
detén: "piis ac honestis, piis ac nobilibus parentibus natus", és viszont hol és hány
helyen találjuk azt: "piis ac pauperrímis" - vagy pláne "piis ac egentíbus pa
rentibus natus"? Hogy van az, hogy cigányok és koldustanyák szülöttei között
még eddig egyetlen egy szent sem akadt? Ellenben a királyok között annyi van
már? Hogyan születhetett meg a "paupertas maxima meretrix" szörnyű axiómája?
Hiszen a mi szent hitünk tanítása szerínt Isten mindenkinek ad elegendő ma
lasztot. Honnan van az, hogy ez az elegendő malaszt egy bizonyos műveltségi és
gazdasági zónán alul oly következetes makacssággal oly kevés gyümölcsöt mutat?

És ne felejtsük ki a biológlát sem. Hogy viruljon ki és hogy teremjen szép
gyümölcsöket a kegyelem isteni magja például egy romlott vérű, egy terhelt vérű,

egy ideges, egy vérszegény, egyagybajos, egy sorvadasos szervezetben ? "Az élet-
szentséghez hatalmas idegzet is kell" így kiáltott föl nemrég hazánk egyik je-
les biológus teológusa. .

Nem kézzelfogható adatai-e ezek az életnek arra nézve, hogy a kegyelemnek
vannak szociál.is és kulturális előfeltételei is? fls ha vannak, akkor kétezer esz
tendőnek annyi tanúsága után igazán elérkezett már az ideje annak, hogy a ke
gyelmi élet merev, egyoldalúan individuális felfogásával szakítsunk és ezt a tör
ténelmi akcídencíát is a kellő értékére leszállítsuk. Igenis pattanjanak fel szent
ségházaink szent lakatjai és engedjük kilépni belőlük a kultúrát és a szociális
fejlődést szerető embert nem anatemízáló, hanem szívére ölelő Krísztust. Lesz
itt megértés mindjárt annyi, hogy a szívek örömükben repesni fognak.

NEMESKÜRTY ISTVÁN

IN SIGNO CR UCIS
Ferencesek és világi papok az 1514-es parasztlIáborúban

A magyarországi obszerváns ferencesek" 1515. május 27-én, Budán megtartott
rendi közgyűlésén - (hat hónappal a parasztháboru vérbefojtását legalizáló ország
gyűlés után!) - a rendfőnök kénytelen volt szigorú intézkedéseket hozni, hogy szer
zetestársaí lefejtsék öltözetükről a rég megtorolt, egyházilag is elítélt, az eszter
gomi érsek, pápai legátus által megbélyegzett, mert felkelessé átalakult keresztes
háború jeiét, a csuhájukra varrott keresztet, (Karácsonyi János: Szent Eerencz
rendjének története Magyarországon, Bp., 1922. 373.) Példátlan jelenség ez, külö
nösen, ha tudjuk, mílyen szigorú fegyelmet tartottak éppen az obszerváns feren
cesek még a XVI. század elején is, amikor pedig egyéb szerzetes rendek világi
kényelemben és meglehetősen laza diszcíplinában éltek. Tehát még a Dózsa-há
ború kegyetlen megtodása után is annyi "cseri barát" (ügy nevezték őket akkor
a nép nyelvén) viselte dacosan és konokul. sőt kihívóan annak a keresztnek a je
Iét a köntösén, mely már régen nem a pogányellenes szent hadat, hanem a job
bágyi forradalmat jelképezte, hogy magának a rendfőnöknek kellett erélyes in
tézkedéseket hoznia.

• A ferences rend obszerváns ága 1390 körül szerveződött legalizált szerzetesi tömörütessé ;
egy olasz szerzetes, akit többen követtek, I334-ben vonult el elöljtiról engedélyével remeteként.
Ezek a fráterek a legszigorúbb szentferenci életvitel megtartását tűzték kl célul; tökéletes S7.e
gériyscg, csak koldulásból és alamizsnából élhettek, még a kolostornak sem iehetett vagvona.
sőt élelmet és tűzlfát ls csak meghatározott időre tárolhattak. Magyarországon a X'V, század
elején terjedtek ei, először a déli határvídéken. Később, I5H után, ezt az ágat salvatoriánus
nak V!lgy minoritának ls nevezték, bár éieLvltelük nem mindenben tekinthető a szlgorú "ob
servantía" folytatásának. Lásd Ivan Gobry: Franz von Assis!' Hamburg, Rowohlt, 1958. 70-90.
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A felszabadulás előtti egvháztörténetírás érthetően szemérmesen kezelte eze
ket a dokumentumokat, hiszen azt bizonyították: a ferencesek alaposan beleke
veredtek a [obbágyfelkelésbe; a felszabadulás utáni történettudomány pedig, szin
tén érthetően, csekély figyelmet fordított az osztályharcok egyházi jellegű kísérő

