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I. A PURITANIZMUS. KÍSÉRLETEK A MEGHATÁROZÁSRA

"Az angol forradalom napjainkban ugyano
lyan enigma, mint Károly idejében volt.
Rejtvény, melyet meg kell fejteni. Eddig
kisérletet sem tettek megfejtésére, mert
úgy gondolták, hogy a "Nagy Tiltakozás"
ismételgetése már maga a megolűás. 1GCC
óta minden egyes angol ember az angol
történelem meghatározott szemléletébe
I
született". /R.G. Usher, 1913./х.
Bár 1913 óta számos történész tett kisérletet a puritaniz
mussal kapcsolatos kérdések tisztázására, mindeddig nem sikerült
egy valamennyi aspektusra kiterjedő közmegegyezést kialakitani. A
részproblémák megítélésében eltérő

véleményt valló történészek

szinte csak egyetlen érintkezési ponton találkoznak. Mindannyian
egyetértenek

abban, hogy a 17. századi válság Angliában a világ-

történelem első nagy forradalma, s mint ilyen, alaDvetü fontossá
gú a nyugati civilizáció fejlődésében. A forradalom sok szempont
ból

ugyan kudarcnak tekinthető, de az örökül hagyott eszmek jo

gossá teszik ezt az értékelést. Továbbélt a személyi szapacság, a
vallási türelem és a végrehajtó fiatalon korlátozásának goncolata,
kialakult

a társacalom viszonylag széles rétegeinek egyetértésén

alapuló politikai
hozzájárult ahhoz,
politikai
kintett.

aöntésnozatal gyakorlata.

Mincez együttesen

hogy az angol vagyonos osztálycK személyi és

jogaira a 1G. százáéi Európa vágyakozó irigységgel te
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tanulmány első része megkísérli bemutatni a 17. századi

válság egyik lényeges összetevőjének, a puritanizmus eszmerend
szerének főbb 20. századi értelmezéseit, és a puritanizmus-kuta
tás módszertani problémáit.

Második része a Martin Marprelate

traktátusaiban csúcspontját elérő 16. századi puritánus mozgalom
fejlődésének utján vázolja

fel. Ismerteti a korai puritanizmus

reprezentativ irodalmi termékét, Martin Marprelate traktátus-so
rozatát, és a puritanizmust a politikai radikalizmus aspektusából
értékeli.

Zárófejezete az amerikai

puritanizmus-kutatás

főbb

irányzatait mutatja be.

Kinek a forradalma?

A puritanizmussal kaocsolatos eszmetörténeti kérdések megí
télése

a

20.

szociológiái

százaoban szoros kapcsolatban áll a puritanizmus
szemoontu értékelésével, a puritanizmus társadalmi

gyökereinek problémájával. Kik voltak a puritánok? Kik teremtet
tek meg 0. Cronwell vezetésével - na rövic időre is - a "szentek"
diktatuját? Miért roöDant ki az angol forradalom?
A forradalom viktoriánus értékelése, a politikai eseményekre
koncentráló vallási-közjogi

interpretáció, mely megteremtette a

"puritán forraaalom" mitoszát, az 1930-as évek végére tarthatat
lanná

vált.

A marxista

történészek

támadásainak súlya alatt
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összedőlt a whig paradigma, s helyébe a felemelkedő burzsoázia és
a hanyatló feudális osztályok konfliktusa került. 1953-ban H.R.
Trevor-Roper kétségbe vonta a marxista értelmezés érvényességét,
s megindította azt a teoretikus kérdéseket előtérbe állitd vitát,
amely az 1970-es évek elejéig aktiv állásfoglalásra kényszeritette

a kutatókat, de végül konszenzus nélkül ért véget.2. A hetveévektől,

nes

egy

maidani közmegegyezés

reményében,

újabb

anyagfeltárást célzó regionális kutatások kezdődtek.
Az 197Ü-es évek második felében jelentkeztek a 17. sz-i ang
liai válság "revizionista" értelmezői, akik egy uj paradigma meg
teremtésére tettek kísérletet. A "régiek" és "újak" vitája napja
inkban

is tart, s bár nem beszélhetünk az "újak" egyértelmű győ

zelméről,

bizonyosnak látszik, hogy a Stuartok uralmának korábbi

ábrázolásai alapos átdolgozásra szorulnak.

A forradalom társaoalmi gyökereinek kérdésére először R.H.
Tawny-"' irányította a törénészek figyelmét, 1933-ban. Gazcaságstatisztikai kutatásai alapján Tawney arra a meqállapitásra jutott,
hogy

a forradalmat megelőző évszázaoban az egyes társacalmi ré

tegek közötti vagyoni megoszlás ránya megváltozott. A reni tipusu

fcldesurak gazcasági ereje csökkent, s a azsenxri uj osztálya

emelkedett

fel. A változás okát a birtokigazgatásnak az emelkedő

árak,

az uj mezőgazdasági technika, és az uj piaci lehetőségek

iránt

tanúsított,

eltérő fokú adaptációs képességében látta. A
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forradalom eseményei a politikai struktúrát a megváltozott gazda
sági

erőviszonyokhoz

igazitották,

igy

a

kibillent egyensúlyt

helyreállították.
L.

Stone4

úgy

feudalizmusból
jelenti,

véli,

az a gondolat, hogy a polgárháború a

a

kapitalizmushoz vezető átmenet egyik stádiumát

Guizot,

Marx és Engels müveiben jelenik meg először, t

gondolat három argumentumot tartalmaz:
1/ hogy

a

szembenálló

felek

eltérő

felfogást mutattak a

munka és a tulajocn megítélésében;
2/ hogy

a parlamentiek tuaatosan a feudalizmus megaöntésére

törekedtek;
3/ hogy

a

polgárháború

individualizmusra

eredményeként

alapozott,

a

tulajdonosi

tisztán polgári társadalom

jött létre.
Stone
korai

nem fogadja el sem Tawney tételét, sem Chr.Hill egyik

müvében^

célkitűzése

az

kifejtett gondolatát, miszerint a király legfőbb
volt, hosy a feltörekvő középosztály, valamint а

feudális lordok között megőrizze az egyensúlyt.
Stone

úgy véli, a "feltörekvő dzsentri" gonaclata a purita

nizmus-kutatók
győző
re,

körében annak ellenére vált toposszá, hogy a meg

bizonyitékok hiányoznak. Felhivja a figyelmet arra a tényhogy

rétegéből,

Lonaon kivételével -mindkét párt vetzeői a czsentri
nem

pedig a városi polgárság vagy a nemesség köréből

kerültek ki. Tehát nem állítható, hogy egyértelmű összefüggés lé-
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tezne
17.

a gazdasági és a politikai attitűd radikalizmusa között. A
század eleji mágnások jelentős része például a dzsentri egy

szűk rétegével

párhuzamosan kapitalista vállalkozóként működött

/bányászatban,

fémfeldolgozásban,

társaságokban/.^

gyapjuiparban,

kereskedelmi

További problémát vet fel a motiváció vizsgála

ta, hiszen sok esetben a vállalkozás mozgatórugói a túlköltekezés
hagyományos mintái voltak. Vagyis a "modern" kapitalisztikus vál
lalkozás nem minden esetben irányult öncélúan a maximális bevétel
megszerzésére, azaz a "kapitalisztikus tett" nem feltétlenül "ka
pitalista szellemből" fakadt.
Stone

szerint a gazdasági attitűd és a politikai pártállás

közötti kapcsolat vizsgálatánál a városi polgárság körében nem az
a döntő, hogy valamely polgár puritán volt-e vagy sem, hanem az,
hogy

a patrícius elit körébe tartozott-e. Úgy véli, hogy a váro

sokban az elitcsoportokon kivül rekedt emberek tartoztak a parla
menti szárnyhoz, a vidéki vállalkozó dzsentri pártállására vonat
kozóan azonban jelenleg nincs megcönthetetlen bizonyiték.
A polgárháború

és a belőle kifejlődő forradalom nem magya

rázható a feudális és kapitalisztikus osztályok egyértelmű konf
liktusával.
egyértelmű
lítható,

A rivalizáló elitcsoportok

összefüggésbe gazdasági magatartásukkal, s az sem ál
nagy a parlamentet támogató dzsentri a feudális intéz

ményrendszer megcöntésére szövetkezett
hogy

pártállása sem hozható

volna. Az azcncan tény,

az abszolutisztikus királyság megdöntése valóban utat nyi-
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tott Angliában a polgári fejlődés számára, amely fejlődés azonban
több száz évet vett igénybe.
1953-ban H.R.
mint

Trevor-Roper'’

inditott

támadást a dzsentri

felemelkedő uj osztály tézise ellen. Tawneyhoz hasonlóan

gazdasági

statisztikák alapján bizonyította,

hogy a

"mere"

dzsentri, az infláció által sulytott, alternativ jövedelmi forrás
hiányában megszokott életvitelének fenntartására képtelenné váló
kisbirtokos,

erőteljesen hanyatlott.

Csakis az udvari és főúri

alkalmazásban álló yeoman, a kereskedő, és a jogászi képzettségű
dzsentri gazdasági helyzete javult. A felemelkedő dzsentri réte
géhez

igy szinte kizárólag udvaroncok, jogászok és monopóliumke

reskedők tartoztak.

A forradalom "vidéki pártját", mely megdön

tötte az udvart és legyőzte a királyt, a "mere" dzsentri alkotta.
Trevor-Roper érvelése néhány évre minőén más nézetet félre
söpört.

Tawney nem tudta megvédeni "marxita ideológiával fertő

zöttnek" bélyegzett elméletét a heves támadások ellen.
1950-ban Chr. HillJ vonta először kétségbe Trevor-Rcper el
méletének

helyességét. Érvrendszerében hiányzó láncszemeket vélt

felfedezni. Indokolatlannak és bizcnyitatlannak tartotta a "mere"
czsentri

és

a czsentri alsó rétege, a dzsentri alsó rétege és a

hanyatló dzsentri, valamint az "incependens" és a "mere" czsentri
azonosítását.
Ugyanebben az

időben publikálta

Trevor-Ropert egyaránt

J.H.

Hexter-5 Tawneyt és

érintő támadását. Tawneyt azzal vácolta,
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hogy a felemelkedő burzsoázia és a hanyatló feudalizmus marxista
elmélete meghipnotizálta, s hogy a 17. századi angol eseményeket
predeterminált
az

vázba próbálta beszorítani. Trevor-Roper szerinte

eszmék és ideológiák rovására túlzott jelentőséget tulajdoní

tott a gazdasági tényezőknek, s a politikai harcot a "kintiek" és
"bentiek"

küzdelmére egyszerűsítette. Hexter maga a Lordok Házá

nak meggyengülését és az Alsóház megerősödését az arisztokrácia
vidéki katonai ellenőrzésének összeomlásával magyarázta. A forra
dalom kitörésének közvetlen okait a hagyományos vallási-közjogi
tényezőkben jelölte meg.
1972-ben L. Stone összegezte a vita tanulságait: "Ma már vi
lágosan látható, hogy a vitatkozó felek túlságosan nagy figyelmet
fordítottak a vagyoni megoszlás terén bekövetkezett változásokra,
és túlságosan keveset olyan nehezen megragadható tényezőkre, mint
az eszmék és törekvések, vagy az engedelmesség hagyományos formá
inak

változásai, összekevertek két különböző dolgot: az uralkodó

elit

anyagi

és erkölcsi meggyengülését, valamint a tíisszidens

elemek megerősödését. De legfőképpen azt nem vették észre, hogy a
társadalmi ekekon túl még számos más ck létezik... jelenleg szin
te minden kérdésben az egyetértés hiánya mutatkozik. A közös also
ilyen

totális hiánya igán szokatlan, és kétségeket ébreszt azi

ránt,

hogy

a történész valóban tényekre és bizonyitékokra épitő

empiristának tekinthetc-e... A vita rövid idő alatt egyfajta glaaiátor-show-vá fajult, és nem ismert kegyelmet. Túlzott hevessége

a

nemcsak a bennünk rejlő szadizmust keltette életre, hanem az esz
mecserét is lehetetlenné tette".111

Az angol polgárháború és a forradalom okainak kutatói uj
inspirációt meritettek az Európa

történetével foglalkozó H.G.

Koenigsberger gondolataiból11, aki a külpolitikai események bel
politikai

helyzetre gyakorolt hatásának fontosságára irányította

a kutatók figyelmét.
Mivel
tával

dolgozatom tárgya a forradalom okairól folytatott vi

nem áll szoros kapcsolatban, e revizionista kutatók1-1 gon

dolatainak részletes kifejtése helyett csupán az öt legfontosabb
prepozíció ismertetésére szorítkozom1-5.
1/ A parlament

1640 előtt lényegében semmilyen hatalommal

nem rendelkezett.

Nem tudott nyomást gyakorolni a kor

mányra, saját határozatait képtelen volt megvalósítani, s
félreértette a nemzet igényeit.
2/ Semmiféle "ellenzék" nem létezett a parlamentben, s bizo
nyosan nem az Alscházöan. Nem léteztek koherens csoportok
és tisztán artikulált célok. A képviselők magataratását a
konszenzusra törekvő politikusok irányították.
3/ Az Alsóházat nem nagy horderejű, általános politikai vagy
közjogi kérdések foglalkoztatták, hanem intrikák, háborús
tervek és gazdasági csoportérdekek.
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4/ A viták nem a dzsentri közjogi ambiciói, hanem felettesei
a

"peer"-ek és a titkos tanácsnokok szűk frakció-érdekei

miatt robbantak ki. E deferencián nyugvó társadalomban a
kezdeményezés joga a hierarchia csúcsán állókat illette
meg, a dzsentri pusztán feljebbvalói manővereinek eszköze
volt.
5/ Illuzó az az elképzelés, hogy az események ló04-től kezd
ve

egyenes

irányban vezettek a polgárháborúhoz, majd a

forradalomhoz.

Nem létezett ilyen kontinuitás. Az esemé

nyek sporadikusan, véletlenszerűen történtek.
Az uj teória egy-egy elemét számos kritika illette-*-4, de még
a

"revizionizmus" revízióját célul tűző történészek is elismerik

azt az inspiráló hatást, melyet a kutatásra gyakorolt. Tarthatat
lanná

váltak a korábbi elképzelések

az ideológiai és közjogi

szempontból egyertelmüen elhatárolható csoportok, vagy a koherens
"uovari"

és "ellenzéki" pártok létezéséről. Világossá vált, hogy

a kutatás nem hagyhatja figyelmen kivül az arisztokráciát, a vi
dék

politikai

szerepét, a külpolitikának a belpolitikára gyako

rolt

hatását,

s azt a tényt, hegy az elválasztó vonalat gyakran

nem kivül,
keresni*-^

az emberek között, hanem az egyes emoeren belül kell
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A puritanizmus-kutatás módszertani problémái

Mi

a puritanizmus? Melyek a puritanizmus lényegi jegyei?

Azonosnak tekinthető-e a korai és a forradalmi puritanizmus? E
kérdések szinte minden történész munkájával kapcsolatban felve
tődnek,
met.

s

alapvető módszertani problémákra hivják fel a figyel

Legáltalánosabban arra a kérdésre, hogyan demonstrálható a

társadalmi változás.
A puritanizmus 20. század előtti történetirói hipotéziseiket
személyes

feljegyzésekre és korabeli magyarázatokra épitették. A

kommentárokat hatalmas terjedelemben idézték, vagy mint részre
hajlót elutasították, attól függően, hogy mennyire illeszkedtek a
már megismert tényanyag alapján felállított goncolati rendszerbe.
A múlt rekonstruálásának e módszere egymásnak élesen ellentmondó
érvek

zavaró halmazához vezetett, mely már semmit sem látszott

bizonyítani.

A szinte korlátlan mennyiségben idézhető individuá

lis példáktól elfordulva R.H. Tawney arra tett kísérletet, hogy
kvantitatív felmérések és statisztikai tesztek segítségével tudo
mányosan

igazolja elméletét. H.R.Trevor-Roper azonos mócszerrel

nyert igen eltérő eredményei azonoan hamarosan nyilvánvalóvá tettek,

nogy az aaatck jelentésének, a téveoés lehetőségének, és az

eredmény fontosságának megítélése végső fokon mégiscsak az emberi
Ítélet függvénye.
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A puritanizmus szakirodaimának egyik zavard jelensége az el
vont

fogalmak és gyűjtőnevek használata. A "royalista", "parla

menti",

"presbiteriánus"

fennáll

az a veszély, hogy az absztrakciók megszemélyesitett en

titásokká válnak.

vagy "indepencens" terminusok esetében

Holott e kategóriák csak meghatározott kérdé

sekben, meghatározott időben érvényesek valamely egyénre. A közü
gyek

aktiv résztvevőit ritkán lehet egyetlen politikai vagy val

lási

cicikével besorolni,

mely érvényes maradna

1630 és 1660

között. 164Ü-ben senki nem volt köztársaságpárti; 1649-ben Anglia
köztársasággá alakult.
lemre;

1640-ben senki nem gonoolt vallási türe

1649-ben a protenstáns vallásfelekezetek szabadságát val

lási türelem biztosította.
Újabb nehézségeket okoz a kategóriák többszörös alkalmazha
tósága.

