táplált gyűlölete is motiválja. Éppen ezért 
még taktikai helyzetben is -hamisan esengenek Vitéznek azok aMesser Ful
gu r, az olasz komédiás előtt elejtett szavai, amelyek arra látszanak utalni, mint
ha a magyarság még mindíg idegennek, "barbárnak" számítana a keresztény
ségben, és szó lehetne a "kereszténység védőbástyájának" a törökkel való szö
vetségéről.

Vitézen kívül a regénynek nincs is több egyértelműen pozitív egyházi sze
replője; a többiek vagy teljesen negatív vagy legalábbis problematikus alakok.
Teljesen negatív alakokként szerepelteti a regény a Marchiai Jakab-féle inkví
zítorí csoportot; a szándékolt ellenszenves beállítást azonban e csoport hihetet
len ügyefogyottaága és balelesége keresztezi. Problematikus szereplőkként jelen
nek meg a regény hasábján a pápai politika különböző rendű és rangú kép
viselői a pápától Carvajal bíboros pápai követen át egészen a keresztessereget
szervező obszerváns ferencesekig, Kapisztrán Jánost is beleértve. A regény ál
talánosságban azt a véleményt sugallja a pápa török politikájáról, hogy az in
kább akadályozta, mintsem elősegítette a török elleni harcot. Konkrétan is fe
lelőssé teszi a pápát a várnai, a rigómezeí Icudareérc. a nándorfehérvári győ

zelem után pedig a megvert ellenség üldözésének megakadályozásáért.t t)
Ez a nézet azonban így, ebben a formában aligha tartható fenn. Törökelle

nességében a pápai politika nem volt ugyan mindig \ következetes, de a török
ellenesség mégis a pápai politika állandó elemei közé tartozott. Különbségek,
sőt ellentétek természetesen voltak a pápai és a magyar politika között a tö
rök kérdésben; ezek azonban javarészt a különböző helyzetből objektíve adódó
stratégiai és taktikai különbségek, Ilyenek nemcsak a pápai és magyar, de ma
gyar és szerb viszonylatban is nemegyszer felmerültek. Ami pedig konkréten a
pápa felelősségét illeti az elszenvedett kudarcokért, terheli őt politikai felelős

ség a várnai hadjárat megíndításáért, a rígómezeiért azonban nem. Viszont a
lr.atonai vereségekért, illetve a nádorfehérvári diadal után az üldözés elmulasz
tásáért semmiképpen sem lehet őt felelőssé tenni. (Az üldözés kérdésére egyéb
ként még visszatérünk.)

Az egyház szerepének regénybeli ábrázolása kritíkus pontját a nádorfehér
vári .zliadallal éri el. Íme itt van egy világraszóló győzelem, amelyben az egyház
diplomáciai (Carvajal), katonai szervező, sőt részben vezető szerepe (Kapisztrán)
letagadhatatlan! Hogyan magyarázható ez a feltűnő ellentmondás? Csak elisme
réssel adózhatunk a szerzőnek azért, hogy bátran fölveti a kérdést Kapisztrán
alakjához fűzve: "Úrjöng a nép, ha kapisztránói János pap megjelenik körében.
Pedig furcsa ember, annyi szent, Egyszer máglyára ülteti a parasztot, másszor
meg harcba szólítja a török ellen. Isten a megmondhatója, miért hallgat úgy
szavára a nép, hiszen - árt neki!" (288. l.) A regény a továbbiakban még to
vább élezi a kérdést, míkor Kapisztránt nem csupán a törökellenes harc gyújtó
szavú prédíkátoraként, hanem részben vezéreként is jellemzi. (Csupán a döntő

csatából hiányzik Kapisztrán alakja.) Mi magyarázza meg ezt az ellentmondásos
jelenséget?