jelenségeire.
Pedig, ha csokorba gyűjtjük az elszórt, szírrte eldugott egyháztörténeti meg

nyilatkozásokat, kétségtelennek tűnik: a ferences rend obszerváns ágának, vala
mint a világi alsópapságnak jelentős szerepe volt a kereszteshadjárat megszervezé
sében, illetve a parasztháború ideológiai irányításában.

Sziklay János A katholikus egyház története Magyarországon című művében

(Budapest, 1903) így sajnálkozik: "Az elégedetlenség a lelkészkedő papságban és
a szerzetesházakban is károsan éreztette hatását, amint azt ... a Dózsa-féle ku
rucháborúnál látjuk szembeötlő módon, mikor a nagyhatalmú és tekintélyes egy
ház.Eejedelemnek nem volt már ereje, hogy azokat a papokat. akik a lázadásba
bonyolódtak, az egyházi fegyelem alá visszahajthatta volna." (165. 1.) Továbbá:
"Dózsa seregében, fájdalom, papok is voltak, akik megfeledkezve egyházi mél
tóságukról, megtagadva főpásztoraiknak az engedelmességet, demagóg szerepet
vállalva, vezették a fölbujtott népet az urak birtokai és' az egyházi javak ellen."
(169. 1.)

Horváth János A magyar irodalmi műveltség kezdetei című munkájában ezt
a megjegyzést teszi: az obszervánsok a Dózsa-féle lázadás után "maguk is sokat
szenvedtek." (Mert a felkelésben való részvétel miatt üldözték őket.) (118.)

Folytathatnánk az ilyen elszórt megjegyzések felsorolását; de ennyi is elég.
Amint az köztudott, Magyarországon a keresztesvitézek lelki gondozása a

XV. század vége óta az obszerváns ferencesek kötelessége volt. (Már Hunyadi ide-
jében is, lásd Kapisztrán.) A ferencesek a nép között éltek, kolostoraík a városok
falain belül voltak, iskoláikba laikus tanulók is bejártak, feladatuk, sőt köteles
ségük volt anyanyelven prédikálni. A középkorvégí egyházból ők álltak a néppel
a legszorosabb kapcsolatban. Természetes tehát, hogy az 1514 tavaszán - a pápa
utasítására - az esztergomi érsek, Bakócz Tamás bíboros, pápai legátus által
meghirdetett kereszteshadjáratot is ők szervezték, A pápai bulíát is a budai ob
szervánsok főnöke, Dézsi Balázs értelmezte magyar nyelven április 9-én, virág
vasárnapján Bakócz és a legátushoz beosztott auditor, Páviai Bernát gróf, pápai
főjegyző jelenlétében. Még az, is természetes ezek után, hogy a barátok a keresz
teshadait a feladat nagyságahoz iLlő buzgalommal szervezték ; de már figyelemre
méltó, hogy buzgalmuk a kor közlekedési, híradási és egyéb viszonyaíhoz képest
milyen példátlanul gyors sikert hozott: két hét alatt több tízezer ember gyűlt össze
Pest környékén, valamint a gyülekezőhelyül kijelölt püspöki székhelyeken. Hu a
derék ferencesek - (és a helyi egyházi szervek, a plébánosok, akikhez a barátok
a hírt elvitték, s akik lehetővé tették, hogy a hírt hozó barát anyanyelven prédi
kálhasson az összeharangozott falunépének) - csak kicsit is lassítják, ha hívatal
noki buzgalommal intézik az ügyeket - talán még [úniusra sem terjed szét a
keresztesháború híre az országban. (Annál is kevésbé, mert a kereszteshad egy
házi alakulat, annak világi hatalom nem parancsol, még a király sem, a közigaz
gatásnak tehát nemcsak esze ágában sincs a hadjáratot kihirdetni, de nem is ha
tásköre.) De szétfutott; valóban, mint a "futótűz".