Valamely egyén lehet "dzsentri", "burzsoá" és "puritán",

s meghatározott elemzési célokra e terminusok mindegyike alkal
mas, de egyik sem használható mindent felölelő kategóriaként.
A történész tetszés szerinti kategóriákat alkalmazhat, felt ve,

hegy mechatározza

azok

jelentését.

A "puritán" fogalma

csaknem annyiféle cefinicival rendelkezik, ahány történész hasz
nálja.

A tágaob értelemben felfogott "puritanizmus" nem jelent

tcobet

a lelkismeretre és a Biblia kijelentéseire alapozott füg

getlen

Ítélet szükségességéről vallott általános meggyőződésnél.

De hogyan értelmezendő a "mérsékelt" puritán fogalma, amikor meg
határozás nélkül szerepel? Ha olyan mértékben mérsékelt, hogy el-
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hagyja a puritán teológia /amennyiben létezik ilyen/ megkülönböz
tető

hittételeit, ha mérsékeltsége már a dogma tagadását, a val

lási békébe és toleranciába vetett hitet jelenti, ha megszabadult
az eredendő bűn és e bűn által reá rótt teher érzetétől, vajon
puritánnak tekinthető-e még?
Számos

történész

tett kisérletet arra, hogy a puritanizmus

pontos meghatározását teológiai cefinició segitségével nyerje el.
A puritán teológiáról irt tanulmányok azonban csak azt tükrözik,
"hogyan torzitja el az ideológia a tényeket".
C.H.

George^ a teológiai meghatározások hibáinak leggyako

ribb okait a kálvini kálvinizmus, és az anglikán teológia elégte
len ismeretében, valamint abban az a'priori meggyőződésben látja,
hogy

léteznie kell önálló puritán teológiának, mert volt egy pu

ritán forradalom. A puritanizmus sajátosságainak a teológia felől
történő megközelitését megnehezíti a teológiai értekezések elvont
és

hagyományos

nyelvezetének átfordítása

lélektani és szo

ciológiai terminusokra.

A puritanizmus "lényege"

Az angol puritanizmus egyik legnagyobb hatású 20. századi
kutatója R.H.

Tawneyx/. Tawney úgy vélte, a Róma elleni lázadás

Németországban és Angliában súlyos tórsdalami feszültségekkel te
li

időszakban következett oe, s a gazdasági szervezetben, vala-
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mint

a vallási hittételekben végbement változásokat nem véletlen

egybeesésnek,

hanem egymással

szoros logikai kapcsolatban álló

jelenségeknek tekintette.
A reform és a forradalom ösztönzője minden korban a társada
lom külső rendje, és az egyén által érvényesnek elismert morális
értékek közötti ellentét felismeréséből fakad. A 16. században a
gazdasági prosperitás uj érája bontatkozott ki, e nagyszerű lehe
tőségekkel teli folyamat kiserőjelensége azonban egyfajta cinikus
materializmus volt,

mely a korabeli ember számára a keresztény

erények megcsúfolásának tűnt. A társadalmi elmélet és a társadal
mi

gyakorlat riasztó mértékűnek vélt elválása arra indította a

kor emberét, hogy megkísérelje feloldani tehetetlen döbbenetét. A
német

reformerek

- mondja Tawney - az egyik lehetséges utat vá

lasztották, amikor a primitiv társadalomhoz való visszatérés esz
méjét hirdették. A humanisták a másikat, melynek az emberiség fo
kozatos megjavulásához, s az észnek a baoona felett aratott győ
zelméhez kellett volna

vezetnie. A hagyományos morális értékek

forradalmasítását célul tűző svájci reformerek Tawney szerint a
harmadik lehetséges utat követték.
Uj tipusu keresztény hőst kivontak életre hivni, nem társaoalmi

reform, hanem morális újjászületés jegyében. Az uj keresz

tény,

a reformált egyház tagja, takarékos és szerény. /Ellentét

ben

a pazarlónak és lustának vélt római katolikussal./ Üzleti

ügyeit nagy komolysággal intézi, mintha e tevékenységével is val-
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lását gyakorolná. A sájci reformátorok felszabadították a polgár
ság gazdasági energiáit, amely polgárság pontosan érzékelte a sa
ját normái,

és a régi, lazább munkaszervezetü világ értékei kö

zött húzódó feszültséget. A polgárság büszkén vállalta a gazdasá
gi
akár

életben újonnan kialakult erényeket, s elszántan védelmezte
fegyverrel

is,

hisz nem pusztán saját érdeke, hanem Isten

akaratának megvalósitása volt a tét. Tawney hangsúlyozza, bár a
reformáció felszabadította azokat az erőket, amelyek sikerrel
rombolták szét a vallás, a társadalom és a gazdasági élet terén
tanúsított hagyományos magatartásmintákat,
mátorok eredeti

e folyamat a refor

szándékait messze túlhaladta, s általuk ellenő

rizhetetlen eredményeket produkált.
A kálvinizmus Tawney szerint nem csupán uj teológiai és egy
házszervezeti
rendszere

tanitás,

hanem a társadalmi magatartás uj érték-

is. Kálvin gondolatrendszerének főbb elemeiből mind az

intenziv individualizmus, mind a szigorú keresztény-szocializmus
eszméje levezethető.
párosuló személyes

Hogy valamely országban az aszkétizmussal
felelősség, vagy a társadalmi intezményekoen

megtestesülő keresztény karakter gondolata került-e előtérbe, az
legfőképpen a politikai körülményedtől függött. Genfben és Skóci
ában /s később Uj-Angliában/ - anol a kálvinisták a társadalom
töboségét alkották

- a kálvinizmus hősi korszakában a Kollekti

vista-diktatórikus

jelleg vált uralkodóvá. Az angol kálvinisták

ellenséges kormányzat alatt, kisebbségben éltek, körükben az in-
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dividualizmus eszeméje terjedt.

De, bár teológiájukat az angol

kálvinisták Kálvinból merítették, a társadalomról alkotott felfo
gásukat az üzleti

élet kényszerei módosították. Amennyiben a

laissez faire filozófiájának útját a kálvinizmus egyengette, úgy
ez

az egyengetés, miként a vallási türelem esetében is, indirekt

utón

történt.

Nem saját értékei miatt vált elfogadottá, hanem

történeti utjának egy viszonylag kései szakaszában a kálvinizmusra erőltetett kompromisszum következtében, mely a gazdasági érde
kek nyomását és az egymással szembenálló erők egyensúlyát tükröz
te.
A genfi és a skót kálvinista közösségek - mondja Tawney - a
teki tély
lemmel
ezen

oltárán feláldozták a szabadságot. Az egyház vasfegye

készült

az ígéret földjének meghódítására. Az igazi hivő

országokban lelkesen alávetette magát a prédikátorok dikta

túrájának.
Tawney úgy véli, Kálvin tanai Angliában a presbiterianizmusban,

a kongregacionalizmusban,

természetről
vább.

valamint az isteni és az emberi

vallott uj tanításban , a puritanizmusban éltek tc-

A presbiteriánus mozgalom az 156ü-QQ-as években játszott

jelentős szereoet, s macában horcozta az államvallássá válás le
hetőségét.

A gyülekezetek szabaoságát vécelmező, az állami bea

vatkozást elutasító kongregacionalizmus a polgári és vallási sza
badság gondolatát terjesztette. Az igazi angol reformáció, a pu
ritanizmus,

Tawney szerint az isteni és emberi természetről val-
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lőtt

uj tanitás.

végre

A puritanizmus teljesebb forradalmat hajtott

az emberi lelkekben, mint az egyházi és állami szervezet

ben. A zarándok-létet naponta megélő, az átmeneti életből az örök
élet

felé siető puritán rettenettel fordult el a közömbös lelke

ket foglyul ejtő földi hiábavalóságoktól, hogy figyelmét Isten, a
lélek,

az üdvözülés és az elkárhozás nagy kérdéseire forditsa. A

végitélet valóságát megélő puritán nem pihen. A szórakozást és a
könyveket
örök

félredobja ha kell, mert jobb bénán és megcsonkítva az

életbe

lépni,, mint ép testűén kárhozatra

vettetni.

A

prédikáció - mondja Tawney - a korai puritanizmus időszakában egy
értelemhez szóló vallásra kiéhezett nemzedék segélykiáltása volt.
A

puritán ésszerűsítette,

fegyelmezte,

rendszerezte életét.

Varázsszava a "módszer".
Kik voltak a puritánok? Bár a vallási érzület aligha ragad
ható meg jövedelem- és osztálykategóriákban, Tawney úgy véli,
felismerhető az a környezet, amelyben a puritanizmus legerősebben
hatott:

a

városi kereskecck között, s azon területeken, ahol a
%

várossal

való érintkezés megtörte a feudalizmus szellemet, igy a

azsentri és а уесг.апек rétegében.
A homogén oaraszttársadalmax felváltó, bonyolult szaoályck
alapján működő üzleti vilácoan a puritanizmus feszültséclevezetc
szerepet töltött be,

amennyiben az

egyéni életvitelhez és az

egyéni vallásgyakcrláshoz való jog gondolatát terjesztette. Hatá
sát nem lehet abban az egyszerűsítő megállapitásoan összegezni,
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hogy

az individualizmust bátorította. A puritánus mozgalomban -

mint minden tömegmozgalomban - eltérő törekvésű emberek találtak
ideiglenesen egymásra. Első pillantásra úgy tűnhet, semmi nem áll
távolabb egymástól, mint Kálvin Génijének szinte katonai fegyelmű
kollektivizmusa, és a gazdasági élet hagyományos korlátáit türel
metlenül
nete

félrescprő, polgárháború utáni Anglia. Valójában törté

során a puritanizmus különböző alkotóelemei mindvégig jelen

voltak,
Csak

de egyes szakaszaiban más-más elemek kerültek előtérbe.

a polgárháború hozta felszínre a rejtett ellentéteket, az

eddig egy tábort alkotó presbiteriánus, independens, arisztokra
ta, leveller, politikus, kereskeaő és utópista csak 1642-ben né
zett

döbbenten körül, hogy miféle szörnyetegek társaságába keve

redett. A polgárháború - mondja Tawney - nem szilárd frontok, nem
az egységes puritanizmus és az egységes állam, hanem a puritaniz
muson belüli,

egymással

szembenálló csoportok között folyt. A

belső ellentétek mindaddig rejtve maradtak, amig a gazdasági és
politikai

változások kecvezö helyzetet nem teremtettek felszinrs

jutásukhoz.

De mindazon országokban, ahol e feltételek megérle

lődtek,

a kálvinizmus azonos fejlődési utat járt be: a parancs-

uralmi

rencszer elméletéből a haszonelvü individualizmus ösztön

zőjévé vált. Szociáletikai nézeteit a puritanizmus Tawney szerint
- a kereskedő osztályok érdekeinek figyelembe vételével - az is
ten

természetéről, és az ember rendeltetéséről alkotott felfogá

sából merítette. E nézetek éles ellentétben álltak mind a tovább-
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élő

feudális eszmékkel, mind az abszolutisztikus állam politikai

céljaival.

Azáltal,

hogy a hierarchikus

szellemi befolyásával meggyengitette,
pedig

az

feudális szemléletet
abszolutista államot

fegyveres harcban megdöntötte, a puritanizmus a modern ci

vilizáció útját készitette elő.
vonása

Kollektivista, kommunisztikus

- mely sosem tudott meggyökeresedni Angliában - feledésbe
csak Cromwell katonáinak rosszemlékű diktatúrájában

merült,

támadt fel egy rövid időszakra.
1956-ban

H.R.

Trevor-Roper"1-

hevesen kárhoztatta Tawney

szinte

szociológiai

dogmává vált elméletét, mely a puritanizmus

haladó

"kapitalista"

ideológiaként való értékelésével szerinte

azt

látszatot

a

keltette,

mintha a kapitalizmusnak kálvinista

vagy puritán ihletésre kellett volna várnia ahhoz, hogy meghódithassa a világot. Trevor-Roper úgy véli, a Svájcon és Anglián tultekintő történeti vizsgálódások fényében a puritanizmus ilyen ér
tékelése tarthatatlannak bizonyul.
Trevor-Roper
fejlődési
1660:

Európa

1500-1800 közötti

szakaszt különit el;

történetében három

1500-1620: a reneszánsz; 1620-

a forradalom; 1660-1800: a felvilágosodás kora. Az európai

progresszió e háromszáz évének legfőbb kéroóse szerinte az, hogy
miért halt el szülőhazájában oly hirtelen az első felvilágosodás,
a reneszánsz, s miért plántálócott át más országokba?
Az uj
kutató

"kapitalista városok" vállalkozói rétegének eredetét

vizsgálódásai

nyomán Trevor-Roper arra a megállapitásra
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jutott, hogy a vállalkozók legnagyobb része flamand, spanyol zsi
dó,

dél-német és olasz volt. Legtöbbjük vallásuk miatt, kénysze

rűségből hagyta el eredeti, az esetek többségében katolikus hab 
ját, s választott uj lakhelyet protestáns országokban.
Spanyolország és Itália üzletemberei Trevor-Roper szerint a
16.

század elején erazmisták voltak. Keresztények, katolikusok,

akik

elutasitották a hivatalos egyház egyre bővülő külső appará

tusát. A mechanikus vallásgyakorlással a bibliaolvasást és az el
mélyült belső vallásosságot állították szembe. Hittek a laikus
élet

megszentelt voltában. A papi és a szerzetesi élet kizáróla

gos

szentségét valló egyházzal szemben a vallásos állam szentsé

gét hirdették.
vetett

A

laikus elhivatottság pozitiv vallási értékébe

hitet Max Weber a protestáns etika lényegének tartotta.

Trevor-Roper

szerint nem protestáns, hanem erasmusi gondolat. A

koronához ás az egyházhoz szoros gazdasági szálakkal kötődő adóbérlcktül és szállítóktól eltekintve, véli Trevor-Roper, a müveit
városi

és kereskeoő rétegek, a független, magabiztos vállalkozók

vdtak azok, akik következetesen vállalták erazmista eszméiket. A
vállalás
erősödtek

a reformáció évtizedeiden vált szükségessé, amikor fel
a

romai egyház visszaéléséi elleni panaszok. Az eraz

misták válaszút elé kerültek: behóaolnak vagy eretnekké válnak.
Akik az eretnekség útjára léptek, a kálvinizmusra tértek át. Mert
Kálvin,
volt,

egy türelmetleneob
akinek

kor szülötteként, Erasmus követője

jellemét a folytonos küzdelem megváltoztatta. Mint
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Erasmus,

Kálvin is egy megreformált látható egyházban hitt. Az

egyházi hierarchiát nem lerombolni, csak megtisztitani akarta. Az
erazmisták mindenütt .a kálvinizmus védőszárnyai alá húzódtak
amely

képes volt összetartani a viszonylag kis létszámú, de er

kölcsi

és szellemi szinvonaluk miatt erős városi csoportokat. A

változás e lépéssel megtörtént.
vált,

mert

Európa régi elitje eretnekké

azt a szellemi habitust, mely sajátja volt, s melyet

hazájában a római

egyház több nemzedéken át tolerált, hirtelen

eretneknek és tűrhetetlennek nyilvánították. Az erazmisták meg
próbáltatásai

azonban nem tartottak sokáig, mondja Trevor-Roper.

A katolikus uralkodók engedményekre kényszerültek a gazcaságilag
értékes eretnekekkel

szemben,

s egy nemzedék után a kálvinista

vállalkozók többsége elveszítette kálvinista vallását.
Az erazmisták elpártolásának másik oka Trevor-Roper szerint
a kálvinizmus jellegének megváltozása volt. A kálvinisták alsó
nemzedéke méltón vonzotta Európa elitjét. A 17. század közepére
azonoan,

a kálvinista gyülekezetek számának növekedésével párhu-

zamosan,

a kálvinizmus erkölcsi es szellemi színvonala csökkent.

Mar nemcsak a müveit laikusok, hanem a törekvő, erőszakos föltíesurak

is tagjai kczé tartoztak. Vezetői közé bekerültek a szerze-

tes-inkvizitoroknál alig jobo fanatikus papok is. Az ereceti kál
vinista entellektüelek e terhes kompániától kivántak megszabadul
ni,

amikor

a holland arminiánusok, és az angol laikus puritánok

táborához csatlakoztak. Katolikus részről a jezsuiták rendje tett
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kísérletet

a

laikus elit visszahoditására, kiknek első nemze

dékében - Trevor-Roper szerint - méltán látták a régi szerzetesrendek /a dominikánusok és a ferencesek/ a gyűlölt erazmista esz
mék továbbvivőit/.
Trevor-Roper számára a probléma nem a protestantizmus és az
elűzött vállalkozók,
rnak.

hanem a katolicizmus és az elűző társadal-

Mi történt e társadalmakkal a 16. században? A vallási kér-

aések megítélésében kialakult változás egyik okát abban látja,
hogy

az önkormányzattal rendelkező városköztársaságok, melyek

biztosították a középkori kapitalizmus fejlődését, a 15. század
tól
is

fokozatosan a vidéki arisztrokrácia és az egyház támogatását
igénybe

vevő fejedelemségekké alakultak. A fejedelmi közpon

tokban megjelent a hivatalnokok uj osztálya. Néhány régi kereskedöcsaládnak sikerült ugyan az udvari körökbe emelkednie, de azál
tal,

hogy

fiait már nem kereskedőnek, hanem udvari vagy egyházi

hivatalnoknak

nevelte,

hozzájárult

a saját osztályára nehezedő

terhek növeléséhez.
A változás másik okát írevor-Roper az ellenreformáció kudar
cában látja. Az ellenreformáció szellemi ereje a 17. százacra ki
ír,erűit,

csak költséges külső aoparátusa maradt fenn. Az ellenre-

formációs állam fokozatosan átalakította a társadalmat. Mig a 16.
század elején elitjét a kereskedők és manufaktura-tulajdonosok
képezték,

a

16. század végén már a hivatalnokok. Az egyház és a

fejedelmi

állam szövetsége a katolicizmust sem hagyta érintette-
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Mig a különböző protenstáns egyházak eltérő eszmék és maga-

nül.

tartásminták hordozóivá váltak, addig a katolikus egyház megmere
vedett.