A regény lényegében a "hazaáruló urak - honvédő paraszt" jól ismert fi
guráinak behelyettesítésével oldja meg a kérdést. (Hozzátesszük: a történetírás
adott fejlettségi színtjén nem is tehet mást.) Tehát az urak ahelyett, hogy vé
delmezték volna, elárulták hazájukat, helyettük a nép védte azt meg. "Hát az
úrfélének nem hazája ez a szegény haza?!" - kérdezik naivan és jellemzően

a szegény keresztesek (294. l.). De ha a nádorfehérvári diadalt valóban a nép
patriotizmusának köszönhetjük, mít keres a küzdelemben Kapisztrán, s mít ke
resnek a szomszéd országok keresztesei ? Nyilvánvaló, hogyaközösségtudat más
fajta, nem hazafias, hanem vallásos formájáról, a kereszténységnek a "pogány
török" elleni védelméről van itt szó elsősorban. Ez természetesen nem zárja
ki egy antifeudális népi mozgalom és ennek megfelelő ideológia és politikai szer
vezet jelenlétét. Az író nem csupán felismerni, de ábrázolni is: képes ez utóbbit,
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legkifejezőbben a kenyérdrágító fölötti népítélet drámai előadásában. Az újabb
kutatásokból tudjuk, hogy az antifeudális törekvések a keresztesseregen belül
végül is annyira lábrakaptak. hogy a győzelem után rögtön fel kellett oszlatní
a keresztessereget. különben a Dózsáéhoz hasonló parasztháború tört volna ki.
Már csak ezért sem lehet a pápai politikát okoini a török üldözésének elmara
dásáért!

Az aranykoronától a tüzes koronáig

A fekete lovag folytatását írja meg Hunyady József A király árnyéka című,

1.963-ban kiadott regényében. Bár a "király árnyéka" cím félreérthetetlenül Má
tyás király leghűségesebb emberére, Küsgergőre, most már: dunaszentandrási
Kis Gergelyre, a tántoríthatatlan hűségű testőrkapitányra utal, az ábrázolás elő

terében mégis magának a királynak fényes alakja áll a központi monarchia ki
építésének, a cseh, moldvai, török háborúnak, a német-római császárság meg
szervezéséért folytatott diplomáciai játszmának lelkesítő és kijózanító eseményei
vel. Az egész helyzetet Mátyás testőrkapitányának a félbemaradt mauzóleum
előtt elhangzott szavai jellemzik legjobban: "Látod, uram, ez a kápolna is olyan,
mint te vagy! Bocsáss meg: mint te voltál! Gyönyörű lett volna, de ... sajna
félbemaradt ..." (503. 1.)

A regény egyházábrázolása sokkal kiegyensúlyozottabb, mint az előző re
gényben. (Igaz, hogy itt nem is merülnek fel olyan súlyos problémák!). A hu
manista műveltségű, epikureista életfelfogású főpapi tábor - Vitéz Jánossal és
Janus Pannoniusszal az élén - mindaddig támogatja a királyi hatalmat, míg ez
az ő politikai befolyását és anyagi érdekeit nem fenyegeti. Mikor azonban Má
tyás uralkodói abszolutizmusa átlendül ezeken a tilalmas pontokon, a főpapság

is szembefordul vele, si idegen trónkövetelőt támogat. A főpapi oppozíció termé
szetesen nem szűk körű rendi, hanem egyetemes országos érdekeket hangoztat,
s él. török front elhanyagolásával és a cseh front megnyitásával egyaránt vá
dolja a királyt.

Ennek a vádnak az alaptalansága nyilvánvaló. A török előrenyomulásával

szükségszerűen tolódik el a törökellenes harc bázisa egyre nyugatabbra, egyben
olyan területekre, amelyek a központosításhoz is Magyarországnál gazdagabb erő

forrásokat kínálnak. Hogy Kelet-Európában egy nagy, soknemzetiségű államszö
vetség van születőben, az Mátyás korában már aligha lehetett kétséges; kétes
csupán az volt, hogy melyik dinasztia valósítja ezt meg: a Hunyadi,. a Jagelló
vagy a Habsburg? Mátyást nem azért illethette vád, hogy "beszállt" ebbe a
küzdelembe, hanem csupán azért, hogy a szükségesnél többet bízott fegyvereire,
és kevesebbet a békés, folyamatos együttműködésre. A módszer helytelen meg
választásában viszont a regény szerínt, is nagy szerepe volt a huszitizmus mér
sékelt kelyhes változatával is mereven szembenálló pápai politikának. Mátyás,
miközben egyházpolitikájában sikerrel tette a pápai politikát a maga hatalmi
törekvéseinek eszközévé, cseh politikájában maga is eszközévé vált ennek az
ezúttal a törökellenes összefogást is gátló pápai politikának. így végső soron
ahelyett, hogy bővítette volna, még inkább szűkítette a központosítás bázisát.

