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Dolgozatom annak az eddig méltatlanul elfeledett és csupán, részleteiben tárgyalt műfajnak 

kíván igazságot szolgáltatni, melyet az irodalomtörténeti munkák papregényntk neveznek. A 

műfaj korpuszának kialakulása arra a közel hetven-nyolcvan esztendőre tehető, mely a XDÍ. 

század második felétől a XX. század közepéig tart, s mely a magyar polgári fejlődés 

aranykorának tekintendő. Érdekes, hogy éppen a magyar történelem e nagy ívű fejlődést 

felmutató korszakában kerül a magyar írók érdeklődési körébe a falura szorult értelmiség 

jellegzetes képviselője, a református papság s annak sorsa. Ez a társadalmi réteg ugyanis éppen 

életformája révén kerül két tűz közé: műveltsége az úri rétegbe emelné, hivatása azonban a falu 

életközösségébe ill. annak társadalmi vetületébe, a paraszti világba utalja.

Az általam tárgyalt írók sora Tolnai Lajossal kezdődik, akinek két regénye, a Sötét 

világ c. önéletrajzi írása és ugyancsak „metakritikus” regénye, Az urak mélyen megrázta kora 

egyházi közvéleményét. Vele kezdődik azon (belső!) egyházkritikák sora, mely az unitárius 

Balázs Ferenc és az ugyancsak református Gagyi László müvein át egészen Makkai Sándor 

Holttengeréig vezet. A többi szerző (Rákosi Viktor, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső) ugyan 

nem lelkész, családi indíttatása vagy éppen írói habitusából fakadó szociális és politikai 

érzékenysége okán azonban mégis világosan látja a papi élet mindennapjainak „égető fenéit” 

(Szabó Dezső kifejezése!).

Kérdés persze, hogy egyáltalán van-e jogunk a papregényről mint önálló műfajról 

beszélni. A lelkészi alakok ugyanis nem minden műben főszereplők, gyakran csupán a 

cselekmény bonyolításában játszanak fontos szerepet (pl. Az elsodort falu Farcádyja vagy A 

kiválasztottak Vári Domokosa). Ha azonban — teljes joggal! — az irodalomtörténet-írásban 

pikareszk regénnyel találkozunk, akkor a papregény elnevezés használata, sőt puszta léte is 

igazolást nyer.

Ez a regénycsoport a századforduló-századelő tájékán vált önállóvá, s az első, felületes 

benyomást meghazudtolva túlmutat önmagán: nem csupán a faluba szorult vidéki értelmiségi,
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tehát papi réteget mutatja be, hanem — bízvást állíthatjuk — az egész magyar élet hü tükréül 

szolgál. A falu t. i. a város és a tanya közötti mezsgyén helyezkedik el, s eme határhelyzeténél 

fogva az egész magyar társadalmat modellezi. Főhőse, a lelkész pedig egy személyben urbánus 

és népi alak, hiszen iskolázottsága, műveltsége a városhoz köti, ugyanakkor mindennapi 

munkája a falu s az egyház szolgálatába állítja.

A téma korábban emlegetett enciklopédikus igénye okán lehetetlen vállalkozásnak 

tűnik jelen dolgozat keretei között a már említett teljes társadalmi keresztmetszet bemutatása; 

így csak az egyházi élet kritikájának tárgyalására vállalkozom.

E munkám legfőbb előkészületi fázisának egyetemi szakdolgozatom tekinthető. 1996- 

ban írtam A Fáklya. Egy Móricz-regény valóságtörténete címmel, és ebben a kor talán 

legnagyobb botránykönyvének, Móricz Zsigmond 1917-ben megjelent regényének 

keletkezéstörténetét és közéleti fogadtatását tárgyaltam. A dolgozat — jellegéből adódóan — 

nem tér ki a regény szövegszerű elemzésére; ezt a feladatot jelen munkámra tartogattam. 

Terjedelmi okokból csupán egy fejezetben (4.2.3.2.1.) közlöm vizsgálódásaim tanulságait; 

további kutatá^keredményeim egy része ugyanis már megjelent nyomtatásban, a többi pedig 

hamarosan^más folyóiratokban lát napvilágot.1

A falu mindennapi életének valóságát feltáró munka felelősségteljes voltát érezzük ki a 

regények témahálózatának gazdagságából is, mely a társadalmi élet minden egyes kérdésére 

választ próbál adni. (E téma- ill. problématömeg szűkebb témánkat érintő szeletét a 4.1. 

fejezetben próbálom összegyűjteni.) Vizsgálataim során természetesen nem feledkezem meg a 

korabeli protestáns (református, unitárius) egyházi élet tárgyalásáról sem, hiszen ez (ill. a kor 

lelkészképzése) regényeink szerzőinek életében is nagy fontossággal bír.