Eretnekség nélkül, szigorú uniformitásban, az egyház az

állam egyik alegységévé degradálódott. E megmerevedés miatt hagy
ták el eredeti vallásukat az erazmisták, ezért fordultak a libe
rálisabb kálvinizmus, majd később a puritanizmus felé.
Trevor-Roper elmélete szellemességénél

és érdekességénél

fogva unikum a puritanizmus 20. századi historiográfiájában.

W.

Haller^" a puritanizmus lényegét a predestináció tanának

sajátos értelmezésében

látta. Tawneyhoz hasonlóan Haller is úgy

véli,

mivoltuk miatt az angol kálvinisták nem

hogy kisebbségi

tudták

átalakitani

a társadalom struktúráját, a kálvinizmus nem

vált kizárólagos szellemi áramlattá a 16-17. századi Angliában. A
kálvinista diszciplina megteremtése csak a szekták és a független
kongregációk keretein belül történhetett meg, amely a társaaalom
nagyobb részétől

való elszakadás veszélyét idézte elő. Az angol

kálvinistáknak alkalamazkconiuk kellett azokhoz a körülményekhez,
melyeket

I.Erzsébet óvatos poli' kája teremtett, c politika az

egyházszervezet terén nem a vallási unifermizmus megteremtését
célozta,

hanem a

reszleces

tolerancia fenntartását kivonta. A

kálvinisták nem támadhatták közvetlenül az általuk arisztokrati
kusnak

vélt anglikán egyházat és a kormányt, mert nem állt mód

jukban a társadalom tartőzkocó elemeire erőszakolni eszméiket.

23

Nagyszabású tiltakozások helyett arra kényszerültek, hooy napi
prédikációikkal hoditsák el a lelkeket az anglikán egyház táborá
ból.
0.

Ezzel magyarázható, hogy az 1640 előtti angol puritanizmus
Knox vagy Kálvin nagyságú teológusokkal nem, csak igen sck

propagandistával

dicsekedhetett, akik maximálisan kihasználták a

szószék és a nyomna által nyújtott lehetőségeket.
A puritanizmus mint eszmerendszer története Halier szerint
azonos a precestinációs tan hatásának történetével, illetve az e
hatás által móoositott predestináció-értelmezések történetével. A
puritán reformerek célja az angol társadalomnak egy presbiteránus
egyház keretében történő átszervezése
"szentek"

volt. Ideájuk a puritán

akaratán nyugvó uniformitás, melynek fenntartását az

istenes világi állam is támogatja. Az ellenséges anglikán környe
zet azonban arra kényszeritette őket, hogy az igaz egyház majcani
megteremtésének reményében, két nemzedéken keresztül az aKtiv in
dividualizmus, a cslsü vallásos elmélyülés eszméjét terjesszek. A
puritán précikstcrcK meg voltak nyözcove arról, пору az eretnek
séget

ss

a

tanitották,

szaKacást ак&г erőszakkal is ki kell irtani. De azt
попу mincen ember szentté válhat, s попу a szentség

féireismernetexlen
cseloKves.

jele

a

lelkiismeret

parancsainak msofelelc

Hircettsk, nocy mincen embernek jogában all saját üc-

vözülésén munKálkconi, önmagát megmenteni. íny a puritán reforme
reket kezcettől fogva az eretnekség és a szakadás veszélye fenye
gette. Az isten megismerésére képes emberi értelembe, és az iste
ni

akaratot

feltárd ecyeni lelkiismeretbe vetett hit a nyengén

ellenőrzött szeszek és a sajtó által nyújtott lehetőségek kihasz-
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Hálásával párosulva, fantasztikus szélsőségeket produkált a puri
tanizmus perifériáján. Az Uj-őeruzsálem közelgő eljöveteléről el
terjedt jóslatok türelmetlenné.tették a vallási rajongókat, akik
az

egyházi reform lassú előrehaladását megelégelve, kis csoport

jaikon belül megteremtették az "igazi" egyházat. A prédikátorok
megtérésre

szólitó felhivásai

azt sugallták, hogy minden ember

eljuthat az üovczülésig, csak akarnia kell. Az ortodox kálvinizrnustól

való eltErés a szekták megjelenéséhez vezetett. A ouritán

reformerek,

mondja Haller, Kálvin uj arisztokrácia-fogalmából is

erőt meritettek.

Mert

lelkész elismerte,

abban a pillanatban, amikor a kálvinista

hogy az igazi arisztokrácia a kiválasztottak

arisztokráciája, eljutott addig a feltételezésig, hogy a társadalcmüan minden embert egyformán kell megítélni, mert egyedül Isten
a

tudója

annak,

nogy kicsoda kiválasztott. Ugyanakkor minden

önmagát kiválasztottnak érző ember a

szellemi

arisztokrácia

tagjaként goncclnatott macára.
Haller

szerint a kálvinizmus determinizmusa is eret aaott а

puritánnak ahhoz, пору teljes súlyában vállalja a reá háruló fe
lelősséget.

.Kert a

determinizmus negativ, a cselekvés értelmét

megkérdőjelezd hatását ucy védte ki, hegy akaratát Isten akaratá
val,
ügyet

tervét

Isten tervével,

Isten ügyével

ellenségeit

azonosította,

Isten ellenséceivel,

mely nem bukhat el, hiszen

Istené. Az a tény, hogy Isten ügye a puritán közreműködése nélkül
is gyczedelmeskechet, nem csökkentette buzgalmát.
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Az ortodox kálvinizmus minden embert egyenlővé tett az iste
ni

törvény előtt,

mindenkit képesnek tekintett az üdvözülésre,

majd csaknem mindenkit megfosztott az üdvözülés beteljesülésének
reményétől. Mindenek fölé emelte az istennel való egyéni találko
zás fontosságát,

majd minden szabadságot megtagadott az egyéni

akarattól. Hirdette, hogy a szentirás tartalmazza mindazon törvémelyek me artása szükséges a keresztényi élethez, s me

nyeket,

lyeket az emberi értelem képes felfogni, de az igazság és törvény
legfőbb

letéteményesévé a lelkészeket tette. A kálvinizmus para

doxonjai a józan ész számára felfoghatatlanok voltak, s annál za
varóbbakká váltak, minél erősebb hangsúlyt kaptak.
Haller úgy véli, a predestinácid tanának kifejtését Angliá
ban kezdettől fogva kisérte az az értelmezés, mely szerint minden
ember
ra,

részese a kegyelemnek, senki sem vettetett eleve kárhozat
a Biblia útmutatásai alapján mindenkinek önmagának kell meg

találnia

az

Istenhez vezető utat, s e szent kötelességtől senki

nem

fosztható meg. Mert az emberiség egysége a földön nem a tel

jes

doktrinális egyetértésen,

hanem az Istenbe és az emberiség

testvériségébe vetett hiten alapul. A predestinácid tanának ilyen
értelmezésével a puritán lelkészek két nemzedék alatt olyan magabiztosságot
hogy

az

plántáltak hiveikbe, amely képessé tette őket arra,

1640-es évek végén lelkiismeretük parancsára, vonakodás

nélkül Ítéljék el törvényes uralkodójukat.
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M.M.

Knappen20 a puritanizmus hajtóerejét, a puritán lelki-

ismeretet vizsgálja.

A puritán lelkiismeret három fő összetevő

jét, a társadalmi, a szellemi, és a személyes elemet különíti el.
A társadalmi összetevőt a puritán diszciplínában, s a hozzá
kapcsolódó komoly büntetőrendszerben jelöli meg. Angliában azon
ban,

mint azt Knappén is elismeri, sosem valósult meg az uj-ang-

liai

szemiteokráciához hasonló presbiteriánus egyházszervezet,

igy

legfeljebb

színvonala,

informális diszciplínáról

/a

prédikálás magas

a társadalmi helytelenités erőteljes kifejezése/ le

het beszélni.
A szellemi összetevő a kálvinizmus, mely zárt logikai rend
szere

és

internacionalizmusa miatt Knappén szerint nagy tiszte

letnek örvendett

a 16. százaoban. Úgy véli, a kálvinizmus a kor

emberének minden kérdésére választ adott, s a kálvinisták termé
szetes büszkeséggel

tekinthettek arra az egyházra, mely Európa

számos országát meghódította.
A harmadik összetevő a személyes felelősséget átérző puritán
individualizmusa.

Knappén elutasítja Tawney elméletét a purita

nizmus és a kialakuló mccern kapitalizmus lehetséges összefüggé
seiről.

Hangsúlyozza, hogy a 16-17. századi puritán számára sok

kal fontosabb veit eljövendő tulvilági élete, mint fölei ügyeinek
állása.

Bár a ráció és az indivicualizmus előtérbe állításával a

puritanizmus a katolicizmusnál hajlékonyabb, a 16. század szelle
mének megfelelőbb rendszert alkotott, vallási és teológiai kere-
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tét

az "aranykor" eszméje adta. Knappen úgy véli, a puritanizmus

eredetileg értelmiségi

mozgalom, tagjai protenstáns klerikusok,

akik programjuk megvalositásához természetes szövetségesre talál
tak

a gazdaságilag erősödő, de politikai hatalommal még nem ren

delkező polgárságban. Mint minden értelmiségi mozgalomnak, a pu
ritanizmusnak is szüksége volt a tömegek támogatására. Hogy e tö
meg

főként a polgárság köréből került ki, az pusztán a történeti

fejlődés következménye,
osztály állt

amennyiben a 16. században éppen ez az

legközelebb a politikai hatalom megszerzéséhez.

Knappen szerint a

laikusok

túlsúlyra jutásával a puritanizmus

megszűnt puritanizmus lenni. A kérdés, hogy kik voltak a 17. szá
zad forradalmának puritánjai, s kik teremtették meg az uj-angliai
puritán államot, válasz nélkül marad.

J.P.H. New2-1- úgy véli, hogy a forradalom előtti anglikán-pu
ritán kontroverzia nem annyira teológiai, mint inkább metafizikai
jellegű. New elutasítja Haller felfogását a predestináció sajátos
puritán értelmezéséről, mert nem lát kimutatható, lényeges elté
réseket az anglikán és puritán predestináció-magyarázatGkban.
Sokkal

jelentősebb különbségeket vél felfedezni a két eszmerend

szer emberről, egyházról és morálról vallott felfogásában.
Az anglikánok optimistábban vélekedtek az emberi természet
ről,
ugyan

mint a

puritánok.

Adám bűne miatt az ember elveszítette

eredeti romlatlanságát, de nem veszítette el minden képes-
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ségét a jóra.
képességétől,

A bukás nem fosztotta meg az értelem természetes
s e képesség lehetővé teszi számára a jó választá

sát. Hitték, hogy a földi világban az ember az eredendő bűn elle
nére is képes morálisan cselekedni.
A puritánok totális romlásként értelmezték Ádám bukását. W.
Perkins az ősbünt az "eszes lényt engedelmességből bűnbe taszitó
lázadásnak" nevezte, s két összetevőjét különítette el: "Tökélet
lenség vagy tehetetlenség, és rendezetlenség. A tehetetlenség nem
más,

mint

Isten
ség

a veszteség akarása, a jó elvesztésének akarása, amit

az ő teremtményeinek természetébe oltott... A rendezetlen
a

teremtmény képességeinek és cselekedeteinek zűrzavarát,

összevisszaságát jelenti. -.22

A puritánok nem tagadták, hogy az

ember felismerheti a jót és a rosszat, de képtelennek tartották a
jó

választására.

Romlott szellemi képességei

nemcsak a földi

életben tették lehetetlenné a jó választását, hanem az égi igaz
ság megértésének lehetőségét is csökkentették. Az emberi értelem
megismerőképességébe vetett hitet az isteni megbocsátás elnye
réséhez szükséges alázat hiányának, Istent sértő önhittségnek te
kintették. Az értelem számukra az elmébe épitett kisértést jelké
pezte,

iqy hajlamosak voltak mincen formájában gyanakvással fo-

gacni.
Az anglikánok, mondja New, földi dolgok vonatkozásában a rá
ciót

Isten szolgálójának,

a hit segítőtársának tekintették. Az

üdvözülés és az elkárhozás kérdésében azonban anglikán és puritán
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egyaránt tagadta a szabad v'lasztás lehetőségét. Mindegyik az in
gyenkegyelemből való bünbocsánat tanát vallotta, az üdvözülést
kizárólag Isten tetszésétől tette függővé. Néhány anglikán prédi
kátor

azonban a predestináció szigorával szemben Isten egyetemes

jóságát állitotta előtérbe. Hiszen a predestináció tanának szigo
rúan következetes kifejtése
hogy

fel,

azt a veszélyes gondolatot idézte

Isten a bűnért is felelős. Ezért az anglikánok nem az

eleve

elvettetés gondolatát,

hanem az

egyén

felelősségét hangsúlyozták,

némi

isteni jóságot megvető
teret hagyva ezáltal a

szabad akaratnak.
A puritán az ember totális romlottságának hangsúlyozásával
korlátlanná tette Isten szuverenitását. New a puritanizmus megkü
lönböztető sajátosságát a nyomorúságos emberi állapot, és a mér
hetetlen isteni hatalom szembeállitásában látja. A puritán minden
csekélységben a jó és a rossz makrokozmikus harcának mikrokozmikus vetületét vélte felfecezni. Magabiztossága a korlátlan hatal
mú

Istenbe vetett hitből fakadt: mert ha a hit Istentől szárma

zik,

a hivő nem tévedhet. E magaDiztossáa táplálta aktivizmusát,

eltökéltségét a viláo megreformálására. Az anglikán azáltal, hegy
a

ráció szereoét a megismerésben fenntartotta, csökkentette az

embert

Istentől elválasztó szakadékot, és csökkentette Isten ab

szolút hatalmát. Hosszú iceig tartó szembenállásuk során az ang
likán sosem szűnő gyanakvással szemlélte a puritán reformtörek
véseit,

észérvekre mit sem adó magabiztosságát. Úgy vélte, ha az
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ember valóban képes a krisztusi egyház felépítésére, akkor értel
metlen

és felesleges a sietség, mert csak a fennálló, jól működő

rendszerben okozhat helyrehozhatatlan károkat.
Az egyházat anglikán és puritán egyaránt a kegyelem eszközé
nek tekintette.

Mindegyik intézményesítésére törekedett, minde

gyik elutasította a hivők szabad gyülekezetének gondolatát. Vitá
juk

a látható és a láthatatlan egyházról vallott eltérő felfogá

sukból fakadt.
Az emberi természet romlottságának szélsőséges felfogása mi
att

a puritán szembeállította, s egyúttal elszakította a kegyel

met

a természettől. A kegyelem azonban a megszentelt egyénen ke

resztül mégis érintkezett a természettel. E nem-hierarchikus me
tafizikai

szemlélet következtében,

mondja

New, a puritanizmus

azonosította a látható és a láthatatlan egyházat.
Az anglikanizmus megtartotta a látható és a láthatatlan egy
ház hagyományos kettősségét. Az anglikán is szétválasztotta, de
ugyanakkor

össze

is kapcsolta a kegyelem és a természet szférá

ját. A kegyelem aláereszkedik a természet birodalmába, hooy magá
hoz

emelje

szférájába

az

embert, a természet azonban nem képes a kegyelem

emelkedni.

