
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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Azok a nagyszeru es rettenetes, felemelő és lesújtó, de míndenképpen sors
döntő élmények, amelyeken az egyháziak a parasztháborúban átmentek, nem mul
tak el nyom nélkül. Dokumentumai megtalálhatók a parasztháború történetével
foglalkozó elbeszélő és részben okleveles forrásokban, amelyeknek jelentős része
egyházi kézből ered, s széles színszóródásban -, az egyszerű paptól egészen az ér
sekig, a latint gyötrő félművelt káplántól a legmagasabb humanista műveltséggel

rendelkező stílusmüvész főpapig - mutatják a különböző egyházi körök állásfogla
lását a megrendítő történelmi eseménnyel kapcsolatban, Egyben ugyan ezek a
történetírók - a jelentős véleményeltérések ellenére is - találkoznak: az Isten
által megszenteltnek tekintett feudális rend elleni lázadás elítélésében, és ha nem
is a féktelen, de föltétlenül az intézményesített nemesi terror helyeslésében. Ilyen
elvi álláspont mellett a parasztháborúról festett kép természetesen csak sötét tó
nusú lehet; sötét, de nem teljesen fekete! Nem csupán azért, mert ez az elvi meg
győződés nem annyira zárt, hogy át ne törne rajta a - még olyan méltán 
szenvedők iránt érzett keresztényi könyőrület. részvét érzése, vagy át ne csillanna
rajta az esetleg polgári vagy éppen paraszti származású szerző homályos rokonszen
ve a sorsüldözött osztály iránt. Főleg pedig azért nem teljesen fekete ez a kép, mert
a Jagelló-kori és a kései egyházi humanizmus minden osztálykorláta ellenére,
illetve helyesebben: osztálykorlátain belül is fokozott érdeklődést mutat a társa
dalmi problémák, az osztálykülönbségek, az elnyomottak, így a parasztság helyzete,
az ország sorsa iránt. Igyaparasztháború - egyébként .tendenciózusan elfogult 
ábrázolasán is nemegyszer keresztültör a "realizmus diadala", a paraszti helyzet,
sors, törekvések valósághű jellemzése.

A parasztháborúról a XVI. században kialakult kép aztán évszázadokra válto
zatlan alakban rögződik. Még a XVIII. században, a tudományos történetírás ki
alakulásával is legföljebb bizonyos átszínezödések mutatkoznak rajta, semmiképpen
sem átf'estések. A század elején - Hevenesi Gáborral és Debreceni Ember Pál
lal - először az egyháztörténeti adatgyűjtés korszaka köszönt be; ezt Timon Sá
muellel az adatgyűjtő nemzeti történetírás követi. Ez az irányzat a század második
felében és a XIX. század elején Pra}' György, Katona István, Cornides Dániel,
Bod Péter, Sinay Miklós, Budai Ézsaiás, Engel János Keresztély, Fessler Ignác Aurél
és társaik kritikai munkásságával tetőződik. E kritakai történetírók a források
korábban elképzelhetetlen tömegét adják ki; nagyszabású szintéziseikot is ezekre
építik, sokszor tíz-húsz oldalon keresztül megszakítás nélkül idézve legmegbízha
tóbbnak tartott forrásaikat. Történetírói álláspontjukat tehát leginkább közvetve.
forrásaik kiválasztásából és értelmezéséből lehet megismerni; közvetlenül, forrá
saik tárgyi, politikai vagy esetleg társadalmi kritikájából csak kevéssé. E kritikai
történetírók sorában általában, de a parasztháború forrásainak kiadását és szísz
tematikus feldolgozásáó illetőleg is kivételes hely illeti meg a jezsuita (később a
rend feloszlatása után világi pap, kanonok) történetírókat, Pray Györgyöt és Ka
tona Istvánt.

Pray először Bécsben. 1767-ben kiadott Annales regum Hungariae (Magyar
ország királyainak évkönyvei) círnű műve IV. részében foglalkozik a Dózsa-pa
rasztháború történetével az egykorú források biztos ismerete, de ugyanakkor bi
zonyos tendenciózus kiválogatása és megszűrése alapján. A gazdasági, társadalmi
kérdések természetesen a tudós történetíró látóhatárán kívül maradnak; elsősorban