Ugyancsak Mátyás korába "vezet vissza" bennünket - a szó teljes értel
mében - Bogáti Péternek Mark Twain-i alapötletből -(Egy jenki Artúr király
udvarában) fogant, 1966-ban közreadott szellemes regénye, a Halló, itt Mátyás
király! Egy régészeti kutatócsoport elől hegyomlás zárja el a visegrádi romok
hoz vezető utat. De az idő is összeomlik, s ők - csodák csodája - ötszáz évet
zuhannak vissza a múltba, és hirtelen ott találják magukat Mátyás fényes vi
segrádi udvarában. De hiába ismerik a történelmi jövőt, hiába vannak felsze
relve a jövő technikai eszközeivel, autóval, ágyúval, magnóval, írógéppel, órá
val stb.-vel, a történelmi múltat mégsem tudják megmásítani. A jövő emberei-
nek is a rnúltban kell élniök és meghalniok. .

A nagy intellektuális élvezetet nyújtó regényben a feudális egyház ábrázo
lása csak járulékos elem. Mindamellett így is képet kapunk a pápa és Mátyás
török pol itikájának összeütközéséről. Az a körülmény, hogy Mátyás törökellenes
íntranzigenciáját - a regényfikció szerint - egy, a török követtel való tárgya
hisáról készített magnófelvétellel bizonyítja, alkalmat ad a regényírónak a XV.
század végi gondolkodási mechanizmus feltárására. A magnó-csodát előidéző

szerző legnagyobb megrökönyödésére ugyanis az extázisban levő tömeg semmi-
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féle érdeklődést nem mutat a magnó és működése iránt. Az a kor - magya
~zza találóan az író -, amely állandóan a csodák vagy legalábbis a csodavá
rás bűvöletében élt, a magnótelvételben is egyszerűen csodát látott. Maga a je
lenség annyira' lenyűgözte, hogy eszébe sem jutott a jelenség okát vagy előidé

zésének módját fürkészni. Ugyancsak érdekes a regényfikcióban a különböző élet
formák és korok egybevetése. Mí lehet például egy XX. századi író a XV. szá
zadban? Krónikaszerző szerzetes a nagyvázsonyi pálos kolostorban! A kolostori
életről aztán ilyen derűs, idilli képet hagy az »utókorra,,: "Békésen, egymás be
csületében és szeretetében éltünk, mert társaim, kevés kivétellel, derék, föld
művelő és tanító szerzetesek voltak, nem is ostobák; többnyire olyan emberek,
akik féltek tőle, vagy megutálták a hazug és erőszakos világot, amely körülvette
őket" (397. 1.). Aligha szükséges hangsúlyoznunk, hogy nem a forrongó, antifeu
dális parasztháború és reformáció közt hányódó középkor végi kolostori élet reá
lis képét kapjuk itt, hanem azt az idealizált képet, amelyet a kolostori magyar
irodalom színes elbeszélései vetítettek a sivár valóság fölé.

Fehér Tibornak Hold a Tisza felett círnű, 1972-ben, a Dózsa évforduló alkal
mából második kiadásban is megjelentetett regénye két paraszttestvér sorsán ke
resztül idézi fel - fő részében inkább csak krónikaszerűen, a humanista törté
netírók előadását követve - a nagy parasztháborút. A két paraszttestvért a kö
zös személyí sérelem, köztük atyjuknak a dézsmaszedőtől való meggyilkolása
hajtja Dózsa. táborába, de különböző úton. Kiss Péter Dózsa nándorfehérvári baj
társaként. bátyja, Mihály pedig tudós humanistaként, Bakócz kancellárjaként áll
a keresztesek közé. A bukás után a két testvér útja újból elválik. A maga iga
zában rendíthetetlenül bízó Péter az itthoni helytállást, a hitet vesztett, csaló
dott Mihály az Itáliába, azaz a tudományba és a szerelembe való menekülést
választja, az író korábbi regényhőséhez. Jutás fia Zoltánhoz hasonlóan.