Közismert tény, hogy a magyarországi protestáns hittudományi élet létrejötte óta 

folyamatosan a német teológiai iskolák hatása alatt áll. Mivel ezek a magyar nyelvű 

irodalomtörténet-írásban szinte teljességgel ismeretlenek, dolgozatom elején elengedhetetlenül 

szükséges foglalkoznom ezekkel az irányzatokkal. Meggyőződésem, hogy ezek a 

tanrendszerek — lévén szerzőink teológusok vagy alapos teológiai iskolázottsággal bíró 

személyek — át meg átszövik az egyes regények egészét, meghatározzák azok témahálózatát 

és szerkezetét, tehát már-már regénypoétikai rendezőelvnek minősülnek.

Eredetileg monográfiának szánt, azonban terjedelmi okokból kényszerűen töredékes 

munkámmal minél szélesebb vizsgálati spektrum felvázolására törekedtem, így mindenképpen 

ki kell térnem a német teológiatörténet eredményeinek tárgyalására. Dolgozatom 1.1.
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fejezetében (A XIX-XX. században uralkodó teológiai irányzatok áttekintése) azokra a nagy 

tudósokra és életművükre koncentráltam, akik nem csupán a magyar egyházi gondolkodásnak 

biztosítottak keretet, de munkásságuk eredményei az általam vizsgált regényekben is 

megjelennek. Vizsgálódásaim érdekes tanulságának tartom azt az Olvasó számára minden 

bizonnyal meglepetést tartogató tényt, miszerint a tárgyalt szerzők közül Schleiermacher és 

Feuerbach inkább mint filozófusok ismertek, noha mindketten teológusként is jelentősét 

alkottak, sőt a kortárs egyházvezetéssel is meggyűlt a bajuk. (Persze a vizsgált — elsősorban 

teológus — szerzők közül ugyanezt Strauss, Hermann és Hamack is elmondhatta magáról...) 

Ezt a fejezetet egészíti ki azután A magyar református egyházi élet változásai a liberalizmus 

korától a dialektikai teológia térhódításáig c. rész (1.2.), melyben — Hegedűs Lóránt 
dunamelléki püspök kötete2 nyomán — számba veszem a magyar református teológia 

történetének számomra legszimpatikusabb, ugyanakkor vizsgált szerzőinkre bizonyíthatóan 

nagy befolyást gyakorló, Böhm Károly kolozsvári professzor által alapított értékteológiai 

iskola képviselőit és müvüket. Az 1. fejezet harmadik alpontjában {Az 1913-as 

protestantizmus-vita) azután kitérek arra a nagyon mélyenszántó és nagy gondolkodókat is 

megszólaltató polémiára, melynek egyházkritikai eredményei a mai napig visszaköszönnek a 

református egyház öndefiniálási kísérletei kapcsán. A vita szövegeit Kulcsár-Szabó Zoltán 

igényes, szókimondó cikkének3 tanulságai nyomán tárgyalom, hiszen — rajtam kívül4 — 

tudomásom szerint ö volt az egyetlen, aki a református egyház^mai állapotán e vita 

eredményeire hivatkozva próbált jobbítani.
Л

A második fejezetet (A kor jelentősebb magyar protestáns teológiai akadémiái) a 

kortárs református iskolarendszer bemutatására szánom. A 2.1. alpontban (A teológiai 

akadémiák jellege és lelkészképzésük jellemzői) három intézményre térek ki bővebben: a 

budapestire (2.1.1.), a debrecenire (2.1.2.) és a sárospatakira (2.1.З.); a többit (Enyedet és 

Pápát) az Összefoglalásban (2.1.4.) tárgyalom. Ennek a „diszkriminációnak” az volt oka, hogy 

míg Budapest főváros-, Debrecen ill. Patak pedig egyházkerületi központ-voltából adódóan 

egyházkerületi és szellemi központnak számított/számít, addig Nagyenyed és Pápa kollégiuma 

periférikus fekvésének és a nagyobb iskolák árnyékában folydogáló életének köszönhetően 

bizony csupán „másodhegedűs” szerepet tölthetett be.