diplomáciai, politikai és jogtörténetet ír. Aparasztháború történetét Pray a X.
Leó és Bakócz-féle kereszteshadjárat tervének ismertetésével indítja, míközben 
a humanista Brutusszal szemben - menteni igyekszik a papát a be nem váltott
ígéretek ódiumától ; viszont Bakóczot már korántsem menti fel az újabb pénzszer
zés vádjától. amellyel a pápaválasztásban kimerült kinestárát kívánta újból feltöl
teni. Az események továbbszövésében Pray kiemeli, hogya fővezérré kinevezett
Dózsa hírnevének és népszerűségének nagy szerepe volt a keresztessereg felduzzasz
tásában. A keresztesekhez nem kis számban csatlakozott az alsóbb papság, részben
a török elleni harci vágytól fűtve, részben azért, hogy a keresztesek kitartsanak
eredeti elhatározásuk mellett. Közöttük említi meg Lőrinc ceglédi papot, Dózsának
ismert barátját, akit a szerzők "az ezután következő belháború fő-főszerzőjének"

tekintenek. Pray beszámol Dózsa komoly hadseregszervező tevékenységéről, a 
Szálercsi Ambrussal együtt - mérsékeltnek mondott Gergely fővezér-helyettesi ki
nevezéséről. Majd rátér a keresztessereg és a nemesség összeütközésének bemu
tatására, amelyben - az ismert objektív okok mellett - nagy szerepet tulajdonít
Lőrinc pap nemesség-ellenes prédikációinak és Dózsa "rossz jellemének".
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A parasztháború történetének előadását a parasztok elvetemült keg'yetlenke
-dése, töröknél is kegyetlenebb pusztítása é.., a hadiesemények uralják, amelyek
Dózsát vérszomjas szörnyetegnek mutatják, különösen Csáky csanádi püspök főpapi

ornátusban történt kivégeztetésével kapcsolatban. (Csáky és Báthori, előzetes har
cát Dózsával a tudós jezsuita említetlenül hagyja.) Temesvár elfoglalására irá
nyúló kísérletét egyrészt Dózsának a háboru meghosszabbítására irányuló szándé
kával, másrészt azzal magyarázza, hogy Dózsa zálogtárgyát akart szerezni magá
nak a királlyal való béketárgyaláshoz, illetve 'a töröknek való megadásához. A
döntő temesvári csata előtt az egyébként rettenhetetlen Dózsát - forrásait; követve
- félénknek és megrendültnek mutatja, Erre később saját maga cáfol rá, mikor
a válságos helyzetben pánik nélkül, körmtekintően intézkedő és bátran harcoló
hadvezérről fest képet, hogy Dózsának a szerző által IS leírt "csodálatos állha
tatossággal" elszenvedett kínhaláláról ne is széljunk. A nemesség embertelen
bosszúállását - a humanista Joviust idézve - részben csökkenteni, részben indo
kolrií igyekszik a szerző azzal, hogy a szörnyű büntetéssel a jövőbeni lázadás bűn

tettétől akarták elrettenteni parasztjaikat. Előadása végén a lojális történész nem
mulasztja el a kurucok ominózus nevét megemlíteni. A véres eseményeket a követ
kező konklúzióval zárja: "Ez lett a vége a parasztháborúnak, amely néhány ne
mes szennyes kapzsiságából és mértéktelen uralomvágyából (ha ugyan lehet hinni
Tuberonak) keletkezett, és negyven - vagy mások szerint - hatvanezer ember
pusztulásával ért véget; bizonyára még nagyobb áldozatokat követelt volna, ha
mindjárt az elején - ugyanis negyedik hónapjában verték le - tüstént szembe
nem fordulnak vele, mert a népnél kedvező szerencse esetén semmi mérsékletre
nem lehet számítani."

Nem kell hangsúlyoznunk, hogy Pray - s vele együtt Katona - történetfel
fogása a parasztháborúról lényegében még a feudális-nemesi koncepció bűvköré

ben mozog, A századfordulón, a feudalizmus válságával kapcsolatban azonban
a történetírásban is hatni kezd a felvilágosodás racionalízmusa, majd a romantika;
ezek lassan kezdik átalakítaní a parasztháború hagyományos képét. A szepesí
szász származású Errgel 1813-ban Bécsben német nyelven megjelent nagy törté
neti összefoglaló műve, a Geschichte des Ungarischen Reichs (A magyar biroda
lom története) III. kötete a Dózsa-parasztháború feldolgozásában már a polgári
nemzeti szemlélet félreismerhetetlen jegyeit mutatia,

A történetírás saját erejéből természetesen nem volt képes kitörni a feudális
nemesi szemlélet gravitációs teréből; ehhez a haladó politika fölerősödő vonzására
volt szülcsége, Ezt kapja meg a liberális nemesi reformmozgalomtól, amely aztán
a haladó eszmék szárnyaim emeli a történetírást is. így születik meg a klasszi
kus polgári liberalizmus legnagyobb hazai torténetírójának, Horváth Mihály kato
Iikus papnak - később a szabadságharc püspökének és kultuszrnintszterének 
történetírói munkássága.