Az egyház kiemelkedő szerepe a parasztháború történetében alkalmat ad az
írónak az ellentétektől szabdalt, válságban hányódó középkorvégí egyház rész
letes bemutatására. Az egyház felső rétege, a főpapság teljesen elvilágíasodott.
A reneszánsz egyéniség korlátlan kiélése, a [obbágyságra és a polgárságrá ne
hezedő növekvő terhek kiélezik a főpapság és a néptömegek ellentétét. Ezt az
antagonízmust híven ábrázolja a regény a humanista műveltségű Csáky Miklós
csanádi és Várday Ferenc erdélyi püspök, valamint Dózsa, a Kiss-testvérek és
általában a parasztok elkeseredett küzdelmében, Ezeknek a reneszánsz főpapok

nak kíméletlen, nyilván huszita táborita fogantatású kritikáját a regénybeli And
rás fráter Mihálynak lopva átadott irata szólaltatja meg.

A reneszánsz főpapság sorában külön figyelmet érdemel Bakócz regénybeli
ábrázolása, amely a rokonszenvesen joviálisból, illetve patriarchálisból vált át a
kiábrándítóan ellenszenvesre. Ezt a portré-változást a regény azzal indokolja,
hogy Bakócz - tudatosan számítva a személyéhez és a nándorfehérvári diadalt
idéző keresztesháborúhoz tapadó népi illúziókra - a keresztesháborút a maga
önző hatalmi polítíkájának eszközévé kívánta tenni. Mikor azonban látta, hogy
az "eszköz" önállósult, és nemcsak az ő hatalmi törekvéseit nem szolgálja többé,
hanem az egész feudális rend fennmaradását fenyegeti, akkor nem könnyű szív
vel ugyan, de határozottan szembefordult vele.

A regényegyházábrázolása természetesen nem csupán a főpapságot, hanem
az alsópapságot, szerzetességet is felöleli. Annak ellenére, hogy az utóbbiaknak
az események alakulásában sokkal nagyobb szerepük volt, mínt az előbbieknek,

ábrázolásuk mégis eléggé elmosódott és színtelen. Nem hibáztathatjuk a szerzőt

azért, hogy a keresztesháború parasztháborúvá alakulásának folyamatáról, ennek
szereplőiről - köztük megyaszóí Mészáros Lőrinc ceglédi plébános fiktív irodal
mi alakjáról - az. eddigi történeti felfogást követve leegyszerűsítő képet fest,
hiszen az újabb Dózsa-kutatásokat még művének második kiadása idején sem
ismerhette. Ahhoz azonban, úgy hisszük, az eddigi kutatások is elegendő alapot
nyújtottak volna a szerzőnek, hogy az alsópapság, különösen a szerzetesség, ezen
belül a szígorúbb irányzatú, ún. obszerváns ferencesek mozgósító, szervező, ve
zető és ideológiai szerepérőlreálisabb képet adjon, és képviselőiket életteljes, te
vékeny és egyéni arcú szereplőkké formálja.

Ezzel a feladattal a szerző nagyrészt adós maradt. Az alsópapság és a szer
zetesség regénybeli képvíselőí meglehetősen egysíkú és elnagyolt figurák. Antal
fajszi pap, Lőrinc ;,ceglédi plébános" fanatikusok; Turkevey Ambrus, Dózsa
"kancellárja" kissé hiú teológus; Bálint pap a hitvalló vagy mártír típusa; a
ferencesek kóklerek vagy megrémült emberek. Regénybeli alakjukon mégsem azt
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kell elsősorban kifogásolni, hogy ;,kész jellemek", akik az egész regény folya
mán nem változnak, hanem főképp azt, hogy jellemük formáló elveit sem ismer":
jük, ha olyan elemi, de általános érzelmektől eltekintünk . mint amilven az úr
gyűlölet. Jellemük, tetteik motívációjából úgyszólván telj~sen hiányzik a törté
~eti források által elég bőségesen dokumentált ideológiai elem. A keresztes-,
Illetve parasztsereg magatartásának alakulásában az ideológiai elemet a regény
quantit é negligeable-nak tekinti. A keresztessereg forradalmasodása nagyrészt
ösztönös jellegű. Ebben sem a jobbágylét általános, mindennap ható tényezői

hanem egyéni, nemegyszer rendkívüli, sőt excentrikus esetek játszanak döntŐ
szerepet, akárcsak Kósa Ferenc és Csoóri Sándor Itélet című filmjében. Ebből

a szempontból az ároktövi parasztok, rövid szereplésük ellenére is, a regény
kulcsfiguráínak tekintendők.