Az egyes intézmények azután az egyes korszakait is behatóan vizsgálom. Pesten az 

alapítás után az a liberális szellemiség uralkodott, melynek legfőbb garanciáját Török Pál, az 

alapító dunamelléki püspök jelentette. Olyan kiváló tudósokat vett maga mellé a tanári karba,
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mint pl. Székács József, Ballagi Mór, Filó Lajos és Molnár Aladár. 1842-ben megalapították a 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot, mely a magyar liberális teológia legjelentősebb 

fórumának számított. Nem véletlen, hogy az intézet német mintára a protestáns egyházi uniót 

tűzte zászlajára, s Kovács Albert vezetésével Protestánsegyletet alapított, melynek soraiban 

még az unitárius Símén Domokos teológiai tanárt is megtalálhattuk. A Protestánsegylet a 

debreceni ortodoxiával vívott harcban végül elbukott, mégis a liberális teológia legnagyobb 

jelentőségű tettének tekinthető. 1896-tól új szelek kezdtek fújni Pesten is, hiszen ekkor adta ki 

Szabó Aladár, a magyar belmisszió legnagyobb alakja az Új Óramutató c. lapot, mely valóban 

új időszámítást vezetett be a teológián. Noha Szabó a liberális pesti intézetben végezte papi 

tanulmányait, a Skót Misszió és németországi tanulmányútja a pietista vallásgyakorlat felé 

fordították figyelmét. Hiába volt a korszak legjelentősebb püspöke Baksay Sándor, a hírneves 

költő és műfordító, kultúrprotestantizmusa már regnálása idején is egy letűnt kor 

rekvizitumának számított. Az intézmény utolsó nagy vezéralakja Sebestyén Jenő, akinek 

holland mintára meghonosított történelmi kálvinizmusa sajnos már teljességgel képtelen volt 

érvényes választ adni a modern kor kihívásaira.

Debrecen kollégiumát szinte alapítása óta az ortodoxia legerősebb bástyájaként

tartották számon; manapság istennek az irányzatnak a legszilárdabb központja. Érdekes, hogy 

éppen a Monarchia koráHaíTbővült a teológia igazi lelkészképzővé: képzési kínálatát tekintve

1844 és ’84 között három új tanszékkel is bővült. Első korszakában legjelentősebb tanárai 

(Lugossy József, Imre Sándor, Révész Imre és Balogh Ferenc) a pesti szabadelvüség ellen 

vették fel a kesztyűt, míg a második szakaszban (kb. 1914-től ‘38-ig) Erdős Károly, Varga 

Zsigmond, Zoványi Jenő, Pokoly József és Török István már elsősorban a teológiai 

tudománnyal foglalkoztak. Debrecen nagy erénye, hogy ez az elmélyült tudományosság 

tudományos munkák garmadának születését tette lehetővé.

Patak (sőt Enyed és Pápa is) kezdetben ugyancsak liberalizmusával hódított, hiszen 

olyan tudósok tanítottak itt, mint Ballagi Aladár, Warga Lajos, Zoványi Jenő vagy a filozófus- 

körökben is jól ismert Mitrovics Gyula. Nagyon sokat használt az akadémiának az az 1920 

után bekövetkezett — minisztériumi berkekből induló, s szemmel láthatóan Trianonra 

válaszként szánt — fordulat, mely a kollégium programjává tette az angolszász nyelvterület 

felé nyitást. Sárospatak iskolájának még egy elévülhetetlen érdeme van a magyar tudományos 

életben: talán ez volt irodalmi szempontból legtermékenyebb protestáns egyházi iskolánk.
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A kollégiumok tanári karának tárgyalása kapcsán azt a tagadhatatlan tényt is 

megállapítjuk, hogy az enyedi és pápai professzorok a nagyobb kollégiumokból kerültek ki, 

sok esetben „száműzetésképpen”. (Az Olvasó láthatja: egyetlen magyar teológiával nem 

foglalkoztam, ez pedig a kolozsvári intézet. Természetesen nem feledkeztem meg erről a nagy 

jelentőségű iskoláról; képzési jellegzetességeit a 2.2. fejezet kapcsán tárgyalom, hiszen az ott 

vizsgált két gondolkodó, Ravasz László és Makkai Sándor egyaránt ennek az intézménynek 

volt mind hallgatója, mind professzora. Az ő iskolaéveik kapcsán térek ki az intézmény tanári 

karának bemutatására is.)