Horváth először 1841-ben, a Tudcmánytárban megjelent Az 1514-i pórlá.zadás,
annak okai s következményei című tanulmányában foglalkozik ajoarasztháborúval.
Mlndjárt két frontori is áttöri a hagyományos nemesi felfogást a parasztháború
kérdésében: egyrészt történeti igazolását adja aparasztháborúnak, másrészt tör
téneti elítélését az 1514. évi rákosi törvényekben tetőződő nemesi bosszúhadjárat
nak. Ami az első kérdést illeti, Horváthnak sikerült megragadma a paraszthá
borút kiváltó okok sűrű szövevényét, nem csupán a parasztságori "uralkodó zsar
noki kényt", mint legutóbb írták. Rámutat többek közt a királyi hatalom gyen
geségére, a feudális pártharcokra. a török veszélyre, a jobbágyságnak szabadköl
tözkődéstől, vagyonától, pénzétől való megfosztására. emberi öntudatát sértő em
bertelen elnyomatására, mínt a parasztháborút sokoldalúan motiváló tényezőkre. A
parasztháborút annak látja ami elsősorban: osztályharcnak. amelyet vallásos mo
tívumok színeznek; honvédő szándékoknak nyomát sem találja. Horváth, a törté
netíró talál mentséget a harc közben míndkét fél által elkövetett kegyetlensé
gekre; de semmiféle mentséget nem lel a parasztháború leverését követő 1514. évi
rákosi országgyűlésre, amely hideg fővel s .kíszámított kegyetlenséggel hozta meg
ártatlanokat és bűnösöket egyaránt sújtó, egyesek bűnéért egy egész néposztályt
évszázadokon árt: büntető törvényeit. "Alig van része, oldala a népi életnek - ír
ja -, melyről a büntetés vissza nem tükröznék. melyre a pór-osztály hosszas

elnyomása káros befolyást nem gyakorlott volna. Igenis, ez nem legcsekélyebb oka
volt százados szenvedéseínknek, nem legkisebb akadálya a nemzeti élet kifellő

désének. a szellemi s erkölcsi műveltség, az anyagi jólét gyarapodásának."
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A klasszikus polgári liberalizmusnak Horváth nagy összefoglaló műveiben is
kolportalt parasztháború-képe még a század végére sem avult el, amikor pedig.
a liberális történetírói iskola már felbomlott, s közülük egyesek - mint Márki
Sándor - polgári radikális, mások - mint Fraknói Vilmos - konzervatív irány
ba tavolodtak el tőle. A parasztkérdéssel intenzíven foglalkozó kutatók az 1880
90-es években is még Horváth nyomdokain haladnak, az ő eredményeit építik
tovább. Szabó Ervin Marx és Engels Válogatott Művei II. kötetének Engels A
német parasztháború című művét is tartalmazó 1909-es kiadásához írt bevezető

jében dicsérettel említi a ciszterci Nagy Benjamin A magyarországi jobbágy álla
pota Róbert Károlytól 1514-ig című, 1896-ban megjelent bölcsészdoktori értekezé
sét. Nagy nemcsak osztja, hanem meg is erősíti Horváth korábbi álláspontját a
parasztháború okaira és következményeire vonatkozólag azzal, hogy 1300-ig nyo
mozza visszafelé a parasztháborúnak elsősorban gazdasági előzményeit.

A purasztháború kérdésében azonban a század végén már nem minden törté
nész osztja Nagy Benjamin polgári liberális, illetve radikális felfogását. Nem oszt
ja elsősorban az egyházi történetírás nagytekintélyű rnestere, a nagytudományú,
eredeti felfogású, de konzervatív szellemű Fraknói Vilmos püspök, akinek pedig
a parasztháború kutatása terén is jelentős érdemei vannak. 1872-ben ő tette közzé
5 értelmezte a Századokban a felvidéki parasztrnozgalmakra új fényt vető kassai
és késmárkí levéltári dokumentumokat, 1877-ben a müncheni adatokat, sőt ő Q~

báskodott a parasztháború mindmáig legnagyobb monográtusa, Márkí Sándor el
ső alapvető művének, Dósa György és forradalmának 1883-as kiadátásánál is.
(Márkí fő műve Dósa György címmel tudvalevőleg 1913-ban jelent meg.)