Különösen figyelemre méltó az is, hogy a franciskánusok milyen odaadó buz
galommal Láttak a pesti táborban - és egyebütt - összegyűlt keresztesek lelki
gondozásához. Meghatározó, sőt döntő szerepüket eddig egyáltalán nem méltányol
ta sem a közvélemény, sem a tudomány. Képzeljük magunk elé a tábort. Naponta
mise; mise után - vagy közben - prédikáció. Anyanyelven! Az a sok tízezer
marhapásztor, hajcsár, jobbágy évente mindössze néhányszor jutott el templomba,
s akkor is latin nyelven celebrált misét hallott, a freskók ékes képtörténeteinek
hatására pedig legfeljebb csak derengeni kezdett bennük az evangélium lényege.
Most viszont naponta szinte bombázzák a fülükeit az újszövetségi szentírás ilyen
következetesen, ilyen töményen még sohasem hallott igazságaival: Krisztus a sze
gények pártján van, Isten előtt minden ember egyenlő, könnyebb a tevének át-
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menní a tű fokán .. " a gazdag meg a szegény Lázár, az apostolok, ezek a szegény
halászok, " Aztán az obszervánsok valóban betartott szegénységi fogadalma:
ellenszenvük mindenféle világi gazdagsággal szemben; Szerit Ferenc tanítása; a
derék barátok jogos indulata a fel sem szentelt, vallást nem is gyakorló, cinikus
főurakkal szemben, akik püspöki székben ülnek és akik a papságot is kiszipolyoz
zák ; mindez gyújtó hatású, a szó szoros értelmében forradalmi oktatás lehetett.
Bizonyos, hogya szerzetesek mindezt hangsúlyoztak, és persze a törökellenes há
ború fontosságát is, hiszen nagyhírű rendtársuk, 1511-ig rendfőnökük, Laskai Ozs
vát ezt írja prédikációrnintának szánt könyvében:

"Az előkelők lábbal tapossák az igazságot. Nem adják meg a bért szolgáík
nak '" Nem engedik aJ.lattvalóiknak még haláluk órájában sem a szabad rendel
kezést vagyonkajuk felett... Súlyos adóval sújtják a szegényeket és ezt fogház
büntetés terhe alatt behajtják . .. aratásra, szénakaszálásra, szőlőhegyek leszüre
telésére. várárkok ásására, várfalak építésére kényszerítik őket... Igy az éhségtől

nyomorított nép bosszúért kiált az Úrhoz. O, Magyarország, elhagyott téged az
igazság, elpusztult a méltányosság, mindent elöntött a romlottság."

Vajon mí más ez. mint a jobbágyi sérelmek katalógusszerűen pontos felsorolása'{
tgy aztán nem csoda, hogy az első rebellió Cantate vasárnapján támadt a ke

resztesek között ; a különben fegyelmezett seregből néhány százan kiözönlőttek

a táborból, behatoltak Pest városába és néhány nemesi tulajdonu háznak bever
ték az ablakát. Cantate vasárnapján az evangélium többek között arról szól, hogy
"e' viLág fejedelme már megítéltetett", amely kifejezésen éppúgy érthető a sátán,
mint a földesúr, akit akkori szóhasználat szerint fejedelemnek neveztek,

Szólanunk kell a világi papság szerepéről is. Karácsonyi János váradi ka
nonok könyvéből idézzük: "Az alsópapság tagjai rabszolgai lettek kegyuraiknak.
mert csak ugy kaptak javadalmat; ha megígérik, hogyaföldesurat és jobbágyait
egyházi törvényszék elé nem idézik. A földesurak azt hiszik, hogy amint egészen
ők rendelkeznek az egyházi vagyonnal, akként a vallási igazságokat is ők határoz
zák meg ... Az egyházi ügyek vezetése egészen kisíklott a püspökök kezéből. A
földesurak, mint kegyurak egészen a magukénak tartották a templomot és a java
dalmakat azoknak adták, akiknek akarták... A falusi lelkészi állomások nagyon
elszegényedtck ..." (Magyarország eygházWrténete főbb vonásaiban, Nagyvárad,
1906, 43-46.)