A Párhuzamos életrajzok c. fejezetben (2.2.) az általunk vizsgált korszak két 

legjelentősebb erdélyi püspökének, Ravasz Lászlónak és Makkai Sándornak az önéletírásait 

hasonlítom össze. Rendkívül érdekes (sőt szomorú), hogy a Böhm és az értékteológia 

csodálatában felnőtt Ravasz mennyire hamar kapitulált a dialektikai teológia erdélyi 

zászlóbontása előtt. Ez a véleményem szerint tragikus fordulat tette azután dialektikussá a 

korpuszunkban talán legtekintélyesebb helyet elfoglaló szépíró főpapot, a Ravasz-tanítvány 

Makkait is.

A dolgozat harmadik fejezetében (A protestáns századforduló-századelő 

tanulmányirodalma) először a teológiai tanulmányirodalom legjelentősebb képviselőivel (3.1.) 

foglalkozom, majd a korban megjelenő és villámgyorsan rendkívüli népszerűségre szert tevő 

szociográfiák (3.2.) által ábrázolt vallási élettel. A teológiai tanulmányírók sorában 

megemlékezem Debrecen legjelesebb ortodox püspökéről, Baltazár Dezsőről (З.1.1.); a 

liberális teológia utolsó nagy mohikánjáról, az 1913-as protestantizmus-vitában is megszólaló 

Tankó Béláról (3.1.2.); Tavaszy Sándorról, a dialektikai teológia magyarországi úttörőjéről 

(З.1.З.); Makkairól (3.1.5.); valamint a kor legnagyobb hatású unitárius hittudósáról, Varga 

Béla püspökről (3.1.4.). Míg a többi szerzőknek csupán egy-egy tanulmányát vizsgálom, 

Vargának három írását is górcső alá veszem, hiszen egy unitárius regényiró is helyet kapott 

munkámban: a világjáró mészkői tiszteletes, Balázs Ferenc. Azonfelül az egyistenhívő egyház 

teológiájának ismertetése éppen a mai korban, a többi keresztény felekezetnél is megjelenő 

vallási szinkretizmus, sőt univerzalizmus térnyerése okán, úgy hiszem, halaszthatatlan 

feladatom. Dolgozataiból fény derül az unitárizmusnak a szocializmushoz, racionalizmushoz és 

filozófiához való viszonyára.

Ugyanez a helyzet a szociográfiai irodalom dolgozatomban tárgyalt jeleseivel is. Illyés 

Gyula (Puszták népe), Veres Péter (Az Alföld parasztsága), Féja Géza (Viharsarok) és Kovács
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Imre {Néma forradalom) korszakos müvéből csupán a vallási élet ábrázolására koncentrálok, 

hiszen korábban már sokan, sok szempontból vizsgálták az említett müveket. (N. B.: jómagam 

eddig ezzel a megközelítési móddal nem találkoztam az említett szociográfiákról írott 

kritikákban!) Míg Veres Péter kötetében általánosságban meditál a „szektáriánusokról”, addig 

Féja és Kovács müve rendkívül alaposan és egzakt módon — bár rengeteg teológiai és 

egyháztörténeti tévedéssel — tárgyalja a korban rohamosan terjedő kisegyházi mozgalmakat. 

Tagadhatatlan tény, hogy a papregényekben is hangsúlyos helyen szerepel a szekta 

problémaköre. Gagyi László hőse, Vári Domokos ugyanis az egész regény során az egyre 

jobban terjedő adventizmus ellen harcol, Szabó Dezsőnél pedig a nazarénizmus mint a 

nyomorra adott lehetséges válasz (maga a szerző nem tekinti annak!) bukkan fel. Érdekes, 

hogy a tárgyalt szociográfus szerzők mindegyike fel akarja vázolni a szekta ontológiáját, 

lélektani okait, történetét stb., s magyarázataik a legtöbb esetben valóban helytállóak is 

(eltekintve a már emlegetett történeti tévedésektől). Mindez munkáik értékét — legalábbis az 

én szememben — nem csökkenti: maga a jelenség puszta felmutatása korszakos jelentőségű 

teljesítményként értékelhető.