A Kettő egymással hierarchikus viszonyban

áll. A kegyelem alatt álló természet anglikán koncepciója az egy
házat

a természet szférájába utalta, külső formájának meghatáro

zását a ráció Ítéletére bizta. A puritanizmus szellemi, az angli
kanizmus testi léttel ruházta fel az egyházat. Az anglikanizmus a
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társadalmon belül kivánta felépíteni az egyházat, a puritanizmus
pedig arra törekedett, hogy a társadalmat integrálja az egyházba.
E különbségből
megítélése.

fakadt az egyházi diszciplína kérdésének eltérő

Anglikán és puritán egyaránt jelentős szerepet szánt

az államnak, de az állami beavatkozás korlátáit eltérően határoz
ta

meg. Egyházi kérdésekben a kezdeményezés jogát az anglikán az

állam,

a puritán az egyházvezetés számára tartotta fenn. Az ang

likán

nem húzott éles határvonalat az egyház és az állam között,

az egyházat az államot támogató polgári intézménynek tekintette.
A puritán mereven elválasztotta a kettőt, az államot kivánta val
lási
az

intézménnyé alakitani. E különbségből fakadt a discipline,
igaz egyház külső

számára

a

formájának eltérő felfogása: az anglikán

külső konformitást,

a

puritán számára a bűn elleni

szüntelen harcot jelentette.
Az egyházzal kapcsolatos véleménykülönbségek, mondja New,
természetszerűleg következtek a szekularizáló anglikán, és a spiritualizáló puritán teológiából, t különbségek alapvetően a ke
gyelem és a természet viszonyának éltére koncepciójából faKadtak:
a

tökéletes hierarchia anglikán víziója a szférák harcának puri

tán látomásával került szembe.
New elemzésének harmadik tárgya az anglikán és a puritán er
kölcstan. Llgy véli, a közös protestáns hagyománynak megfelelően a
jócselekedeteket mind az anglikánok, mind a puritánok a szentlé-
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lek hatásának tulajdonították.

A tett önmagában érték nélküli,

hogyha a lélek nem tisztult meg a kegyelem által.
Az anglikánok azonban nem követelték meg olyan szigorúan a
tiszta

keresztényi

hittek,

a

életet,

mint a puritánok. Bár lehetőségében

bűnt kiirthatatlan rossznak tekintették. Hirdették,

hogy őszinte megbánással, az úrvacsora szentsége által, a bűnös a
kegyelem állapotába juthat.
A puritán erkölcstan pragmatikusabb és evilágibb, mert a to
tális romlottság koncepciója minden utópisztikus várakozást lehetétlenné tett.
nincs

Az ember csak test, s a test tisztátalanságától

szabadulás a

földön. Ahogyan a kegyelem a végső győzelem

bizonyosságában ugyan, de ideiglenesen erős ellenállásba ütközve
harcol a
lággal,

természet ellen, ugyanúgy harcol a puritán etika a vi
hogy az embert a helyes útra terelje. Kegyelem és termé

szet makrokozmikus harcát a mikrokozmoszban az egyén küzdelme
tükrözi.

A kozmikus drámának minoenki részese, tetteiről minden

kinek számot kell adnia az utolsó Ítéletkor.
Isten hatalmának

tucata az általa nyújtott kegyelem fölött

érzett örömmel párosulva arra ösztönözte a puritánt, hegy min 'rn
lehetőséget megragaova dicsérje teremtőjét. A lelki egyházról és
a

szentirásban kinyilatkoztatott kegyelemről

vallott tanitás

Krisztus fáradhatatlan követőjévé tette.
New szerint sem a predestináció, sem az elhivatottság tana
nem szentesítette a vagyongyűjtést. A szegénység és a gazdagság a
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puritánok és az anglikánok számára egyaránt közömbös volt. Lehet
séges, véli New, hogy a puritanizmus gondolatrendszerében nagyobb
hangsúlyt kapott a munka, de az anglikanizmus, azáltal, hogy ke
vesebb

lélekkutatást

igényelt a hivőtői, más területek számára

szabadon hagyta energiáit. Az üzleties szellemet és a haszon hajhászását mindkét vallás elitélte. Amig a hit jelentéssel birt, a
pragmatizmus és a vallási parancsok között fennálló feszültség
inkább elnyomta, semmint bátoritotta a kapitalista szellemet. New
szerint

attól a pillanattól fogva, hogy az idealizmust a vallási

közömbösség, s a harcos magatartást a belenyugvás váltotta fel, a
puritanizmus és az anglikanizmus halottnak tekinthető Angliában.

Chr.

Hill^

Haller elméletéhez kapcsolódva a sajátosan ér

telmezett predestináció tanát tekinti a puritanizmus lényegének.
A predestinációs teológia paradox hatását, a puritán aktivitást,
rendszerint azzal magyarázzák, hogy a puritán számára a hit mun
kában

fedte fel magát, igy a hivő úgy nyerhetett bizonyosságot

élő hitéről, hogyha nem szűnő éberséggel figyelte magatartását, s
elemezte tetteit. Hill úgy véli, a paradoxon feloldása, ha teoló
giailag nem is, pszichológiailag egyszerű. Szerinte a puritán ak
kor

vált bizonyossá kiválasztottságáról, hogyha élete valamely

pillanatában érezte

azt a belső megelégedettséget, belső fényt,

amely elárulta, hogy közvetlen kapcsolatba került Istennel. A bi
zonyosságot nem tetteinek aprólékos számbavétele adta, hiszen a
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prédikátorok arra tanították, hogy a lélek adománya nélkül senki
nem képes megtartani az isteni parancsokat. Választott az volt,
aki annak érezte magát.
Hill szerint a kálvinizmus elsősorban nem filozófiai renoszer, hanem ideológia. A puritán prédikátorok egy elégedetlen ki
sebbség lelki problémáira kerestek választ. Arra törekedtek, hogy
morális célt

tűzzenek olyan emberek elé, akik morálisan elve

szettnek érezték magukat. A kálvinizmus bátorságot és magabiztos
ságot

adott egy olyan csoportnak, mely hajlandó volt magát Isten

választottjainak

tekinteni, felszabadította és igazolta őket. Az

aktiv életvitelű emberek körében hódított legerőteljesebben, akik
nem sokat bajlódtak filozófiai kérdésekkel. A puritán mentalitás
kutatója tehát nem kérhet számon olyan logikai következetességet
a puritánoktól,

amivel

azok nem rendelkeztek. Inkább azt kell

vizsgálnia, miként segített élni, milyen lelki támaszt nyújtott a
puritanizmus.

A puritán eszmék győzedelmes térhódítását Hill a

gazdasági életben ekkor végbemenő változásokkal magyarázza.
A

16-17. század fordulóján a munkából élő lakosság jelentős

részének élelmezése másoktól fücqött. A Darasztsác leqszecénvebb
V-rf ^ 1

rétege
tak

I

és a bérmunkások éheztek. A yeomanek és az

-V

'-j

*

iparosok áll

azon a határon, ahonnan kemény munkával és jó szerencsével a

viszcnylagcs gazcagság fokára emelkedhettek. A puritanizmus a kö
zösség érdekében hangsúlyozta a kemény munka kötelességét, ce már
a szegénység individuális leküzdése is hatalmas erőfeszítéseket
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igényelt,

s olyan tetteket követelt, melyek a korrekt magatartás

hagyományos
rek

felfogásába nem fértek bele. Az uj utakra lépő embe

számára

a

siker előfeltétele volt a belső szilárdság és az

önmagukba vetett hit. A gazdaságilag független yeomanek, iparosok
és

a

kereskedők középső rétege éppen ezeket az értékeket tudta

elsajátítani

a puritanizmus segitségével.

A puritanizmus Hill

szerint a földi világra figyelt. A hitet adottnak tételezte, esz
merendszerének ellentmondásait látszólagosnak nyilvánította, és
az emberi értelem gyarlóságával magyarázta. Holott a puritanizmus
legfőbb
a

üzenete valóban ellentmondásra épült, de ennek feloldása

teológia keretei között lehetetlen volt. Kálvin tanitása sze

rint

a jócselekedetek senkinek nem biztosítják a kiválasztottsá

got,

ugyanakkor a földi ügyeit szorgalmasan intéző ember hitének

szükségszerű gyümölcsei. A puritanizmus a tettek emberének vallá
sa. Mert cselekedetei által, de nem cselekedeteiért, a tettek em
bere
bátor,

részesül

a kegyelemoől. A kiválasztott nem azért aktiv és

hogy kiválasztottságára méltó legyen, hanem azért, mert

kiválasztott.

E mentalitást Hill egy korabeli karikatúrával il

lusztrálja :
"Némely emberek azt hiszik, lélekben már oly tiszták a
bennük felhalmozott kegyelem által, hogy szinte szen
tek: oly mértékben tölti el őket a szentlélek, hogy vizióik támadnak s rencszeresen tórsalkodnak Istennel,
mintha bizony az Ur közönséges pajtásuk lenne lusta
képzelgéseikben... Azt állitják, hogy Isten számára
csakis ők lehetnek megfelelő társaság, rajtuk kivül
egyetlen teremtmény sem méltó arra, hogy ily nagy ked
vezményben részesüljön; s arra még kevésbé, hogy - hoz
zájuk hasonlóan - Isten titkos tanácsnoka legyen, is
merje akaratát, tetszését, reno^leteit és céljait , melyek valójában nem ismerhetők."^4
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Hill úgy véli, amennyiben érvényes az a megállapitás, hogy a
puritán Isten szándékait magával a történelmi folyamattal azono
sította,

úgy a korabeli kritika utolsó mondata igen lényeges.

Mert ha

Isten nevét a "történelmi fejlődés" vagy az "események

logikája" kifejezések helyettesitik - ahogy e helyettesitést Hill
szerint csaknem elvégezték a puritánok - akkor Cromwell és hadse
rege érdek'ben az egyéni akarat ellenőrzésén messze túllépő, két
ségkívül hatalmas,

személytelen erők működtek közre.

George-^

C.H.

nem hisz az angol protestantizmuson belüli

anglikán-puritán szembenállás létezésében. Tévesnek és bizonyít
hatatlannak véli a puritanizmus lényegének halleri definícióját,
mely

a sajátosan értelmezett predestinációs tanitást állitja kö

zéppontba.
Ceorge szerint a predestináció értelmezésének kéroésében az
angol

protestantizmus egységes álláspontot foglalt el. Az ember

természettől
től

fogva romlott voltát, s a kizárólag Isten kegyelmé

függő üdvözülés

vallás,

az

akaratnak.

tanát hirdette. De mint minden keresztény

angol protestantizmus is engedményeket tett a szabad
Hangsúlyozta,

az emoeriség örökli az eredenoó bűnt,

melyet azonban Átíárn szaoadon akart bűne idézett elő. Eredendően
bűnös

volta ellenére

személyes bűneit minden ember maga követi

el, tehát szabad választásától függ, hogy személyes bűneivel megerősiti-e eredendően bűnös voltát. Isten nem akarja a bűnt, kö-
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vétkezésképpen az embernek kell akarnia. Ezen érvelés alátámasz
tására az angol protestantizmus George szerint az embert a termé
szetes

ész,

ruházta fel.

és a természeti törvény megismerésének képességével
A szabad akarat korlátozása ugyanazon a ponton lé

pett fel, ahol minden más képesség korlátozása: az üdvözülés kér
désében.

Az elkárhozás kizárólag az ember müve, az üdvözülés ki

zárólag Istené. A rosszat az ember akarja, a jót Isten. A végle
tes dualista felfogás azonban idegen a kereszténységtől. Isten az
egész világegyetem teremtője, jóért és rosszért egyaránt felelős
nek

kell lennie. Ugyanakkor egyetlen teremtmény sem juthat olyan

reménytelenül elveszett állapotba, hogy képtelen legyen legalább
együttműködni

Isten akaratával.

A forradalmat megelőző korszak

protestáns teológusainak nagy többsége George szerint a predestinációs tanitás ilyen értelmezését fogadta el. A kizárólagosan is
teni

tetszéstől

függő kiválasztás kérdésében soha nem merültek

fel kétségeK.
A predestinációs tan magyarázói azonban nagy gondot forditottak egyrészt arra, hogy az egyén ne válhasson túlságosan maga
biztossá
Isten

ne

saját kiválasztottságát

illetően, másrészt arra, hogy

tűnhessen túlságosan önkényesnek vagy kegyetlennek. A

pontos mértékek meghatározásában mutatkozó véleménykülönbségekből
George nem tud egyértelmű anglikán-puritán szembenállásra követ
keztetni.

Mindössze azt a megállapitást tartja megengedhetőnek,

hogy a puritánnak nevezett protestánsok kevésbé érzékelték a pre-
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destinációs tanból levonható szélsőséges következtetéseket. A kö
vetkezetes

anglikán-puritán ellentét elméletének tarthatatlan

voltára mutat rá George akkor,

amikor

ű.

Whitgift és Th.

Cartwright vitáját idézi fel. Az anglikán Whitgift azzal vádolta
a puritán Cartwrightot, hogy nincs kellőképpen tisztában a pretíestináció tanának jelentőségével,

amikor

a

szabad akaratot

összeegyeztethetcnek tartja az üdvözüléssel.
George helyteleníti az elhivatottság protestáns koncepciójá
nak

összekapcsolását

az aszkétizmus gondolatával. A munka nem

büntetés, hanem az emberi természet önkifejeződése. Az angol pro
testantizmus

örömet

és megelégedettséget

talált a földi munka

eszméjében. A prédikációs irodalomban a munka csak véletlenszerű
en jelent meg a büntetés és fegyelmezés eszközeként, elsődlegesen
az

üdvözülés és az embert a természettel összekötő spontán kap

csolat kifejeződéseként szerepelt. Az elhivatottság gondolatának
kifejtésében semmilyen hangsúlyt nem kapott az emberi gyarlóság.
Minden embert képesnek tekintettek az elhivatottságra, sót minden
ember kötelességévé tették, hogy elhivatottsággal rendelkezzék. A
nivö munkája ima, ce a hitetlené is fontos a társadalom számára,
ezért

dicséretre méltó. Az angol protestantizmus elhivatottság

tana

George szerint a keresztény hagyomány legpozitivabb munka

szemléletét tartalmazta. A munka személyes, társadalmi és vallási
beteljesülés volt. A munka és a racionalitás a tétlenség és a pa
zarlás ellentéteként jelent meg.

Az egyéni haszonkeresés és a
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gazdasági

verseny eszméje, hangsúlyozza George, idegen a protes

tantizmustól, magából a kapitalizmus laikus és szekuláris világá
ból fakadt. A haszonszerzés vágyát a 16-17. század eleji prédikációs irodalom egyértelműen a kapzsiság fertelmes bűnével azonosí
totta.

A protestantizmus a "kapitalista szellemmel" egy ponton

találkozott:

közös ellenségük volt a római katolikus hierarchia

és a feudalizmus. A múlt intézményei és eszméi ellen inditott tá
madásban a protestantizmus és a kapitalizmus egy táborba került
s

párhuzamosan vivott küzdelmük során gyakran erősítették egy

mást, de jövőjük nem lehetett közös. Mert az uj világ üzleties és
tudományos

szelleme

távol állt a protestantizmus vallásos idea

lizmusától.
George megalapozatlannak véli az "anglikán" és "puritán" ka
tegóriák használatát az angol protestantizmus korai történetében.
Úgy látja, hogy 1640 előtt egyetlen rövid időszakban jelentkezett
azonosítható formában a puritanizmus, Martin Marprelate traktátu
saival

az

szerint

a

1580-as

években. E rövid periódus kivételével George

forradalom előtti korszakban sem dogmatikai, sem egy

házszervezeti kércésekben nem voltak olyan véleménykülönbségek,
melyek

jogosulttá tennék a szemöeállitást. A puritánnak nevezett

predikációs

irocalom alapján legfeljeob az a megállapitás enged

hető meg, hogy néhány angol protestáns lelkipásztor társainál el
mélyültebb vallásossággal
ri,

ntíelkezstt. Ugyanakkor George elisme-

hogy a - kutatásai alapján nem létező - puritánok a kritikus
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szerepét töltötték be az angol egyházban, mig az anglikánok, le
galábbis konzervatívabb képviselői, a status quo-t védelmezték.
Az

anglikánok püspökségeket, érsekségeket birtokoltak, a puritá

nok egyszerű lelkipásztorok voltak. Ilyen értelemben az angliká
nok a "hatalmon belüliek", a puritánok pedig a "hatalmon kívüli
ek",

s a hierarchiában elfoglalt pozícióik alapján elkülöníthe

tők. Maga a hierarchia azonban, hangsúlyozza George, nem puritán,
de nem is.konzervatív, mert tagjainak többsége a középutat követ
te.
George negativ forradalmi hatást tulajdonit az angol protes
tantizmusnak,

amely szerinte sem egyházpolitikai, sem politikai,

sem gazdasági programot nem tudott kidolgozni. A forradalom nagy
vívmányai,
középosztály

a politikai liberalizmus és a modern kapitalizmus, a
es

az Angliában korán kibontakozott laikus kultúra

eredményei.

A puritanizmussal kapcsolatos legújabb kutatások nem tudták
lényegesen módosítani a fentiekben bemutatott puritaniznus-értelmezéseket.
séceket vei

Az ujaöb szakirodalom^0 inkább mentalitásbeli külcnofelfedezni

anglikánok és puritánok között, semmint

alapvető szembenállást. E mentalitásbeli különbségek megnyilvánu
lásai. az anglikán egyház intézményi és személyi hibái ellen inté
zett

heves puritán támadások, az elmélyült vallásosság, és a ke

gyesség gyakorlásának agresszív stilusa.
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II. A SZERVEZETT PURITAN MOZGALOM
lé. SZÁZADI TÖRTÉNETE

A puritanizmus egyértelmű, általánosan elfogadott definíció
jának hiányában nehéz megfelelő kategóriába sorolni Martin Marprelate traktátusait.