Fraknóinak a parasztháborúval szemben elfoglalt, nyilván az 1890-es évek
agrárszocialista mozgalmaítól is motívált konzervatív álláspontja világosan tük
röződik a Szilágyí Sándor szerkesztésében 1896-ban megjelent A magyar nemzet
története általa írt IV. kötetében. Elsősorban nem is arra gondolunk, hogy Frak
nói a magyarországi keresztesháború engedélyezőjének. X. Leónak, a reneszánsz
pápának olyan terveket tulajdonít - Hellász, sŐt a Szeritföld felszabadítását -,
amelyek a pápának nemcsak szándékain, de lehetőségein is kívül estek; még csak
nem is arra, hogy valóságnak és nem obligát diplomáciai szólamnak veszi a
Hunyadí-Kapisztrán-féle keresztesháború megújrázására vonatkozó pápai kijelentést,
hanem főként arra, ahogy magát a parasztháborút tárgyalja. Hogy a nemesség
nek a honvédelemtől húzódozó szűklátókörű önzése és [obbágvaí kitörésre kész
elégedetlenségét nem látó politikai vaksága milyen végzetes szerepet játszott a
parasztháború kirobbantásában, természetesen Fraknói sem tagadja. A kitört pa
rasztháborút s célját, a király elűzését, az urak kiirtását s az országban "nép
uralom" létesítését azonban már "vakmerő gondolatnak" bélyegzi. Magát a pa
rasztháborút alig fél oldalon tárgyalja. Annál gondosabban részletezi az 1514. évi
országgyűlés jobbágyelnyomó törvényeit, az ország rendjeinek a jobbágyosztályt
sújtó súlyos bosszúját, külön is kitérve az egyházellenes törvényekre. A fejezet
Werbőczi Hármaskönyvének részletes ismertetésében és a jogtörténész Hajnikot
idéző elragadtatott méltatásában (" ...a középkori európai jogkönyv-irodalom egyik
legértékesebb terméke" stb.) kulmínál. Végeredményben Fraknói előadásában a
Dózsa-parasztháború nem egyéb, mínt nemzeti történelmünknek egy kicsit nagyobb
politikai bölcsességgel elhárítható, szerencsétlen és súlyos következményekkel ter
hes epizódja.

Fraknói könyve volt az utolsó igényesebb egyházi történetírói megnyilatkozás
a Dózsa-parasztháború ügyében. Hasonló állásfoglalásra sem a kései dualizmus,
sem az ellenforradalom korában nem került sor. Az 1900-as években a nagy
birtokos-tőkés rendszer megingása, 1919 után a nagybirtokos-nagytőkés restauráció
érdekei s a szellemtörténetírás forradalomellenes szelleme tabúvá tette a paraszt
forradalmat a nagyjában-egészében lojális szellemű egyházi történetírás előtt. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy katolikus történetírók ebben az időben semmi
vel sem járultak volna hozzá a parasztháború bonyoluht problematikájának tisz
tázásához. Az idősebb történész-generációhoz tartozó, 1891-ben Dózsa-dokumentu
mokat publikáló Karácsonyi János kanonok Szent Ferenc rendjének története Ma
gyaro1'szágon című 1922-24-ben megjelent kétkötetes művében "földijének". Márkí
Sándornak kutatásaíhoz kapcsolódva kiemeli a szigorúbb ferences irány, az ún.
salvatoriánusok kiemelkedő szerepét a Dózsa-parasztháborúban. sőt nem hallgatja
el a szerzeteseknek a parasztháború leverése utáni "ellenállását" sem. Magyarország
egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig című, 1929-ben már harmadik ki
adásban megjelent művében viszont a parasztháborút már elsősorban keresztény
erkölcsi okulás és magunkbaszállás forrásának tekinti,
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Lényegesen többel [árult hozzá a parasztháború problémáinak tisztázásához
ideológiai síkon a fiatalabb generációhoz tartozó Ivánka Endre teológus profesz
szor Renaissance-kutatás és teológia című, a Theológia 1938. évfolyamában meg
jelent tanulmányával, Ivánka a nyugat-európai reneszánsz-leutatás legfrissebb
eredményeit közvetítve rámutat arra, hogy a reneszánsz szellem lényege nem
pusztán a humanizmus, nem is az antik iránti rajongás, hanem az individualizmus.
Ez viszont a XIV. század külőnböző eszkatologikus szektáinál, a ferencrendi "spi
rituales"-nél, a "fraticelli" mozgalomnál és a laikus egyházellenes irányzatnál
jelentkezik először, mégpedig vallásos köntösben. Osforrása mindezeknek a moz
galmaknak Gioacchino da Fiorenak, a XII. században élt ciszterci apátnak pro
fétikus szenttrásmagyarázata, mely szerint az Atya birodalmát, az Ószövetséget
a Fiú birodalma, az 'újszövetség váltotta fel, erre pedig a Szentlélek birodalma,
az Örök szövetség következik. Ez utóbbiban már sem szentségekre, sem hicrar
chiára, sem tanításra nem lesz szükség, minthogy a Szentlélek közvetlenül vilá
gosítja meg híveit, és adja meg nekik azokat a kegyelmeket, amelyeket a krísz
tusi egyházban a szentségek közvetítenek. A Szentlélek birodalma akkor veszi
kezdetét, amikor a krisztusí egyház a világi hatalomtól elnyomva, az eretnek
ségektől megfertőzve, a pogányoktól szorongatva szétesik és összeomlik.