A negyedik fejezetben (A papregények és jellemzőik) végre eljutunk a címben jelzett 

témánkhoz. Az első szakaszban (4.1.) a regények témahálózatának feltérképezésére teszünk 

kísérletet, majd az egyes müvek jellemzőire fordítunk gondot (4.2.). A papregények 

összehasonlításakor a következő tematikus egységeket emeljük ki (ezek ugyanis szinte az 

összes regényben előfordulnak):

4.1.1. A főhős származásának kérdése;

4.1.2. Iskolaévei;

4.1.3. Megérkezése szolgálati helyére és beiktatása;

4.1.4. A mű egyház- és lelkészképe;

4.1.5. A szekta mint alternatíva;

4.1.6. A szocializmus ill. az istentagadás kérdése;

4.1.7. Antiszemitizmus;

4.1.8. Beilleszkedési nehézségei;

4.1.9. „Nőügyei”, szerelme;

4.1.10. Személyes sorstragédiája.

Láthatjuk, a szerzők a bölcsőtől a koporsóig nyomon követik főhősük sorsát, megpróbálják a 

lehető legalaposabb képet nyújtani a lelkész életéről. A regényhősök életközeliségét,
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életszerűségét az a tagadhatatlan tény garantálja, hogy a szerzők — iskoláztatásuknak és a 

Horthy-rendszer restaurációs hangulatú közéletében eltöltött éveiknek köszönhetően — 

testközelből ismerhették az egyház mindennapjait, hiszen az kikerülhetetlenül összefonódott 

mind a politikával, mind a társasági élettel.

Vizsgálódásaink során rádöbbentünk, hogy az írók a főhős származásának leírása 

kapcsán nagy előszeretettel ábrázolnak „ároni famíliából származó” hőst, azaz akinek már a 

felmenői is papok voltak. Tagadhatatlan, hogy a korban ez volt az általános — csakúgy, mint a 

többi —nem feltétlenül értelmiségi! — szakmában is. (Vegyük észre, hogy nagyjából ugyanez 

a helyzet jó tíz évvel a rendszerváltás után a harmadik évezredbe lépő Magyarországon is: újra 

megjelentek az örökletes gyógyszertárak, háziorvosi praxisok, sőt tanári állások is!)

Az iskolaévek tárgyalásakor szinte az összes műben azt találjuk, hogy az adott író 

valamilyen szempontból elégedetlen volt a képzéssel, noha mindannyian találkoztak egy-egy 

olyan személyiséggel, akinek erkölcsi kötelességüknek tartották müveikben emléket állítani. A 

legjelentősebb s több műben is előforduló ilyen történelmi személy érdekes módon nem 

teológus, hanem filozófus: Böhm Károly, akit dolgozatomban az értékteológia és Ravasz 

László iskolaévei kapcsán is tárgyalok.

A szolgálati hely elfoglalásának történetéhez szorosan kötődik a beiktatás szertartása. 

Itt egy érdekes toposzra lettem figyelmes: a Tolnai Lajos önéletrajzi írásában előforduló 

mulatozás és az, hogy a presbitérium az ünnepséget a pappal fizetteti ki, Móricz Fáklyájában 

is visszaköszön.

Dolgozatom talán legnagyobb terjedelmű fejezete egyben a legfontosabb is: a mű 

egyház- és lelkészképe a legtöbb regényben a főhelyet foglalja el. Szóba kerül itt a lelkész, a 

kurátor, a presbitérium, a tanító, az esperes, a teológiai tanárok, sőt a püspök is — egyszóval 

mindenki, akivel a pap szolgálata során kapcsolatba kerül, s akiknek viselkedése a 

közvélemény szemében magát az egyházat minősíti. Nem véletlen, hogy éppen ez ellen a sok 

esetben elnagyolt, sematikus ábrázolás ellen tiltakoztak mind a lelkészek, mind a magasabb 

rangú egyházi tisztviselők. (Dolgozatomból sajnos terjedelmi korlátok miatt kimaradt az egyes 

regények recepciótörténete, bár a Fáklya zajos fogadtatásának dokumentumainak fentebb 

emlegetett egyetemi szakdolgozatomban önálló fejezetet szenteltem.)