Amikor a korai puritanizmus reprezentativ

irodalmi termékeként tartom fontosnak ismertetését, akkor ahhoz a
puritanizmus-értelmezéshez csatlakozom, amely az angol puritaniz
mus

forradalom előtti

1570-1600 közötti
"igaz

egyház"

történetét két

fő szakaszra osztja: az

radikális presbiteriánus mozgalomra, mely az

külső formájának megteremtését tartotta legsürge

tőbb

feladatának;

mely

a külső egyháztól elfordulva, a lélekhez szóld prédikáció

láthatatlan

illetve az 1600-163G közötti puritanizmusra,

fegyverével formálta

presbiterianizmus,

át

a

hivőket. Hogy a harcos

illetve incependentizmus,

vagy a szelidebö

formában megnyilvánuló puritán kegyesség tekintendő-e az igazi
angol

puritanizmusnak,

az a fent bemutatott kontroverzia egyi.<

eldöntetlenül maradt vitapontját képezte. Az a tény azonban, hegy
Cromwell

Diktatúrája

megkönnyebbült
lezheti

után az angol társadalom legnagyobD része

örömmel fogadta a Stuart-ház restaurációját, je-

hogy a militáns puritánok viziója Isten földi államáról

nem gyakorolt tartós vonzerőt Angliában.
Martin Marprelate traktátusai

az

Erzsébet-kori puritánus

mozgalom csúcspontját és egyúttal lezárását jelentik. Előzményei

42

hosszabb időszakra nyúlnak vissza, a sorozat szervesen illeszke
dik az Erzsébet uralkodását kiséro kontroverziák sorába.

A puritanizmus mint klerikális ellenzéki mozgalom

A Tudor

uralkodók egyházpolitikai fordulatait megélt angol

protestánsok Erzsébet trdnralépésétól remélték a vallási kérdések
tisztázását,
gyakorlása

és egy konzekvens reformáció végigvitelét. A vallás
nyilvános kötelesség,

tehát nem lehet közömbös az e

tevékenység kereteit biztositó egyház állapota. A protestánsok
nagy

többsége vallotta, hogy az egyház tisztaságát nem tagjainak

őszinte vallásossága,

hanem a nyilvánosan tanitott hittételek

igazsága, a szentségek kiszolgálásának módja, és az egyházi diszciplina biztositja. Az e jegyekkel rendelkező egyházat nem ront
hatják meg a "langyos" hivők. A reformáció továbbviteléért küzaő
protestánsok Erzsébet korában csak kivételes esetekben jutattak
el

a

hivatalos egyházzal

Henrik által reformáltnak nyilvánított felemás egyházi be-

VIII.

rencezkedést
nak.

való szakításig. Jól tudták, hogy a

E

elfogadó konformistákkal szemben kiseboséget alkot

"konformisták"

struktúrája

a

lehető

nem állították, hegy az anglikán egyház
legtökéletesebb, nem hirdették a püspökök

isteni jogát, de az anglikán egyház külső formáját mint "a körül
ményeknek leginkább megfelelőt", alkalamasnak vélték a keresztény
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tanitás terjesztésére.

Kettéválasztották a vallás "lényegi" és

"nem-lényegi" összetevőit, az utóbbiak közé sorolva a külső forma
kérdését is.

A

16. században a kortársak által "hotter sort of

protestants"-nak nevezett puritánokat^ csupán egy lényeges kü
lönbség választotta el a protestánsok többségétől. Vallási kérdé
sekben elvetették a hagyományt, s kizárólag a szentirás tekinté
lyét

ismerték el, amely véleményük szerint pontosan meghatározza

az igaz egyház külső formáját.
A korszak protestantizmusában a szélsőségek viszonylag könynyen
rolni

felismerhetők, a közbülső áramlatokat azonban nehéz elhatá
egymástól.

Az 1559 májusában és júniusában Erzsi' et által

kinevezett püspökök kivétel nélkül Németországban, Franciaország
ban vagy Svájcban töltötték Mária uralkodását. Leicester-^ minden
befolyását

latba

vetette,

visszatérőknek juttassa.

hogy a magas egyházi hivatalokat a
Leicester bátyja, Warwick^ grófja, a

"genfi párt" ismert alakja, W. Wittingham-^ számára szerezte meg
a durhami
ton-54

hivatali

méltóságok
házi

esperességet.

Grindal

Horne-^, Sandys-^, Pilking-

útját szintén Leicester egyengette-^. д legfőbb

ilyen elosztása valószínűvé teszi, hoay a kisebo egy

állásokba

is hasonló meggyőződésű emberek kerültek. Az er

zsébeti egyház vezetőit hitelvi kérdések valószinüleg nem válasz
tatták el

a puritánoktól, csak a vallási ügyekben illetékes te

kintély kérdését

Ítélték meg eltérően. Ez a magyarázata annak,
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hogy a lé. századi vallási vitairatok szinte kizárólag az egyházszervezet külső formájára koncentrálnak.
"Mérsékelt"

és "radikális" protestánsok ellentéte először a

papi ruhaviselet kérdésében robbant ki-^. John Hooper, Gloucester
püspöke már az 1550-es évek elején tiltakozott az általa nevetsé
gesnek

tartott ruhadarabok viselése ellen, mondván, hogy azokat

nem irja elő a szentirás. Az 1530-as évek angol protestantizmusá
nak talaján álló Ridley püsock túlzott biblicizmusnak minősitette
a
az

tiltakozást,

mely szerinte még a közömbös dolgokat is kivonja

emberi döntések köréből-^. 1565-66-ban a londoni puritán lel

készek prédikációikban nyíltan támadták a királynőt és a püspökö
ket

a papi ruhaviselet miatt. A püspökök a ruhaviselet egységes

sége érdekében a változtatás ellen foglaltak állást. A papi süveg
viselése ellen tiltakozó, és a hivatalos imakönyv liturgiára vo
natkozó előírásait szabacon értelmező lelkészek megrendszabályozására
londoni

Parker-^

érsek 1566. március 26-án konferenciára hívta a

lelkészeket. A regjelentek egynarmaoának tiltakozása mi

att a vitás kérdésekben nem született megállapodás, igy az érsek.
adminisztratív utón próbálván biztosítani a doKtrinális és litur
gikus egységet, "The Advertisements"-^ címmel kibocsátotta rende
letéit. E renoeletek előírták a vitatott teológiai kérdések elke
rülését a
lyeik

prédikációkban, a prédikátorok kivizsgálását, engecé-

megújítását, a préaikációban felhasználható könyveket és a

szentségek kiszolgálásának módját. Megszabták a szolgálatban és a
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külföldi tartózkodás

ideje alatt kötelező papi ruhaviseletet. A

rendeletekhez csatlakozott egy eskü,
aláírásától
Ennek
dély

melynek elfogadásától és

tették függővé a lelkészi gyakorlat engedélyezését.

értelmében a lelkész eskü alatt Ígéri, hogy püspöki enge
nélkül

nem prédikál, hogy csak a hivatalosan engedélyezett

irodalom kijelölt részeit olvassa fel, és a külső egységesség ér
cekében liturgikus kérdésekben a törvények és rendeletek előírá
saihoz tartja magát.
Az egységes anglikán liturgia fenntartására irányuló fokozó
dó nyomás miatt a londoni puritán lelkészek az 1560-as évek végén
kezdték kiépíteni egyházon belüli egyházukat, s váltak a szerve
zett klerikális

agitáció központjává. Tagjai segédlelkészekből,

lelkészekből, jogászkollégiumok felolvasóiból kerültek ki. Az Erzsébet-kori

puritánus mozgalom legjelentősebb aktivistái, John

Field^ és Thomas Wilcox'^ is ekkor kezdték londoni mükcoésüket.
javadalmazott állás nélkül. A klerikus értelmiségi ellenzék veze
tője

Thomas Cartwright^, cambricge-i teológiai professzor volt.

Az Apostolok Cselekedetei első két fejezetének magyarázatával tö
megesen vonzotta

előadásaira az egyetemi ifjúságot. Az

1560-as

évektől az egyetemek, különösen Cambriage olyan generációkat ne
veltek fel, akik számára nyilvánvaló volt az angol reformáció fe
lemás jellege, s akik őszinte támogatóivá váltak a reformáció to
vábbvitelének. Az 1580-as években belőlük kerültek ki a konferen
cia-mozgalom legaktívabb tagjai. A klerikus puritanizmus az egye-
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temeken született meg.
akikről

Azon lelkészek és iskolamesterek közül,

bizonyosan tudni lehet, hogy 1570 és 1590 között puritán

kapcsolatokkal

rendelkeztek,

1565-75 között,

228 a cambridge-i egyetemen tanult

többségük három kollégiumban, a St. Oohn's, a

Trinity és a Christ's College-ban. A tipikus cambridge-i puritán
nem harcos
gyobb

agitátor volt, az egyházkormányzati kérdéseknél na

figyelmet

fordított a

godliness"/ terjesztésére.
csak

a

16.

gyakorlati

kegyesség /"practical

A puritán kegyességi irodalom ugyan

század végén született meg, de már a puritánok első

nemzedéke /Dering4^, VJilcox/ is a belső vallásosság elmélyítését
tartotta egyik legfontosabb feladatának. Ezért támadták az ang
likán

egyházat a paphiány, az alsópapság alacsony szellemi szín

vonala,

és

a felsőoapság mulasztásai miatt. A cambridge-iek nem

voltak militáns presbiteriánusok, de igen csekély mértékű lojali
tást

éreztek a

hivatalos anglikán egyház irányában. Az oxfordi

puritánok /főként a Magdalén College-ból kerültek ki/ számbelileg
kevesebben voltak

a cambridge-ieknél, de ők adták a 16. századi

puritánus mozgalom legradikálisabb vezetőit /Field, Wilcox/, s a
"legpresbiteriánusabbnak" tartott Northamptonshire lelkészei is
innen kerültek ki'’4 . Parker érsek rendeletéire a Londonban gyüle
kező elégedetlenek reagáltak, nyomtatott pamfletekben és prédiká
ciókban fejezve ki ellenérzésüket4^.
A felsőbb egyházi vezetés és a királynő beavatkozását igény
lő újabb vita, az un. "Admonition controversy", az 1572-es parla-
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ment

idején robbant ki. I.Erzsébet ugyan határozottan megtiltot

ta,

hogy az Alsóház egyházpolitikai kérdéseket tárgyaljon, de az

ülésszak végén két fiatal puritán, John Field és Thomas Wilcox,
"An Admonition to the Parliament -.45 cimmel névtelenül kiadott mü
vüket eljuttatták az Alsóházba, felszólítva a parlamenti tagokat,
hogy

támogassák a puritán reformtörekvések ügyét. A tulajdonkép

peni

"Admonition", mely az igaz egyház külső jegyeit fejti ki és

az anglikán egyház hamisságát bizonyltja, Wilcox müve. Hozzá csa
tolva

jelent meg John Field válasza az 1571-es aláirási kötele

zettségre,

"View of Popish Abuses Remaining

in

the English

Church,

For the Which Gcaly Ministers Have Refused to Subscribe"

cimmel.

A

"Figyelmeztetéshez" csatolták Rudolf Gaulter Parkhust

norwichi, és Theocore Beza Grindal londoni püspökhöz irt, puritán
álláspontot támogató leveleit.
A Figyelmeztetés igen nagy visszhangot keltett. /Néhány tör
ténész

e dokumentumhoz köti a presbiterianizmus meghatározó je

lentőségűvé válását./ Az idősebb vezetek elhatárolták magukat az
uj

extremitástdl,

a nyíltan biráló hangvétel a puritánus mozga

lomhoz csatlakozott ifjaK radikalizmusát tükrözte. Az uj nemzedék
legjolentősebo tagja John Field, a Gü-as évek puritán mozgalmának
legfőbo koordinátora. Életéről kevés adat maradt fenn, tevékeny
sége jórészt a fclcalatti szervezkedéshez kapcsolódott. Az angli
kán

papok

viselt dolgaival kapcsolatos információk szorgalmas

gyűjtője volt. Körülötte alakult ki a londoni presbiteriánus párt
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magva.

A

Williams45,
hány

szükebb

körben Chr.

Goodman4"'’,

Th.

Wood43,

W.

a volt genfi kongregáció néhány még élő tagja, s né

fiatal radikális, /Th. Edmunds53, N. Crane51/ tartozott. A

csoporthoz

lazábban kapcsolódd puritánok között E. Dering, a St.

Paul's Cathedral ünnepelt felolvasója, és Laurance Thomson, Sir
Fr.

Walsingham későbbi titkára a legfontosabb. Jórészt e csoport

agitációja
szát,

terjesztette el a puritánok véres üldözésének míto

az anglikán papok elvetemültségének bizonyitékát. Whitgift

későbbi

érsek hiába

tiltakozott újra és újra, cáfolva, hogy az

egyházi hatóságok erőszakot alkalmaztak volna.
1572

végén megjelent a Th. Cartwrightnak tulajdonított "A

Second Admonition to the Parliament", mely válaszul Íródott az
első
per52

"Admonition"-t támadó anglikán értekezésekre. Thomas Coo
lincolni

püspök

1572.

junius 27-i prédikációjában a St.

Paul's Cross-ban támadta a "Figyelmeztetést". A hivatalos választ
J. Whitgift készítette el "An Answer to a Certain Libel Intituled
An Admonition

tc the Parliament" cimmel. A "Second Admonition"

szerzőjének kiléte nem állapítható meg teljes bizonyossággal, ce
Cartwright mindkét "Figyelmeztetést" védelmébe vette az anglikán
támadásokkal szemosn^. 1573 nyarán királyi proklamáció itelte el
a két

"Figyelmeztetést". Northamptonshire-ben, az aktiv puritán

megyében,

ahol

"Ecclesiastical
mot55,

Perceval Wiburn54

vezetésével megalkották az

Ordinances of Northampton" /1571/ c. dokumentu

töbo lelkészt megfosztottak állásától. Az egyházi hatósá-
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gok megszigorították

az aláírási kötelezettséget, s az aláírást

megtagadókat börtönbe zárták. Cartwright, akit időközben elbocsá
tottak a cambridge-i egyetemről, tarthatatlannak ítélte helyzetét
Angliában,

s

1573

végén Heidelbergbe menekült.

1574-ben La

Rochelle-ben adta ki Walter Travers-szel^ közösen írott, latinul
és

angolul

egyidőben megjelentetett müvét

"A Full and Plains

Declaration of Ecclesiasticall Discipline..."

címmel,

mely a

presbiteriánus egyházszervezet első részletes kifejtése, kongregacionalista

tendenciával.

A latin szöveg Travers müve, az elő

szót és az angol fordítást Cartwright készítette.
Cartwright

távozása Angliából, és 3ohn Field bebörtönzése

az első "Figyelmeztetés" miatt,

súlyosan érintette a még csak

formálódó puritán mozgalmat, mely szilárd vezetés nélkül elveszí
tette

amúgy

is ingatag kohéziós erejét. Az illegális szervezke

désbe

és a marginális létbe belefáradva, vagy azt értelmetlennek

ítélve, néhányan aláírták az artikulusokat, s ennek fejében javaaalmazott

álláshoz jutottak.

Mások passzivitásba

huzóatak. A

puritán mozgalom átmeneti válságba került.
1575-ben Parker érsek helyét Edmund Grindal^ foglalta el,
aki

a Tucor Mária uralkccását németországi és svájci száműzetés

ben töltött

angol protestánsok csoportjához tartozott. Toleráns

egyházpolitikával Grindal megpróbálta összebékiteni a változatlan
anglikán berendezkedés, és a reformpárt híveit. A protestáns ne
messég és

a puritán prédikátorok nagy várakozással tekintettek
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érseksége elé. Az egykor száműzött lelkészek e pillanatban érez
ték először megvalósíthatónak a felülről indított reform gondola
tát, most látták először elérkezettnek az időt a felajánlott püs
pökségek elfogadására. E várakozásokat tükrözi az a levél, melyet
valamelyik titkos tanácsnok - talán Walsingham^0, talán Mildmay-^
-

irt az

nagy

érseknek.