A falusi plébánosok anyagi helyzete olyan nehézzé vált, hogy egy 1504-ben tar
tott országgyűlés 12. törvénycíkkelye utasítja a püspököket: ne adóztassák az új
plébánosokat a kinevezéstöl számított négy esztendeig, mert különben azok kény
telenek elkótyavetyélní a templomi kincseket, hogy a püspök pénzbeli követelé
seinek eleget tehessenek. (Szíklay, idézett mű 167.) Fölösleges a további részlete
zés: tény, hogy a világi alsópapság éppen 1514 körül elkeserítően rossz helyzetben
volt, ráadásul püspökeik nem is pappá szentelt személyek, hanem a javadalmat
élvező világi f'őurak voltak. Érdemes ebből a szempontból is felidézni Cegléd
mezőváros esetét. Cegléd az óbudai apácálc jobbágybirtoka volt; évente kétszer
udvarbírák érkeztek az alföldi településre, hogy a távoli város ismeretlen földes
úrnőinek járó adót beszedjék. Cegléd ezt az adófizetést 15ű5-ben megtagadta. az
1509-ben ellenük küldött katonaságot megfutamította, s immár kilencedik eszten
deje dacol a feudális renddel. Támasza ebben - és valószínűleg az ötletadó is -
Lőrinc plébános, aki egész hivőseregével együtlt eljött a keresztesek pesti táborá
ba. Ezek után azt, hogy az egész hadjárat szellemi vezérkara papokból került ki,
nem szűkséges bizonyítani; ez közhely. Az viszont már nem közhely. hogy ezek
a papok és szerzetesek nem is annyira elszánt forradalmi hevületből váltak a pa
raszthaború vezéreivé, mint inkább mélységesen vallásos meggyőződésből: úgy
érezték és joggal, hogy az állapotokon változtatni kell, mert a magyarországi ke
resztény egyház és a jobbágyság egyaránt méltatlan, Istennek nem tetsző állapot
ban van.

A vallásos hitbuzgalom az egész hadjáraton mint alapvető jellemző jegy vo
nul végig, A városok lelkészei ünnepélyes körmenetben vonultak a kereszes
hadat toborzó katonák, Dózsa megbízottai elé. Fennmaradt Illés tolcsvai plébá-
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nos levele, aki arra kéri kassai lelkésztársait, hogy "ünnepélyes körmenetben és
énekléssel menjenek (a toborzók) elejbe és úgy vezessek a városba." Azt is tud
juk, hogy a kérést teljesítették, és 1514. május 19-én János mester plébános, Henrik
mester prédikátor és Benedek gecsei plébános fogadta a keresztesek képviselőit. Ez
így történhetett szerte az egész országban. De bizonyítja a vallásos indítékot Dózsa
híres ceglédi beszéde is. Ezt a beszédet három egykorú forrás őrizte meg számunk
ra, mindegyiket külföldi egyházi férfiak jegyezték le, anélkül, hogy tudtak volna
egymásról; mégis mindhárom beszédváltozatnak közös [ellernzője a vallásos indo
koláshoz való színte aggályos ragaszkodás. "Ezt a szent összefogást Isten sugallta
nektek . . . Mi sem utáLatosabb Isten előtt, ki mindenek legjobb atyja és ura, mínt
ha a semmirevaló ember hatalmaskodik embertársai felett" - olvashatjuk a ma
gát Tuberónak nevező horvát-dalmát bencés apát művében; Gianmichele Bruto
pedig így ír: "Dózsa György 'tudja ugyan, milyen kegyetlen, vad a török, mennyi
re gyűlöli a keresztény ellenséget, most mégis megértette, hogy a magyárok ott
hon övéiktől békés, nyugalmas időben sokkal gonoszabbat tűrnek el ... Nem a
törökkel kell most háborút vívni, akitől a magyaroknak most nem kell tartaniok,
hanem ezekkel az emberekkel, kik ugyancsak ellenségei Krisztusnak, sőt haZájltk
nak is, melyet bűnükkel beszennyeztek ..."