A szekta mint alternatíva csupán Szabó Dezső és Gagyi László művében fordul elő, s 

ezekben sem tekintik a szerzők valódi lehetőségnek. Az előbbiben az adventizmus, utóbbiban 

pedig a nazarénizmus bukkan fel, bár Gagyi regényében igenis központi helyet foglal el a
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korban újnak számító vallási jelenség. A nagyobbik gond nem is a szekta terjedése, hanem az, 

ahogyan az egyházi tisztviselők viszonyulnak az egész kérdéskörhöz. Még az unitárius Balázs 

Ferenc regényében is ijesztő az a jelenet, amikor a „keblitanács” kihízott, önző bírái ítéletet 

mondanak a szocialistává lett s a lelkésszel, Fekete Vincével összekülönbözött szegényparaszt, 

Kelemen Lőrinc fölött. A vizsgált szerzők mindegyikének szilárd meggyőződése, hogy a vallás 

nem (sőt még annak legfelvilágosultabb protestáns formája, az unitárizmus sem) egyeztethető 

össze a per definitionem istentelen szocializmussal. Érdekes, hogy egyéb írásaiban és 

személyes életvezetésében éppen Balázs Ferenc az, aki egész életét a faluja felemelésének 

szenteli, s ugyan a parasztság ellenállásán megtörnek próbálkozásai, önfeláldozó élete mégis 

lelkészek generációinak ad példát emberségből és a közösség szolgálatából. A többi nem

lelkész szerző (főként Móriczra és Szabó Dezsőre gondolok) vizsgált művéből ugyanakkor egy 

beteges és az alkotók által szemmel láthatóan észre sem vett konzekvencia üvölt: tudniillik az, 

hogy hiába óhajtaná a szerző a szocializmus tanainak megfelelő egyházi megújulást, az éppen 

a fentebb emlegetett okok miatt szükségserűen lehetetlen, életképtelen, Szabó Dezső szavával 

„avortált” idea marad. (Ez a problematika egyébként éppen az 1913-as protestantizmus-vita 

szövegeiben fogalmazódik meg a legtisztábban.)

A szocializmus és az istentagadás kérdésért az előző bekezdésben bizonyos mértékben 

választ kaptunk. Ez a szektakérdéshez hasonlóan szintén áthidalhatatlan s egyben 

megkerülhetetlen probléma Balázs Ferencnél, Móricznál és Szabó Dezsőnél bukkan fel a 

legnagyobb hangsúllyal. Míg Móricznál Arday és a gonosz rendőrfőnök Matolcsyt „cucilista” 

papnak titulálja, sőt Szabó Dezsőnél Szűcs Dani személyében egy valódi szocialista lelkésszel 

találkozunk, Balázs Ferencnél a szocializmus a végletesen kiszolgáltatott agrárszocialista réteg 

életprogramjává válik. Ez a kettősség valószínűleg jelen volt a kor közéletében is: az egyház 

sírját ásó szocialista lelkész belülről, a nyomorgó agrárproletár kívülről esett neki az egyház 

több évszázados s még az adott korban is sebezhetetlennek hitt épületének.

Az antiszemitizmus kérdése nem fordul elő minden általunk vizsgált műben, sőt Tolnai 

önéletírásában épphogy filoszemita hitvallásokkal találkozunk. Közismert, hogy Szabó Dezső 

müve e szempontból irányregény, s még a „bűnbánata” előtti antiszemita kirohanásairól vált 

hírhedtté. Móricznál sokkal árnyaltabb, a főszereplő szájába adott sorokat találhatunk, melyek 

— akárcsak parókus lelkész korában először kipróbált káromkodás — Miklós éretlenségének 

bizonyítékai. Móricz sohasem volt antiszemita, valamiképpen köztes helyet foglalt el két 

egykori vitapartnere, Ady és Szabó Dezső között. Egy érdekes jelenséget feltétlenül meg kell
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még említenünk a kérdéskör kapcsán: Makkai Sándor, a felvilágosult, hívő tudós nem dicséri 

müvében a zsidóságot! Ez a tény meglepő lehet az életművét és kultúrember-voltát jól ismerő 

Olvasó előtt. Úgy gondolom, hogy az általa megütött kritikus hang a korszellem hatásának 

köszönhető, ugyanakkor jól tudom azt is, hogy ez nem jelenthet mentséget egy felelősen 

gondolkodó, sokak szemében feltétlen autoritásként tisztelt főpap számára. (N. B.: Nem ez volt 

az egyetlen botrányos megnyilatkozása, gondoljunk csak a Nem fe/zer-vitára!)