"Országunk istenfélő és jószándéku emberei

reménységgel vannak aziránt, hogy lordságod hasznos eszköz

nek bizonyul hivatalában,

különcsen az egyházi törvényszékek

visszaéléseinek megszüntetésében, mely az anglikán egyház legna
gyobb szégyene. E célból megállapittatott, hogy egy előre elhatá
rozott napon parlament tartandó. Jó lenne, ha lordságod néhány
testvérével együtt minél előbb elkezdené megtisztítani egyházun
kat

az istenes emberek számára oly visszatetsző, még megmaradt

római szennytől ..60
A Grindal kinevezésével egyiocben megnyíló uj parlamentben a
puritán párt uj programot terjesztett elő, az 1572-es tapasztalatokból tanulva, immáron óvatosaob formában. Az igaz egyházszerve
zet külső jeleinek hiányát nem érintve, kizárólag konkrét problé
mákat

és visszaéléseket terjesztettek a királynő elé. Petícióban

tiltakoztaK a prédikátoron: tudatlansága, a kiközösítéssel kapcso
latos

visszaélések,

és a nonrezidencia miatt. A felterjesztett

javaslatokat Erzsébet nem fogadta ugyan elutasítóan, de alaposabb
tanulmányozás

céljából

az egyházi tanács elé terjesztette, mely

lényeges változásokat nem léptetett életbe.
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Bár a felső egyházvezetés hivatalos magatartása a puritánok
irányába nem változott,

Grinbal személye kedvező feltételeket

biztosított a puritán mozgalom kiterjedéséhez. A Parker érsek ál
tal bevezetett aláirási kötelezettség holt betű maradt, a hivata
los

imakönyv előírásait széles körben ignorálták a lelkészek, a

szabad prédikációt nem gátolta püspöki beavatkozás.
Az 1570-es évek szervezett vallásos aktivitását három uj je
lenség érzékelteti, a "gadding", a "prophesying" és a "conference
movement -61
Grindal

toleráns egyházpolitikáját két oldalról érték táma

dások. Felszentelése után egy évvel már szembekerült Erzsébettel,
s viszonyuk később oly feszültté vált, hogy a lemondatás kinos
jelenetétől

csak az érsek halála kimélte meg a királynőt. A dek

larált reformok elmaradása miatt azonban a puritán "balszárny" is
elégedetlenkedett. 1576-ban királyi rendelet vetett véget az igehirdető mozgalomnak Canterbury egyházmegyében, s a püspökök uta
sítást

kaptak a

szabaa prédikáció elnyomására. A harcias idők

visszatérését jelezte az "An Admonition to the Parliament" ujranyomtatása 157C-ban. A hivatalos tilalmak ellenére 15G2 májusában
Cockfield közelében mintegy hatvan lelkész gyűlt össze, hogy meg
vitassa az egyházi hatóságok által kötelező használatra elrendelt
imakönyv,

a

"Book of Common Prayer" előírásait, és határozzon

használhatóságáról.

A korábbi

időszakban hasonlóan nagyszabású

gyűlésre nem került sor, s ha biztosan nem is állítható, feltété-

52

lezhető,

hogy e találkozó a puritán mozgalom újabb fejezetét

vezeti be. A "Book of Common Prayer" iránt tanusitandó magatartás
összehangolására

azért

volt szükség,

mert a kelet-angliai

püspökök szigorúan kezdték ellenőrizni az imakönyv használatát. A
cockfieldi

találkozó után néhány hónappal Cambridge-ben, 1582.

szeptember

29-én Wethersfieldben,

majd október 22-én Dedhamban

tartottak általános konferenciát.
Dedham környéke
protestantizmus

a lollard hagyomány őrzője, a 16. századi

fő erőssége volt. Számos puritán prédikátor, igy

E. Chapman^ R. Parker^ és J. Knewstub^ is itt tevékenykedett.
A tisztán klerikus konferencia titokban zajlott, magánházakban. A
húsz

résztvevőből kettő teológiai doktor, további tizenhét pedig

egyetemi végzettségű ember volt. Képzettségük ellenére javadalma
zott állással az összegyülteknek csak fele rendelkezett, s a kon
ferencia

idején közülük is ketten lemondtak állásukról, hogy a

városba menjenek prédikálni. A többiek magánalkalmazottak voltak,
vagy gazdag kereskedők által fizetett felolvasói állásokat töl
töttek be.
A konferencia hét éven keresztül havonta egyszer rsncszeresen összeült, s néha renokivüli gyűléseket is tartott. Működése a
pragmatizmus jegyében folyt, kifejezetten doktrinális kérdésekkel
nem foglalkozott. Döntéshozásában a paritás elve érvényesült, ce
a megszavazott döntések kötelező érvényűek voltak. Saját terüle
tén egyházjogi funkciót is gyakorolt, névlegesen csak tanácsadói
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jelleggel, gyakorlatilag azonban kötelező érvénnyel. Ahol hatását
nem tudta közvetlenül érvényesíteni, ott egyéb utakkal próbál.. kozott,

például nyomást gyakorolt a helyi előkelőségekre a pün

kösd

napi moralitásjátékok betiltása érdekében. Nincs nyoma an

nak,

hogy a konferencia határozatait igyekezett volna összhangba

hozni

a többi konferencia működésével, s az sem állapítható meg

teljes

bizonyossággal,

püspöki

hogy tagjai

szükségesnek tartották-e a

rendszer eltörlését. Úgy tűnik, egy erazmista episzkopá-

tus fenntartásának lehetőségét nem zárták ki. A konferencia műkö
désében a

későbbi

megfigyelhetők.

independentizmusra emlékeztető tendenciák is

A résztvevők kollektiv vonakodással fogadták a

londoni reprezentatív puritán gyűlés határozatait, s egyéni vona
kodással
a

saját konferenciájukét. Dedham valószínűleg nem tükrözi

vallási élet általános szervezettségének fokát, legalábbis ezt

látszanak

igazolni

a

zettség megteremtésére

Deohamhoz hasonló szintű formális szerve
irányuló, későbbi londoni törekvések. Az

1530-as évek elejétől azonban már úgy tűnik, hogy minden megyében
volt szervezett akcióra képes puritánság, melynek vezetői kapcso
latba

tudtak lépni John Fielocel. De élő konferencia-hálózatról

eoben az időszakban még nem beszélhetünk.
A londoni konferencia első sejtje 1571-ben formálódott J.
Field és Th. Wilcox körül. Tagjai között cambridge-i egyetemi em
berek és magas rangú tisztségviselők voltak, például L. Toroson0',
H. Killigrew^0 és W. Davison^. Kapcsolatban álltak kartwrighttal
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és Walter Travers-szel, akit az antwerpeni angol kongregáció ve
zetésével biztak meg.

Travers 15G0-ban tért vissza Angliába,

helyét Antwerpenben Cartwright vette át. Úgy tűnik, ezen időszak
ban

az antwerpeni

kongregáció erőteljes presbiteriánus hatást

gyakorolt az angol puritán mozgalomra. Az alakulás éveiben a londoni

konferencia csak a papi ruhaviselet,

a "Book of Common

Prayer", az aláirási kötelezettség, és a lelkészek elhelyezésének
kérdéseivel foglalkozott. A doktrinális kérdések és a diszciplína
problémája

csak az 1580-as évek elején, Walter Travers visszaér

kezésével került a

figyelem középpontjába. E kérdések azonban

megosztották a lelkészeket, s a nyolcvanas évek közepén a puritán
vezetők erejét már a szétszakadás elleni küzdelem kötötte le^.
1503 szeptemberében John Whitgift^ került az érseki székbe,
aki egyházpolitikáját az anglikán egység megszilárditása jegyében
folytatta.

Felszentelése után kiadott, a papokra és más egyházi

emberekre

vonatkozó cikkelyeiben"^ megtiltotta a nem hivatalos

találkozókat azzal érvelve, hogy az ilyen jellegű Összejövetele
ket
mert

egyetlen keresztény uralkocó sem tekintheti törvényesnek,
a

szakadás útját egyengetik, és Isten törvényes egyházának

megvetésére
kor

tanitanak. A papok kizárólag meghatározott alkalmak

tarthattak istentiszteletet. A papi ruhaviselet tekintetében

a Parker érsek által kiadott "Advertisement" előirásait tette kö
telezővé. Csak a felszentelt papck prédikálhattak. Egyházi tiszt
séget

csak az vállalhatott, aki aláirásával bizonyitotta, hogy
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elfogadja

az uralkodó döntési jogát az egyházpolitikai kérdések

ben, és elismeri a "Book of Common Prayer" törvényes voltát.
Megkísérelte a

földalatti puritán mozgalom felszámolását,

informátorai megszállták a puritán központokat. Whitgift kímélet
len

egyházpolitikája

ügyének,
a puritánok

legalább annyit ártott az anglikán egység

mint a szélsőséges puritánok csoportjának. Fellépéséig
abban biztak, hogy magas rangú támogatóik segítségé

vel, lépésről lépésre haladva, előrevihetik a reform ügyét. 1585re világossá vált számukra, hogy isten földi országának megterem
tésében nem számíthatnak a felső egyházi vezetés támogatására. Az
uj

helyzetben a londoni lelkészek taktikát változtattak. Feladva

a magisztrátusok segítségébe vetett reményt, a hivatalos egyház
megkerülésével kísérelték meg létrehozni saját egyházkormányzatu
kat.
A presbiteriánus egyházszervezet

formális konstitucióját

"Disciplina Ecclesiae Sacra" cimmel 15G6-ban dolgozták ki, de do
kumentummá

csak

konstitució W.

az

15C8-as warwickshire-i

zsinat avatta"^. A

Travers és Th. Cartwright már emlitett, "A Full

anc Plaine Declaration of Ecclesiasticall Discipline..." cimü mü
vének goncolatait fejleszti továbo.
A könyv két részből áll. A "The Sacred Discipline of the
Church Described in the Word of God" megpróbálja mindazt össze
gyűjteni, ami az ideális egyházszervezetről a Bibliában fellelhe
tő.

A második

rész,

a "The Synodical Discipline", részletesen

1
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szabályozza

az egyházi

életet, felhasználva a Biblia általános

útmutatásait, s más egyházak -főként a skót és a francia- tapasz
talatait.

Meghatározza a nyilvános istentisztelet, a prédikáció,

a katekizálás,

a szentségek kiszolgálásának rendjét, s kitér a

házassággal és a gyülekezeti diszciplínával kapcsolatos kérdések
re is. Kidolgozza az uj képviseleti egyházszervezeti hierarchiát,
melynek egyes szintjeit a konferenciák, a területi zsinatok, a
nemzeti zsinat, és az általános ökumenikus zsinat alkotja.
A konstitució kidolgozása nyilt szakítást jelentett a fenn
álló egyházszervezettel.

E radikális lépésre azért kerülhetett

sor, mert Whitgift erőszakos egyházpolitikája megfosztotta erejé
től

és érveitől a mérsékelt szárnyat. A konstitució, népszerű

cirnén a "Book of Discipline", példányait Field és Wilcox titokban
eljuttatta
megvitatása

a

vidéki

gyülekezetekhez azzal az utasítással, hogy

és elfogadása után azonnal léptessék életbe. Hatása

azonban nem mérhető fel pontosan, s az sem állapítható meg teljes
bizonyossággal,
kat

hogy a gyülekezetek állitottak-e konzisztóriumo-

vagy sem, ugyanis a puritán konspirációhoz hozzátartozott a

dolgok nevén nem nevezése /a presbiter szót például nem használ
ták nyiltan/.

Valószínűnek látszik, hogy a puritánoknak minden

gyülekezetben meg kellett vivniuk a

"godly discipline" szent

.ügyével szemben közömbös elemek ellenállásával, akik túlságosan
radikális lépésnek tartották az egyházszervezet presbiteriánus
megreformálását.

Ahol

az egész egyházközösséget nem sikerült a
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presbiteriánus eszmék számára megnyerni, általánossá vált az a
kirekesztő puritán gyakorlat, hogy a "jobb" hivők zárt közösségbe
tömörültek, mintegy gyülekezetét alkotva ily módon a gyülekezeten
belül. Az igehirdetések után magánházakban újra találkoztak, hogy
megvitassák

a prédikáció főbb gondolatait, s hogy szabadon imád

kozzanak.
A gyülekezeti élet szervezésével párhuzamosan a puritán ak
tivisták a politikai fórumokat is figyelemmel kisérték. Az 1536os parlament idején tizenegy egyházmegye, valamint London egyház
ügyi

helyzetét

vizsgáld statisztikai felmérést juttattak el az

Alsóházba, egy általános kérelemmel megtoldva, mely a puritán re
formtörekvések jogosságát hangsúlyozta. Jól szervezett agitáció
eredményeképpen a megyékből
parlamenthez.
Job

is számos peticiót nyújtottak be a

Az ülésszak alatt Peter Wentworth, Anthony Cope és

Throckmorton parlamenti

tagok vezetésével nemhivatalos bi-

z ttság alakult a osadványck megtárgyalására. A parlamenti ülés- szakkal párhuzamosan a vicéki puritán lelkészek általános konfe
renciát tartottak Londonban, s a tömeghangulat befolyásolásával
kíséreltek meg nyomást gyakorolni a parlamentre. A puritánok erő
feszítése

azonban ismét hiábavalónak bizonyult, az egyházpoliti

kát érintő kérdések megtárgyalásának uralkodói tiltás vetett vé
get.
1580-ra meggyengült a puritánok politikai helyzete. Nemcsak
a

spanyol

armada felett aratott győzelem és a veszélyhelyzetben
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felerősödött

nemzeti egység igénye miatt, hanem azért is, mert

ezekben az években számos magasrangu támogatót elveszítettek.
Meghalt Leicester, Milcmay és Walsingham, akik hatékonyan tudták
befolyásolni
elit

a puritánokkal szemben alkalmazott politikát. Az uj

tagjai, Hatton7*^, Bancroft7-5 és Cosin74, ha nem is határoz

hatták meg közvetlenül az egyházpolitika irányát, erős nyomást
gyakoroltak a puritanizmus letörése érdekében. Burghley 75 továbbra

is semleges maradt, mint Leicester és Walsigham idejében. A

legnagyobb csapást azonban j. Field, a fő szervező halála jelentette.

Helyét W. Travers vette át levelező titkárként. A szilárd

szervezeti
gott,
kan

keretekkel még nem rendelkező mozgalom azonban megin

a lelkészeken csalódottság és elkereseredés lett úrrá. So
a H. Barrow7° körül csoportosuló szeparatistákhoz csatlakoz

tak, mások az isteni goncviselésre bizták az igaz egyházszervezet
megteremtését Angliában. E kritikus pillanatban jelent meg a mér
sékelt puritánok által "sajnálatos esetnek" minősített Marprelate
traktátusok első darabja.
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Martin Marprelate traktátusai

Martin kiléte teljes bizonyossággal nem állapítható meg. A
20. században a korábbi huszonhat jelölttel szemben már csak négy
számbavehető szerzőt tartott nyilván a
Sir

Barrow-t

Roger

Williamst^3

szakirodalom, Henry

John

Penryt"^ és jód

Throckmortont. E kérdésben legujaboan - s talán legmeggyőzőbben L.A.

Carlson

foglalt állást^, aki formai és tartalmi szempontú

számítógépes szövegtani vizsgálatok alapján arra a következtetés
re

jutott,

hogy

a

traktátusok

Írója

egyetlen ember,

job

Throckmorton, nyomtatója a puritán Robrert Walaegraveterjesz
tője

peoig

Oohn Penry volt. A titkos nyomdagép szállításáról és

elhelyezéséről még legalább húsz lelkes puritán gondoskocott, fő
ként világi patronusok. Amennyiben a szerzőségre vonatkozó felte
vés igaz, úgy annál éroekesebb. hogy e warwickshire-i föltíesur az
egyetlen nem egyházi vitairatiro az Erzsébet-korban.
j.

Throckmorton 1545-ben Haseleyben született. Tanulmányait

Cxícrdban

végezte,

1572-G3-ban
mentben.

East

15C7.

1566-ban baccalaureatusi fokozatot szerzett.
Reefere, 15C6-37-öen Warwick küloötte a parla

február 16-án hangzott el az Alsóházoan Ilémetal-

felődei kapcsolatos hozzászólása, melyben Anglia külpolitikáját
kifogásolta,
VI.

Jakabra.

s melyben bíráló megjegyzéseket tett II. Fülcpre és
A skot követ tiltakozott. Throckmorton szökéssel

ugyan el tudta kerülni a börtönbüntetést, de parlamenti karrieré
nek hirtelen vége szakadt.
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A Marprelate

tratátusok közvetlen előzménye egy 15S4-ben,

Robert Waldegrave nyotatásában megjelentetett anonim pamflet, "A
Briefe and Plaine Declaration Concerning the Devices of All Those
Faithfull Ministers that Have and Do Seeke for the Discipline ana
Reformation

of the Church of England" /népszerű cimén "A Learned

Discourse of Ecclesiastical
Fulke-kal,
aki

Government"/.

A hagyomány William

a Pembroke Hall magiszterével azonosítja szerzőjét,

a katolikus un. Rheimsi Bibliával szemben a orotestáns bib

liafordítások hitelességét védelmezte1-^.
Krisztus egyházát egy nagy háztartáshoz hasonlítva, Fülke
kijelentette,

hogy

kalmazottakra

van

annak nem prelátusokra, hanem háztartási al
szüksége.

Nem egymás fölött uralkodó, hanem

egymás munkáját kiegészítő testvérekre. A keresztény gyülekezet
alapvető jogának

tartja

a szabad lelkészválasztást, s a disz

ciplína gyakorlását az egyház tagjai fölött.
A hivatalos egyházvezetés részéről Gehn ßrieges^, Salisbury
esoercse

reagált

a "Learned Discourse"-ra. Először éld prédiká

cióban, majG az itt elhangzott gondolatokat kioontva egy 16 köte
tes müoen. Mivel a ouritánok a szószékről nem támachatták nyiltan
az

anglikán egynázat,

Fenner^

titkes nyomtatáshoz folyamodtak. Dudley

és üohn Penry visszhang nélkül maradt vitairatai után

Martin Marprelate /"Prelátus-maró Márton"/ személyében fellépett
a

presoiterianizmus harcos védelmezője,15GB

októbere és 1509
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szeptembere között megjelent pamfletjeivel izgalomban tartva Lon
don és Kelet-Anglia lakosságát.