Nemcsak egyes politikusok, de a népmozgalmak is ezen új birodalom meg
alapítóinak képzelik magukat. Amikor a felkelit parasztok - köztük Dózsa is 
azt a híres jelszót hangoztatják: Míg Éva szőtt, és Adám kévét hordott, / Ki lá
tott akkor lovagot és lordot? - akkor ők ezt abban az értelemben teszik, hogy
az új politikai és szocíális rend megvalósítására csupán azok jogosultak, akik
Ádám példáját szegénységben és alázatos földműves munkában követik. "A Szent
Lélek bírása, a .szabadság' szelleme minden világi jognak és minden egyházi ha
talomnak a végső forrása, mellyel szemben sem az Egyház hierarchiája, sem a
Krisztustól rendelt szentségek, sem a törvényes világi hatalom nem tarehat igényt
elismerésre, és érvényességre, és ennek a szellemnek a hordozói hivatottak arra,
hogy - szükség esetén erőszakkal is - egy új világrendet teremtsenek meg, egy
új világkorszakot hozzanak létre." Ivánkának ezekkel a fejtegetéseivel sikerült
megvilágítania a Dózsa-parasztháború egyébként is nagyon titokzatos ídeológiájának
egy kü1önösen homályos pontját, amelyet ideológiai vizsgálataiban utóbb a
marxista kutatás (Kardos Tibor) is értékesített.

Ha befejezésül kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a felszabadulás óta a
katolikus történetírás és teológia említésre méltó módon nem járult hozzá a Dózsa
parasztháború kutatásához, akkor ezt korántsem a megrovás vagy számonkérés
hangsúlyával tesszük, hanem a világi történészek együttműködési szándékának sze
líd gesztusával. Nincsen olyan területe a parasztháború-kutatásnak, ahol ne lenne
hasznos a katolíkus történészek együttműködése; de van egy terület, ahol egysze
rűen nélkülözhetetlen. Az ideológia-történetre gondolunk. Ma már - Szücs Jenő

egyedülálló kutatásaiból - tudjuk, hogy középkori parasztmozgalmainknak - a
Dózsa-parasztháborúnak is! - uralkodó ideológiája nem a "népi patriotizmus" volt,
hanem a vallás, a kereszténység védelme. Történnek is kísérletek ennek a felis
merésnek értékesítésére. Legutóbb a keresztény Antikrisztus-fogalomnak a törökre
való kivetítését igyekeztek a török "Antikrisztustól" fenyegetett otthon féltésével
összekapcsolni s ebből, "ha egyelőre még csak a vallás megszabta keretek között
is", kinöveszteni a haza védelmének fogalmát. 'Úgy véljük, a kutatás a régi hibás
körbe kevercdett, mert hiszen Krísztus és az Antikrisztus küzdelme itt elvileg
ugyanaz a jelenség, mint a kereszténység és a pogányság küzdelme. A vallási kere
tek közt csírázó hazafiságot valahol máshol kell keresni. Azt sem tagadhatjuk,
hogy ideológiai fogalmaink - különösen a vallás köréből - nem míndíg elég
pontosak. Ha az adamízmust csupán "az első emberpár idején még meglévő egyen
lőségre való hívatkozásként" értelmezzük, akkor leszűkítjük ezt az igen gazdag
értelmű, egyházi történészek és teológusok által olyan finomari kimunkált fogal
mat. Problematikusnak. közelebbi vizsgálatot igénylőnek látszik. az a felfogás is,
amely egy ideológia haladó tartaimát kizárólag annak racíonalitásán méri stb.
Mindezek és más, könnyűszerrel sorjázható problémák bizonyítják, hogy a paraszt
háború-kutatásban a katolikus egyházi és a világi történészek nemcsak találkoz
hatnak, de találkozniok is kell! Tudományos együttműködésük eredménye nem
csupán aparasztháborúnak - elsősorban aparasztháború Ideológiájának - beha
tóbb ismerete, Hanem egymásnak is - a közös ideál és munka sugallta - jobb
megismerése lehet.
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