Mindez természetesen nem jelenti azt, mintha a Dózsa-háborúnak nem lett
volna osztálytartalma, rnert nagyon is volt, vagy mintha ez a forradalmi meg
mozdulás csakis vallásos meggondolásokból született volna. Hogy hogyan s mint
történt, arról véleményemet Krónika Dózsa György tetteiről című munkámban már
kífej tettem. Most csak az obszerváns ferences szerzetesség és a világi alsópapság
szerepét szerettem volna megvílágítani, s ennek kapcsán azt a feltevésemet meg
kockáztatni, hogy itt alighanem egy robbanásig feszült egyházi elégedetlenség ta
lálkozott a jobbágyság forradalmi törekvéseivel, s e kettő erősítette, sőt támogatta
és kiegészítette egymást. Némi túlzással még azt is merném mondani, hogy afféle
magyarországi előreformáció zajlott itt le, a parasztháborúval párhuzamosan és az
zal együtt. Igaz, hogy chiliaszta - (világvége-váró) - és huszita eszmék is ero
sen hatottak a keresztesek ideológtájára - ezek pedig eretnek tanok -, de igaz
az is, hogy a seregbe pápai legátusi parancsra tódult ferences barátok és világi
papok voltaképpen nem is annyira újítaní igyekeztek, mint inkább a régi, evangé
liumi eszményi állapotokat akarták visszaállítani, s éppen ez az, ami a lutheri
reformáció első két évtizedére is annyira jellemző. Gondoljuk meg, hogy hány
ferences szarzetesből lett alig tizenöt esztendővel 1514 után protestáns prédikátor,
a lutheri reform lelkes harcosa! Hiszen itt van előttünk a cikkünk elején már
idézett szöveg: a fráterek még 1515-ben is konokul viselik csuhájukon a keresztet,
egy Krisztus nevében vívott forradalmi harc jelképét ! Az egyetlen főpap, akinek
élete a parasztforradalom áldozatául esett: Csáky Miklós csanádi püspök pappá
sem volt szentelve, elvetemült vagyonszerző főúr volt, akit a pápa nem szűnt

meg dorgálni és fegyelmeznd, akit tehát a kereszteshad papjai joggal tarthattak fő

papi tisztre méltatlannak. Vagy mit gondolhattak a váradi egyházmegyéhez tar
tozó hívek püspökükről. Perényi Ferencről, erről a tizennégy éves gyermekről, akit
ugyan még nem iktattak be :1Jisztébe, de a javadalmakat már megszerezte? Sem
miképpen sem véletlen, hogy. a Legvéresebb harcok, a legkeserűbb elégedetlenségek
éppen a cinikusan kormányzott csanádi és váradi egyházmegyékben zajlottak Le!
Szintén véres kűzdelrnek színhelye az egri egyházmegye, ahol a püspök, Estei Hip
polit, nem is él hívei között, hanem Olaszországba küldözgetík neki [avadalrnait az
olasz jószágkormányzók ... Papok, szarzetesek ott csatlakoztak nagy számban a
kereszteshadhoz annak egyházi feloszlatása után is, ahol az egyházmegyében bot
rányos állapotok uralkodtak. Érdemes lenne tehát a szorgalmas rendtörténet-bú
vároknak ebből a szempontból ismételten tüzetesen áttanulmányozní a rendelke
zésükre álló anyagot, mert korábbi szerzők a felszabadulás előtt szívesen kendőzték

a kereszteshaddal kapcsolatos adatokat. -
Hangsúlyoznunk kell természetesen, hogy az elmondottak - a szerzetesren

dek közül - csak a ferencesekre és azoknak is csupán obszerváns ágára vonat
koznak; a magyarországi mintegy ezer kolostorban élő vagy tizenötféle egyéb
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szerzet éppen úgy tartózkodó ellenszenvvel, ha ugyan nem felháborodással figyel
te az eseményeket, mint az előkelőbb világi papság. Még a jámbor, kedves Rás
kai Lea is - nemeskisasszony létére - mílyen rémült méltatlankodással jegyzi
fel a Cornides Codex végén: "Végeztetik szent Dorothea asszonynak élete szent
Bot-lobas estín, szombaton, (úrnak születetí után ezorötszázhizennégy esztendőben.