A hat traktátust és egy egylapos kiadványt tartalmazd soro
zat

első darabja

"zsinati
sainak

a

"The Epistle". A "rettenetes papoknak", a

papmestereknek", az "Aláirási Szent Szövetség generáli
és csekélypolitáinak" ajánlott traktátus John Bridges "A

Defense of the

Government Established in the Church of Englano

for Ecclesiastical Matters" c. müvét értékeli. Martin mérhetetlen
csodálkozását fejezi ki a "Griefe and Plaine Declaration" hivata
los egyházi cáfolatában összehordott sok zagyvaság miatt, s kije
lenti,

hogy soha

életében nem olvasott érthetetlenebb könyvet.

Rosszmájú megjegyzést tesz a szerző szellemi képességeire, melyek
cambridge-i

tanulcévei

cta müve tanúsága szerint nem sokat fej

lődtek. Az "Acmcnition"-vitára utalva meojeoyzi, bár Whitgift ma
ca sem volt képes " rtwricnt erveirs válaszolni, komoly hibát kö
vetett

el,

kiacását.

amikor

engecslyezte ecy ilyen alacsony nivoju könyv

Majd sajátos közvetlenséggel felszólítja a oüspckcket,

hegy engedélyezzék a nen tisztázott egyházpolitikai kéroéssK sza
bad megvitatását.
"Mézzetek magatokba. Nem ninnérn, hogy sokáig uralkodtok
még. Ámen... Figyeljetek testvérek tudós és tisztelt
testvéretekre, Martin Marprslatera. Mert most bebizo-
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nyitja, hogy egyetlen keresztény társadalom sem tart
hatna fenn benneteket. Martin kemény fickó, igy érvel.
A kis pápákat és antikrisztusokat nem kell megtűrnie
egy keresztény társadalomnak. De Anglia minden püspökura, rosszpéldaként kenti John, winchesteri Thomas, kis
pápa és antikrisztus^".
E

kis

pápák pásztori

számára
a

hatalmat bitorolnak olyanok felett, akik

isten nem rendelt vezetőt. Oly korban teszik ezt, amikor

világ legtöbb egyháza - a helvét, a skót, a francia, a cseh, a

németalföldi

és a

lengyel - már belátta, hogy az ilyen hatalom

nem istentől származik. Konkrét eseteket sorol fel a püspökök lo
pásairól,
ről.

üzelmeiről, a rájuk bizott javakkal való visszaélések

Szemükre

veti, hogy a katolikus könyvek titkos nyomtatását

és kiaoását eltűrik, de a puritán nyomdászokat üldözik. A vádlot
tak

padjára

ülteti

London,

Salisbury,

Rochester,

Worcester,

Gloucester, Winchester püspökét, és magát az érseket is. Üt pontoan foglalja össze a püspökökkel kötendő beke feltételeit: a sza
bad

igehirdetés támogatása; csak hivatalukra alkalmas lelkészek

kinevezése;

az

aláirási kötelezettség eltörlése és a hivatalos

imakenyv hamis részeinek elhagyása; bántatlanság számára, s mind
azok számára, akik nem hajlandók letérdelni az úrvacsoránál, vagy
saját pap hiányában más tempolomckat látogatnak. Utolsó követelé
se

az egyházi

kiközösítés komolyságának

és ünnepélyességének

visszaállitása.
E

feltételek megtartása esetén Martin megigéri, hogy toobé

nem ragad tollat a püspökök ellen. Ellenkező esetben nyilt hábo-
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rut

indít, minden megyébe egy-egy Martint küldve szét, hogy gon

dosan

figyeljék és jegyezzék, majd nyomtatásban a világ elé tár

ják a papok bűneit.
A

traktátus zárórészében felhívja a figyelmet a szabad pré

dikáció elnyomásának káros következményeire, arra, hogy az elége
detlenek titkos szervezkedésbe kezdenek /"some of them already
run

into corners"/,

s az üldczöttség érzése elidegeníti őket a

hatalomtól, űótanácsként ajánlja a püspököknek, hogy mondjanak le
hivatalaikról, vagy tisztítsák meg erkölcseiket, s ne forduljanak
írásban a reformáció ellen, hogyha logikus gondolkodásra és sza
batos stílusra képtelenek.
"Hivatalotok elvilágiasitásával hozzájárultatok a lelkészi tisztség beszennyezéséhez. Hagyjatok fel e bűn
nel, váljatok jó kereszténnyé. Akkor majd jó alattvalók
lesztek, s elhagyjátok urhatnámságotokat is. S ajánlom,
ne halljak többé büncs dolgaitokról0“.
15C3.
meg
"The
san

novemberében a Northampton melletti Fawsleyban jelent

az ereGetileg az Episztolával

együtt kiadni szándékozott

Epitome". A hozzákapcsolt bevezető levélben Martin panaszo
állapítja

anélkül,

meg,

már egy ártatlan levelet sem lehet megírni

hogy az ne vonna maga után püspöki hajtovadászaxot. 3e

nemcsak a hivatalos egyház vette rossz néven a kritikát.
"A puritánok haragszanak rám. Úgy értem, a puritán pa
pok. S miért? Mert tréfálok. Tréfáltam, de csak azért,
mert egy tiszteletre méltó tréfamesterrel, dr. Bricgesszel volt dolgom, aki orédikációval és írásaival csak
mecnevetteti az embert. Úgy gondolom, Martin nem azt
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érdemli, hogy a puritánok csak azért okolják, mert meg
mondta az igazat. Vagy tán nem mondhatom, hogy canter
bury John kis pápa, hogyha egyszer az? Nem mint taná
csos, hanem mint érsek, mint Lambeth püspöke ellen be
szélek. Vagy a puritánok talán csak a római pápát akar
ják távol tartani, de a lambethit nem? Ha ezt akarjá
tok, adhatok egy-két tanácsot a püspököknek, hogy mit
csináljanak veletek. Terjesszék azt, hogy közületek a
legforróbbfejü irta Martin traktátusát, a többiek pedig
beleegyezésüket adták. Aztán menjenek elöljáróikhoz, és
mondják: ezek és ezek a puritánok Martin néven törvé
nyeinket támadták. Aztán hivjanak össze benneteket, s
eskü alatt kércezzék meg tőletek, hogy ti irtatok-e
Martin nevében. így a püspökök mindenkit Martinnak vélhetnek,mert aki nem hajlandó törvénytelenül esküt
tenni, az büntethető, hisz nem esküdött meg arra, hogy
nem Martin ..07
Az Epitomé Bridges 16 kötetes müvének /"könnyen szállítható,
ha

jó erős lovad van"/ első kötetével foglalkozik. Megállapítja,

hogy

a "Learned Discourse..." szerzője és a Bridges közötti vita

azon

alapkérdésre adott eltérő válaszokból fakad, hogy milyennek

kell

lennie az egyház külső szervezetének. Törvény erejével bir-

nak-e

Istennek az Ujtsstamentumban kinyilatkoztatott szavai,

avagy az ember tetszése szerint változtatnatja az egyházi hivata
lokat, úgy, mint a polgári kormányzásban. A puritánok azt állithogy a Megváltó és az ő apostolai által elrendelt hivataloK

ják,
időtől

és helytől függetlenül örckérvényüek, és megváltoztatha-

tatlanok. Bridges és a püspökök azonban úgy vélik, hogy a Bibliá
ban

hirdetett törvények csak a bibliai időkre vonatkoztak. Téve

désnek minősitik Pál azon kijelentését, hogy az egyházban pásztó-
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rok

és tanítók tevékenykednek. /"Valóban sajnálatos Sir azt lát

ni,

hogy amikor

semmiféle

apostolok az egyházszervezetről beszélnek,

lordi kormányzást nem említenek. Felsorolják az egyház

hivatalnokait,
túl

az

de urat nem említenek közöttük. Hu, hu, ez túlon

is kellemetlen! Canterbury Clordsága sosem ismerne el ilyen

Szentirást"^2/.
Martin képtelennek

bélyegzi Bridges azon érvelését, hogy a

presbiteriánus egyházszervezetre
hogyha
ség,
be

istennek

nem lehet szüksége,

ilyen sokáig jól megvolt nélküle. "Ah, mesterség, mester
mesterség és szubtilitás, mely ily pápás érveléssel csapja

testvérét. De jó uraim, egy pillanatra se higgyék, hogy test

vérünk őszintén érvel igy. Csak ki akarja próbálni, vagytok-e oly
együgyüek,
tetek

hogy nem veszitek észre a pápásságot, amikor az előt-

áll...

Ki

akarja próbálni, vajon tudás birtokában, avagy

kolerikus meggondolatlanságból beszéltek-e kormányzatuk ellen. S
ha
ket,

nem tudjátok felismerni a pápás érveket, megvádolnak bennete
hogy nem tudjátok elkülöníteni

tól^." Majd elbúcsúzik
mcnaható,
hisz

sokan

hogy a

az

legnagyobb

az igazságot a hamisság

"édes doktortól" akiről ugyan nem
fokú barbársággal lenne magáldva,

vannaK hozzá hasonlók, ce aki a legnagyobb természe

tességgel viseli azt.

"Minerall

and Metaohvsicall Schoolpoints" címmel 1509. feo-

ruár 20 körül, Coventryoen jelent meg a sorozat következő, egyla-
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pos
lozta

darabja, mely a nyilvánosság érdeklődésének fenntartását cé
addig

winchesteri

is,

amig

a püspökök

nevében

Thomas Cooper

püspök által az Epistolára irt cáfolat válasza elké

szül. Martin harminchét, az egyetemekkel és reformált egyházakkal
szemben a formális logika szabályai szerint megvédendő tételt állit

fel a püspökök számára, akik szerinte e tételeket szóban és

Írásban egyaránt
nagy

vallják.

Néhány tétel a reformátorok számára

fontosságú kérdéseket érint, többségük azonban valészinüleg

pletykákon alapul, vagy egyszerűen Martin képzeletének szülötte.
1. Hogy Krisztus és az Atya nem egylényegü.
2. Hogy a püspöknek egyszerre két felesége is lehet.
3. Hogy Krisztus a pokolra szállt alá.
4. Hogy Jézus eskücözött, amikor azt mondta, "Amen, Amen".
5. Hogy Mézes megszegte az erkölcsi törvényt, amikor megen
gedte a

válást.

6. Hogy a pápaság jooD, mint a puritanizmus.
7. Hogy a spanyol invázió a puritán böjtök és imádságok mi
att következett be.
3. Hogy a puritánok hosszú imái csak mormogásck és caconásck.
9. Hogy

az állam biztonsága érdekében az embereknek önmagu

kat kell feljelenteniük.
10. Hogy az alkalmatlan miniszterek kinevezése ugyanolyan
szükséglet, mint az éhes emberek számára a gabonalopás.
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11. Hogy a felolvasás egyenértékű a prédikációval.
12. Hogy a világi elöljáró módosíthatja az egyházpolitikát.
13. Hogy a liturgia nagyobD hatású mint a prédikáció.
14. Hogy a kereszt ás az orgona ugyanannyira szükséges a ke
reszteléshez, mint a prédikáció.
15. Hogy a püspökurak az ördög püspökei.
16. Hogy a keresztelés a templomon kivül is megtartható.
17. Hogy a több egyházi javacalommal rendelkező pap nem
rosszabb, mint a több lordságot biró laikus.
13.

Hogy a püspöknek hatalma lehet az egyetemes egyház fe
lett.

19. Hogy Pál tévedett amikor azt mondta, hogy az üdvözülés
egyetlen eszköze a prédikáció.
20. Hogy biztosítani kellene az emberek politikai szabadsá
gai és azt a jogot, hogy szabadon válasszák meg lelké
szeiket.
21. Hogy a "Book of Common Prayer" nem tartalmaz hamis taní
tásokat.
22. Hogy a miseing a királynő libériája.
23. Носу a oüspökck a maguk számára halmozzák fel azt a
pénzt, amire a nemzetnek lenne szüksége.
24. Hogy a précikálásra képtelen emberek jó lelkészek lehet
nek.
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25. Hogy Whitgift tanitása az asszony által bemutatott ke
resztelésről eretnekség.
26. Hogy Whitgift "szédült fickó", akit meg kell fékezni.
27. Hogy a papnak több javadalommal kell rendelkeznie ahhoz,
hogy képes legyen könyvet venni.
23. Hogy a pápás egyház számos dologban jobb a reformáltnál.
29. Hogy a polgári alattvalók és az egyházi hivatalnokok jo
gai összekeverednek.
30. Hogy az angolok jobban szeretik az idegen földeket és
népeket, mint sajátjukat.
31. Hogy a királynő csak az ördög ügyességével foszthatja
meg hatalmuktól a püspököket.
32. Hogy Krisztus tanitása az egyenlőségről, és Pálé a pré
dikátorokról, sérti a keresztény szabadságot.
33. Hogy Krisztus nem volt olyan hűséges vezető, mint Mózes.
34. Hogy az apokrif könyvek megmutatják, hogy az apostolok
athanasiai és niceai hitvallásai hazugságokat tartalmazпак.
35. Hegy a királynő nem adományozhatja el a püsoöki javadal
makat világiaknak.
36. Hegy a püspökök nagy hibát követnek el, amikor nem kény
szerűik akár kiközösitéssel is a királynőt arra, hogy
megtegye, amit meggyőzés által nem tenne meg.
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37. Hogy az állam nem állhat fenn püspök-urak nélkül, s hogy
Anglia koronája elveszne Canterbury koronája nélkül.
A vitapontok előterjesztése után .Martin a püspökök nevében felhí
vással fordul az olvasóhoz:
"Nyájas Olvasó, ha ismersz valakit, aki a fenti pontok
ellen érvelni merészelne, aki védeni merészelné Jézus
az ö szavának igazságát, szent Pál hitelét,
Krisztust
az apostolok hitvallását, Őfelségét és jogait, aki ra
gaszkodik a reformált egyházak tanításaihoz, s felszó
lal a pápista tévelygések ellen, röviden, ha ismersz
valakit, aki Anglia államát védeni merészelné a zűrza
varral szemben, s ellent merne állni az egész nemzet
nyilvános és általános tisztességtelenségének, tuoasd a
nevét s mi érte küldjük üldözőinket. Bárki is legyen,
a dolgok szép csendesen kipróbáltatnak közte, és a
Gatehouse, vagy más börtönök csupasz falai között'1/'^

Az

ismert

cooper?/

lonconi

utcai

kiáltás /Ha’ve

ye

any work for the

nyomán "Hav Any „'orke for CGcoer" cimmel 15G9 márciusá

ban, Coventryben került forgalomba a sorozat következő, az előző
eknél némiképpen

sziszto- atikusabb oaraoja. Cáfolatként Íródott

Thomas Cooper winchesteri oüspck "An Admonition to the Pecole of
England" c. értekezésére, mely a "The Epistle"-re reagált. A püs
pöki

rendszer

általános

védelme mellett

a megvádolt püspökök

személyes válaszai is helyet kaptak a műben.
A

traktátusnoz

csatolt elöljáró levélben Martin köszönetét

fejezi ki a vádak nyilvános visszautasításáért, mely lehetővé te
szi,

hogy a püspökök visszaéléseiről azok is tuccmást szerezze

nek, -akikhez eddig a Marprelate traktátusok nem jutottak cl.
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Az értekezés a püspökök elleni korábbi vádak mellé újakat is
felsorakoztat,

különös figyelmet szentelve Whitgift érsek szemé

lyének. Cooper védekezésére reagálva, miszerint a püspökök a tör
vényes

rendet tartják fenn, amikor a hivatalos egyházi berendez

kedést

védik, Martin megkérdőjelezi a krisztusi törvénnyel szem

beszegülő rend törvényes voltát. A fennálló egyházi szervezetet
törvénytelennek

nyilvánítva, felhatalmazza a királynőt és az ál

lam vezetőit annak megreformálására. A világi elöljárónak azonban
nincs joga a krisztusi egyház megváltoztatására, s ha mégis ilyet
tesz,

érvel Martin,

az csak újabb bizonyitéka ezen egyház tör

vénytelen voltának.
"Hivatalánál fogva minden egyházi tisztviselő Jézus
Krisztus testének tagja. Ezért, hogyha egy elöljáró elmozcit egy tagot azáltal, hogy hivatalát megszünteti,
akkor Krisztus testét torzitja el. Ha uj hivatalt iktat
be, ugyanezt teszi. Mert az elöljárónak sem nem képes
sége, sem nem küldetése, hogy kiválassza Krisztus tes
tének tagjait. Mert nem tudhatja, hogy választottjai
miféle szolgálatot tehetnek az Egyháznak. Vagy te, T.C.
/Thomas Cooper/ talán azt gcnaclod, hogy az elöljáró
szemet találhat az egyház látható testének? Miért érte
ned kell, hogy nest a látható testről beszélünk. Lábat,
vagy kezet ragaszthat a testhez? De könyörgöm, a test
melyik részéhez illesztenéd e tagokat? Mert ha Jézus
Krisztus tökéletes testet hagyott maga mögött, akkor
bizonyosan nem hagyott abban üres helyet az elöljáró
ujitásai számára; hogyha pedig tökéletlenül, eltorzítva
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hagyta e testet, akkor az elöljáró sem képes tökélete
sebbé tenni azt, amit 6 alkotott"-^.
Az érvelést

folytatva Martin

hogy Canterbury
bár

őt,

arra a következtetésre jut,

János-^ érseket sem szabadna trónján megtörni,

érthetetlen módon, maguk a puritánok sem tekintik pápá

nak.