A főhős beilleszkedési nehézségeinek bemutatása ugyancsak hálás témát jelentett a 

többnyire kiváló dramaturgiai érzékkel rendelkező alkotók számára. A regények 

eseményfüzése gondoskodik ennek a toposznak a megjelenítéséről. Nem véletlen, hogy alig 

van olyan főhős, aki „csont nélkül” idomulni tudna újdonsült környezete elvárásaihoz. Ebből a 

szempontból talán maga Tolnai Lajos, a regényhősük közül pedig Simándy, Farczády, 

Matolcsy és Fekete Vince a legéletképtelenebb. Láthatjuk, a regényekben is egyértelműen 

megjelenik a Móricz által selejtesnek titulált papi utánpótlás. Ebből a névsorból véleményem 

szerint leginkább Farczády lóg ki, hiszen ő már távolról sem pályakezdő... Életképtelen 

figurájában Szabó — igaztalanul — szegény Jenő bátyjának állított emléket, aki öccséhez írott 
leveleiben5 ki is kérte magának ezt a jellemzést. Mindenesetre úgy gondolom, hogy lehetett 

valamennyi igazság ebben a problémafelvetésben, hiszen ha a református lelkészi kar olyan 

életrevaló, talpraesett lett volna, mint ahogyan azt pl. Dékány tiszteletes figurájában Móricz 

megrajzolta, akkor a papregényekben ábrázolt problémák sem mérgezték volna az egyházi 

életet.

A főhősök „nőügyei”, szerelmei hangsúlyos helyen szerepelnek a művekben, s 

cselekménybonyolító szerepük tagadhatatlan. Az ábrázolt nőalakok legalább két típusba 

sorolhatók, s ezt a kettősséget a legjobban Rákosi regénye érzékelteti: a szűzies asszonytípus, a 

székely Bótai Anikó és a holland Derry mellett vagy inkább ellenében a román (!) Florica a 

századfordulón kedvelt végzet asszonyát, a vampot testesíti meg. Az előbbi csoportba tartozik 

még Tolnai hősnője, Klári; Matolcsy szerelme, Margit (!); Böjthe János felesége, Barabás 

Mária; Fekete Vince szíve hölgye, Klárika; A kiválasztottak Veronikája; valamint Dr. (!) 

Katona László szerelme, Edith. A másik nőtípusra ugyancsak számos példát találhatunk a 

regényekben: Wildicsek Vanda és Vörös Zsuzsi Tolnainál; A galamb papné, Zádori Ica; 

Farcády Judit ill. a Holttenger zsidó boltosának leánya, Mandula Rákhel. Ez a szinte összes 

műre jellemző kettősség ugyan bizonyos mértékig sematikussá teszi a műveket, a női szereplők
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ilyetén szerepeltetése mégis elengedhetetlennek tűnik a cselekmény bonyolítása és a főhős 

jellemábrázolása szempontjából.

Az utolsó vizsgálati szempont a főhős személyes sorstragédiája, melynek oka a legtöbb 

esetben életképtelensége, vagy éppen tiszta erkölcsiségének predestinációszerű elbukása a 

romlott, korrupt társadalomban. Érdekes, hogy egy a Móricznál elvarratlannak tűnő szálat (t. i. 

a falura szorult pap tudományos karriervágyát) Katona László ugyanott, tehát a faluban 

valósítja meg. (Igaz, neki is kellett egy pártfogó, jelesül egykori kolozsvári professzora, akinek 

személyében egyaránt felfedezhető Böhm Károly és Ravasz László alakja.

A dolgozat fennmaradó részében (4.2.) még egyszer körbejárom a vizsgált regényeket: 

itt azokra a vonásaikra koncentrálok, melyekre eddig — a korpusz tematikus hálózatának 

feltárása kapcsán — nem volt módom kitérni. Ebben a részben kap külön fejezetet a Fáklyában 

található Biblia-tanulmány (4.2.3.2.1.) elemzése, valamint Az elsodort faluban ábrázolt 

nacionalizmus és szocializmus-ellentét (4.2.4.1.) tárgyalása.

Úgy gondolom, hogy dolgozatom úttörő munkának számít ezen a — bízvást állíthatjuk — szűz 

vizsgálati terepen, hiszen ennek a századfordulón-századelön létrejövő vadonatúj műfajnak 

eddig senki sem végezte el a mélyreható, teljes körű elemzését.
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