Ezen esztendőben lőn az kereszteshad, Magyarországnak örök emléközeti; kiben ve-.
szének sok nemes urak az kegyetlen pór hadnagyoknak kegyetlenségek miatt."

Az obszerváns ferencesek azonban, mint a szcrzetesrendek közül amúgy is a
"legrebellisebbek" - (itáliai krónikák teli vannak az obszervánsok már-már eret
nek "elhajlásaival", szegénységkultuszával, és ne feledjük, hogy az egyetlen pápa,
aki az egyházkormányzás miattí elégedetlenségében lemondott trónjáról, szintén
ferences volt!) - megérdemlik fokozott figyelmünket és érdeklődésünket. S ha
mélyebben átérezzük eszméiket, melyek ezeket a fanatizmusra hajlamos, szeritség
re, mártíromságra szomjazó férfiakat hevítették, még a Dózsa kegyetlen kivégzése
körüli olyan gyakran és oly értetlenül emlegetett mísztéríumjátékot is megérthet
jük. Mert magamban egyre bizonyosabbnak érzem, hogy az a furcsa-kegyetlen szer
tartás, melyről oly jogos megbotránkozással emlékezünk meg: mínden iszonyatával
együtt is valami különös misztériumjáték volt. Amikor Dózsa testéből legjobb hí
vei szinte önkívületben haraptak. bár ezt kényszer hatására tették, vajon nem va
lamiféle torz áldozás volt-e ez? De ha ez alig több bátortalan feltevésnél, az már
majdnem bizonyosra vehető, hogy amikor Dózsa kivégzésekor a papság - nyilván
a Dózsa seregével együtt fogságba esett papság! - a Te Deumot énekelte - (amint
ezt szintén gyakran említik megbotránkozva) -, akkor ez nem példátlan cinizmus
jele, nem is a megtorlás győzelmi éneke, hanem egy mártír felmagasztalásának
és megdicsőülésének pillanatában zengett himnusz; Dózsa felnégyelésekor ugyan
is az egybegyűltek a Boldogasszonyt vélték megjelenni! Dózsa szenvedésének he
lyén pedig a Segítő Boldogasszony szobrát állították fel a hivek, s ez a hely so
káig búcsújáróhely maradt ...

Hogyan is írta vagy hetven esztendővel 1514 után Istvánffy Miklós, maga is
nernesúr, akinek atyja személyesen élte át a parasztháborút, és aki gyermekko
rában beszélt egy jobbágyukkal. aki evett Dózsa húsából? "A jóságos Isten azért
bocsátotta őt, Dózsát a fö~dre, hogy a nyomorult népnek erőt adjon és hogy a
halálnál is súlyosabb gyötrelmeitől megváltsa." Mintha Ady Endre is ugyanezt a
gondolatot folytatna Dózsa György l.akomáján című versében: Sebő pajtás, ne
köpkÖdj: megvált I bennünket a Dózsa trónja ...

19y ötvöződik osztályharc, forradalom, a társadalmi haladásért vívott véres há
ború az egyház megreformálásáért folytatott mélységesen vallásos ihletésű küzde

.lemmel. In signo crucis ...

BELLÉR BÉLA

A Dózsa-parasztháború és az egyházi
történetirás

A keresztény egyház nagy és különleges szerepet játszott történelmünk leg
nagyobb parasztháborújában. az 1514. éviben. melynek vezére, Dózsa György hozzá
vetőleg 500 évvel ezelőtt született; A X. Leó pápa és teljhatalmú követe. Bakócz
Tamás esztergomi érsek által meghirdetett kereszteshadjárat tette lehetövé az elé
gedetlen parasztság és mezővárosí polgárság legális szervezkedését, A szervezés,
minthogy belőle a feudális nemesség kimaradt, forma szerint a főpapság, gyakor
latilag azonban az alsópapság és szerzetesség kezébe csúszott. A mozgalom ideoló
giáját - a keresztesháborúét éppúgy, mint a vele összefonódó parasztháborúét 
a khilíasztíkus kiválasztottság-hit alapján ugyancsak az alsóbbrendű egyháziak
Iogalmazták meg.
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