Bár az egyházi hierarchia különböző képviselőiről a regény nem ad egyen
értékű képet, mégis világosan ábrázolja a középkorvégí egyház benső megha
sonlását és egyre mélyülő válságát. Bolonya szegedi kupec szavaiban ölt testet
ez a felismerés: "Hej, Gergely komám - rnondja barátjának -, de nehéz is
a papokat érteni! Az egyik nyúzza a parasztot, meg rajtunk is behajtja a dézs
mát, mondván, hogy ez az Isten akarata, a másik pedig keresztet varrat min
denféle büdös csőcselék rOSiSZ ködmönére, rávezeti őket az urak, grófok, bárók
és a tisztes polgárok becsületes házára, aztán azt mondja, hogy az is az Isten
akarata" (310-311. 1.). A Dózsa parasztháború véres mementó volt a középkori
egyház számára, hogy a kettőt együtt már nem lehet csinálni. Választania kell
a feudális és az antifeudális erők között. Elérkezett a reformáció történelmi
pillanata.

*
A regények általában sokoldalú és színes ábrázolását nyújtják a középkorí

egyháznak úgyis mint szervezetnek, funkciónak, úgyis mint hí.trendszernek és
ideológiának. Kísérletet tesznek annak a hatásmechanizmusnak feltárására is,
amely az egyházi piramis csúcsán álló főpapot az alapnál álló polgári vagy
paraszt hivővel bonyolult áttételekkel ugyan, de mégis szilárdan összekapcsolja.
Mindezek alapján egy konkrét, színekben gazdag, differenciált és ugyanakkor
mégis összefüggő, viszonylag teljes kép rajzolódik ki a középkori egyházról ifjú
sági történeti regényeink lapjain.

Természetesen nem állítjuk azt, hogy ez a kép abszolúte teljes vagy éppen
hibátlan. Regényíróink a legélénkebb színeket az egyház politikai és kulturális
szerepének bemutatására használják, csak halványabb színek jutnak az egyház
gazdasági tevékenységének ábrázolására, ,és eléggé elmosódott az ideológiai oldal
rajza is. Kifogásolhaznők azt is, hogy regényeink a középkorí egyházat általában
kívülről ábrázolják, belülről szinte soha. így nem mindíg tudják feltárni az egy
háznak, mint bonyolult rendszernek belső struktúráját, működését, összetartó el
veit és mindennapi élettevékenységét, Ennek az ábrázolásmódnak következmé
nye, hogy az egyház a regényekben általában - időtől függetlenül - labilis,
bomlófélben levő szervezetként jelenik meg, és csak ritkán életképes, dinami
kus, egyensúlyban levő rendszerként. A regények ennek folytán 'hitelesebb ké
pet nyújtanak az egyház gyengeségéről, mint erejéről; ez viszont fennmarádásá
nak történeti tényét burkolja félhomályba. A XIX. századbeli romantika jellem
zés- és cselekménybeli szélsőségei, sablonjai is könnyebben tapadnak a regények
egyházi, mint világi szereplőíhez és eseményeihez. Ifjúsági történeti regényeink
egyházképén tehát van még törölni, javítani, kiegészíteni való, ez kétségtelen.

Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezt az egész kívánság
listát szinte változtatás nélkül történettudományunk elé is beterjeszthetnők. Az
ifjúsági történelmi regényektől aligha lehet jogosan elvárni, hogy döntő pon
tokon előtte járjanak a történeti kutatásnak; elegendő, ha lépést tartanak vele.
Erre pedig a tárgyalt művek szinte kivétel nélkül képesek, sokkal inkább, mint
a tankönyvek és nem kevésbé, mint a kommunikációs eszközök. Tényleges ha
tásukban pedig ezek a történeti regények mind a történettudományt, mind a
tankönyveket, sőt a tömegkommunikációs eszközöket is felülmúlják, minthogy
igazi regények, valódi esztétikai hatást keltő művészi produktumok, semmikép
pen sem pusztán illusztrációs eszközök, színessé hígított tankönvvnótlékok, iroda
lomalatti ponyvák. Mint vérbeli szépírodalmí alkotások szelgálják a történelmi
ismeretterjesztést, ezt pedig mint vérszegény didaktikus és moralizáló fércelmé-
nyek nem tehetnék. .
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