Az alapvető kérdés az, hogy az erzsébeti egyházkormányzat

igaz,

a Bibliában kinyilatkoztatott formának megfelelő-e, vagy

peaig

hamis.

gadni,

Amennyiben igaz, mondja Martin, úgy azt kell elfo

hogy Péter és Pál hamis apostol, vagyis lord volt. Péter

és Pál azonban igaz apostol volt, következésképpen az erzsébeti
egyháznak kell hamisnak, törvénytelennek lennie.
Az organikus
végighúzódik
az

testként felfogott emberi közösség gondolata

a középkori teológusok munkáiban, s prédikációikban

anglikán papok is gyakran alkalmazzák. A kálvinizmus teleolo-

gikus történelemszemlélete számára azonban az organikus felfogás,
a test tagjainak rögzitett, önálló cselekvésre képtelen, statikus
renaszere nem volt megfelelő. A földi
élő puritanizmus

életet zarándokúiként meg

retorikájában az élet tengerén hánykolócö hajó

analógiája dominál, melyen az ember sok viszontagság és kényszerű
kitérő után a

vágyott kikötőbe érkezik. A puritán prédikációk

ritkán hasonlítják a társacalmat az élő testhez, s ha mégis meg
teszik,

ákkor egy aspektust, a test betegségét, torzultságát, és

gyógyításának

szükségességét hangsúlyozzák. Az aranykori tökéle

tes állapot visszaállítására irányuló "gyógyítás" metafora a for-
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radalom alatt kikristályosodó, a gyökeres változások jogosságát
alátámasztó "rekonstrukció" metafora számára késziti elő az utat.
Az idézett részben Martin is a primitiv utópizmus jegyében
Ítéli el az anglikán "ujitásokat". Felsorolja a bibliában kinyi
latkoztatott igaz egyház tisztségviselőit, /lelkipásztor, tanitó,
presbiter,

dékán/ s felszólítja a világi elöljárókat e hivatalok

visszaállítására, Krisztus megcsonkított testének begyógyitására.
Figyelmezteti

őket,

hogy a püspökök hatalma a világi kormányzat

számára is veszélyessé válhat.
A korábbi Marprelate traktátusok merész és tiszteletlen hangvételük

miatt

kedvezőtlen

fogadtatásban

részesültek

a

T.Cartwright körül csoportosuló mérsékelt puritánok körében, akik
ekkor még mindig azt remélték, hogy a "pápás maradványok" felszá
molásában támogatást kapnak a világi hatalomtól. E visszatetszés
re reagál Martin, magát mentve:
"Komoly oologban nem tréfálok, Prelátusmaró Márton va
gyok. Sokaknak nem tetszik amit csinálok. Lehet hogy
vannak hibáim, hiszen emoer vagyok. De törvényes utón
járok. Azt tapasztaltam, hogy Krisztus tanítását és a
püspökök istentslenséceit agyonhallgatják. Az emberek
nem olvashatnak sem az egyik védelméről, sem a másik
bírálatáról. Ezért kezctem azon gondolkozni, nogy mit
lehetne tenni. Figyeltem az emberek hangulatát, s meg
próbáltam kitalálni, hegy mi szolgálna örömükre. Én ezt
az utat választottam. De hisz törvényesen megtehetem!
Mert ha a körülmények úgy kívánják, a legnagyobb dől-
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gokban is szabad tréfálni. Isten igéjéből soha nem űz
tem tréfát! A vidámságot csak boritóként használtam,
abban mutattam meg az igazságot. A komolyságot és az
örömöt is az Ur szerezte, miért ne lehetne hát mindket
tőt felhasználni, ha a körülmények megengedik? Célom
csak az volt, és ma is az, hogy jót tegyek. Tudom, hogy
kárt senkinek nem okoztam, még ha sokan azt hiszik is,
hogy Martin mindenkit megmar ..94
Védőbeszédében Martin emlékeztet arra a nagy szolgálatra, amit a
legfőbb ellenség leleplezésével az állam számára tett. A püspö
kök,

akik istentelenségükkel és nemtörődömségükkel megrontják az

államot, az országra szabadítják a spanyolokat és üldözik testvé
reiket,

bérenceikkel

az egyháznak,

mert

együtt nemcsak fekélyei, hanem pestisei is
fogságban tartják a vallás szent ügyét, vak

vezéreiket védelmezik, és szétoulják Krisztus szent kormányzatát.
Martin kijelenti, hogy nincsenek társai, Írásainak egyedüli szer
zője. A püspökök által gyanúsított Wiggingtonról'^, Udallrol^ és
Penryről

reméli

hogy tisztázni

tudják magukat,

mert ha nem

képesek erre, akkor megércemlik Martin rosszallását'5'7.
Cooper
megcáfolja,

könyvéhez

visszatérve Martin felsorolja, s részben

részben elismeri a püspök aggoaalmait a puritán egy

házkormányzat bevezetéséből
Cooper

fakadó nehézségekkel kapcsolatban.

szerint többek között meg kellene szüntetni a kánonjogot,

igy megoldhatatlanná válna a kánonjoggal foglalkozók helyzete. Az
uralkodói prerogativa csorbát szenvedne, elmaradna a papok megél-
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hetését segitő tized, s az uj rend kárhozatos demokráciává alakitaná az egyházat.
Az uralkodói előjogok kérdésében Martin nem osztja Cooper
aggályait.

Kijelenti, hogy azok semmit sem csökkennének, sőt in

kább erősödnének, mert csak az isteni elrendeléssel és a közjóval
ellentétes

törvények változnának meg. A traktátussorozat minden

darabjában érezhető az uralkodó iránti feltétlen lojalitás, de az
egyházi

hierarchia, és az azt megszemélyesitő püspökök feltétlen

elutasítása
puritánok

is. A papi tizedre reagálva Martin megjegyzi, hogy a
nem tartják azt törvénytelennek, "mert Martin, ezt jól

jegyezd meg, a brownistát nem tekinti puritánnak"50.
Martin tagadja, hogy a puritánok egyházszervezete demokráci
ává,

azaz, a terminus 16. százaai értelme szerint, a "csőcselék"

uralmává alakítaná

az egyházat, ügy véli, inkább a korban ideá

lisnak tartott "vegyes forma" valósulna meg benne. A presbiteriánus

egyházszervezetben ugyanis Krtisztus legfőbb hatalma által a

monarchikus,
rege

által

"szellemi

a presbiterek által az arisztokratikus, a hivek se
pedig a demokratikus jelleg érvényesülne. A kálvini.

arisztokráciára" kell itt gondolnunk, hiszen a presbi

terek az isteni kinyilatkoztatások legértóbb tolmácsolni.
A traktátus
püspökök ellen.

zárórészeben újabb és újabb vádak sorakoznak a
Teológiai tévedéseik csakúgy pellengérre állít

tatnak, mint alacsony származásuk, vagy gyenge nyelvtudásuk. Mar
tin komolysága itt végleg megszűnik, maró gúnnyal, tiszteletlenül
ostoroz.
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A Coventry-beli traktátusok után a nyomda egy lelkes puritán
reformer, Roger Wigston wolstoni rezidenciájára költözött. Robert
Waldegrave, a korábbi pamfletek nyomdászának helyét John Hodgkins
foglalta el.
darabját,

a

Két segédjével ő nyomtatta a sorozat következő két
"Theses Martinianae"

/Martin

Junior/ és a "Just

Censure and Reproofe" /Martin Senior/ cimü Írásokat.
A

"Theses Martinianae" 1585. julius 22-én jelent meg. Benne

a magát ifjabb Martinnak nevező szerkesztő közli az olvasóval,
hogy

6 Martin Marprelate fia, aki apja Írásait adja közre azon

befejezetlen

állapotban, ahogyan találta. Whitgift érsekhez cím

zett

előszavában két dolgot jelöl meg a tételek kiadásának oka

ként.

Egyik a bánat, melyet a puritánok éreznek amiatt, hogy ap

járól, Martin Marprelateról semmit nem tudnak, a másik pedig az a
még sokkal

elszomorítóbb

kormányzása

szilárdan

tapasztalat,

tartja magát.

hogy a püspökurak átkos
Prelátusmaró hollétéről a

legkülönbözőbb hírek keringenek. Némelyek azt állítják, rejtőzkö
dik

valahol.

halt.
were

Ha

Mások azt, hogy a püspökök elfogták, és már meg is

legalább hallatna magáról "by some pistle, though it

but of twenty sheets of paper", az ifjaoo Martin fiai, akik

oecslése

szerint legalább ötszázan vannak az országban, megnyu

godhatnának. Martin reméli, hogy apjával semmi baj nem történt, s
végtelenül
zott,
Tower,

sajnálná, hogyha e bátor ember olyan jól körülbástyá

tágas épületeket

lenne kénytelen

igénybe venni, mint a

a Fleet vagy a Gate-house^, hiszen "a püspökökkel ellen

tétben, ő sohasem vágyott nagy házra".
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Ifjabb Martin azt állítja, hogy a tételeket több más irattal
együtt,

sétája során találta egy bokor tövében. Reményét fejezi

ki, hogy nem sérti meg apját, amikor nem végleges formában a pub
likum elé tárja müvét. Whitgift érseket felszólítja, szálljon le
pápai

székéről, hiszen M.M. írásai egyértelműen bebizonyították,

hogy

nem csupán Krisztus, hanem az angol egyház ellensége is. A

Martint támadó puritánoknak

szívből kívánja, hogy az utókor ne

tekintse árulóknak őket. Mert lynoale^, Barnes^, Hooper

és

Knox-*-0-5 után Isten különös kegyelmének jele, hogy elküldte Prelátusmaró Mártont, aki tudását bátorsággal párosítva harcol a püs
pökök ellen.
A

"Theses

Martinianae"

megjelenésekor

már elterjedt

Londonban egy Martint

támadó, hét oldalas verses pamflet "Mar-

Martin"

címmel. Szerzője ismeretlen, de a hagyo

mány

/"Mártonmaró"/

a drámaíró Ihomas Nashnek tulajdonítja

junior a
hiénák,

a müvet. Martin

legválogatottabb jelzőkkel illeti a szerzőt: "bestiák,
Mártont maró színészek, prelátusok, pápák, ördögök". A

késobo eluralkodó szinházsllenesség jelenik meg vádjában:
"E szegény, bolond, éhező színészeknek nincs helyük az
emberi társadalomban. Együnyüségükben pár vacak fillé
rért órákig képesek idétlenkedni a szinpaaon, csak hogy
néhány szégyentelen csavargónak tetszésére 'egyenek.
Mivel nyavalyások, még okolni sem lehet őket amiatt,
hogy felbérelnetek Martin ellen. Inkább Canterbury János fejére teszik fel a koronát "104
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Martin

szerencséjére emlékezteti Whitgift érseket, hogy tudniil

lik csekélyke természetes értelme és hiányos iskolázottsága elle
nére,

Isten ilyen magas posztra engedte emelkedni. Barátilag ta

nácsolja, hogy ne Írasson több Martint támadó förmedvényt, ha nem
akarja magát ország-világ előtt lejáratni.
A traktátus száztíz, főként a püspökök írásaiból kiemelt té
telt

sorol fel az egyetemi disputációk modorában való megvitatás

céljából. Mivel ad interim publikáció, számos tautológia és befe
jezetlen mondat maradt a kinyomtatott szövegben. A tételek terve
zett bizonyítása, valószínűleg időhiány miatt, elmaradt.
Bevezetőjében a szerző, maga Martin, bejelenti, hogy a püs
pökök és a puritánok haragja miatt befejezi "prelátusgyógyitó kú
ráját"

abban

a reményben, hogy egy rátermettebb orvos majd jobb

eredményeket tud elérni. A végső búcsú előtt azonban még közzéte
szi megválaszolhatatlan konklúzióit, "melyekből sok furcsa, eddig
nem ismert dolgot lehet megtudni a püspökökről". A száztíz

tétel

többsége az

Újszövetségből kiolvasható, korábban már kifejtett

állításokat

tartalmaz a presbiteriánus egyházszervezet egyedül

igaz voltának alátámasztására.
A

püspökök uralmát a Tyndale és Fox^ nevével jelzett "valódi"

angol
hogy

reformáció jegyében utasítja el. A G5. tétel megállapítja,
a

"Church

of England" doktrínája értelmében a prédikálás

lelkészi kötelesség,
senkit.

s

ez alól püspöki tiltás sem menthet fel
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A

98.

és 99. tétel az elöljárók felelősségére hívja fel a

figyelmet:

"a hittételek és a püspöki hierarchia egyidejű fenn

tartásával

az egyházi elöljárók két összeférhetetlen dolgot pró

bálnak együtt tartani,

s ennek veszélyeit ők maguk is könnyen

felismerhetik. Az e helyzetből fakadó feszültség mindaddig fennamig az egyik a másik fölé nem kerekedik nlOÓ . A politikai

marad,

elmélet és gyakorlat szembekerülésének káros lélektani hatására,
az alattvalók engedetlenségéből fakadó veszélyekre figyelmeztet a
105.

tétel.

ismeri
házi

Zárószavaiban Martin közli, csakis abban az esetben

el az aláírási kötelezettség jogos voltát, hogyha az egy
hierarchia

kérdése előzőleg rendeződik. Mert egyetlen lel

kész sem kötelezhető arra, hogy a "Church of England" hittételei
nek és saját meggyőződésének ellentmondó egyházszervezetet fogad
jon el.

A traktátusok következő carabja "The just Censure anc Reoroofe"
címmel

15G9. julius 29-én .iolstonban jelent meg. A magát idősebb

Martinnak
öccsét,
iratait,

nevező
amiért

szerző azért

ragad

tollat,

hogy megfeddje

az ifjonti meggondolatlanságában közreadta apjuk

anélkül,

hogy ismerné Prelátusmaró Márton szándékait.

Mert az érsek talán már kezdett elfeledkezni apjuk létezéséről, s
lehet, hogy az újabb írás úgy felDőszitette, hogy embereit már el
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is

indította Martin felkutatására. Idősebb Martin szinte hallani

véli az üldözőkhöz intézett érseki beszédet:
"Nos Uraim, Őfelsége egyházi tanácsa, s én magam, mint
annak feje, s mint Őfelsége titkos tanácsának tagja,
nem rendelkezünk-e emberekkel, hogy ügyeinket velük intéztessük? Mi a véleményetek? Jól vigyáztatok ránk és
méltóságunkra? Megtaláltátok-e a lázadd Martinok nyom
dáját? Szorgalmasan kerestétek-e Waldegrave-t, a nyom
dászt, Newmant, a cipészt, Sharpe-ot, a northamptoni
könyvkötőt, és Penryt, az áruló walesit, ki, majd meg
látjátok, e förmedvények szerzőjének bizonyul. Ah,
Monday mester, szavát álló úriember, neked tán köszöne
tét kéne mondanom. Ú te Judás, te már elárultad a pá
pistákat, hitvány dolog lenne most minket is elárulni.
Vagy nem igérted-e kétségen felül, hogy legkésőbb Szent
András napjáig behozod Penryt, Newmant és Waldegrave-t?
Most mégis ugyanott tartunk keresésükben, mint eddig.
Mi több, ha nem találjuk meg őket hamarosan, még többet
ártanak majd egyházunknak. Mert ime megjelent egy uj
Martin, kikelt a lázitó rágalmazó, az idős Martin vala
melyik mérgezett tojásából. Szivemet igen elszomorítja,
hogy пекет, akinek őfelsége kegyelméből több hatalom
adatott a puritánok elnyomására, mint amivel püspöktár
saim valaha is rencelkeztek Angliában, több gondot
okoznak ezek a nyavalyások az utóboi hat évben, mint az
összes többi elődömnek az elmúlt huszonhat évben. S
mincezt a ti hűtlenségetek és hanyagságotok miatt kell
eltűrnöm. Utoljára figyelmeztetlek benneteket, hogy
jobban lássatok colgaitokhoz, mert vigyen el az ördög,
ha el nem mozcitalak benneteket helyeitekről. Ezért
hallgassatok ice! Mincegyikőtöknek, s mindazoknak aki-
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két magatok mellé akartok fogadni, elfogatási parancsot
adok. Ezzel bárkit szinem elé hozhattok. S ha valamelyiktek megtalálja az idősebb Martint, Penryt vagy
Waldegrave-t, és nyomdájával együtt behozza ide, munká
jáért elnyeri méltó jutalmát, megkapja a 40 fontot,
költsége és minden fáradozása megtérül. De ha sem Mar
tint, sem a nyomdagépet, sem a fent nevezetteket nem
találjátok meg, ne kerüljetek a szemem elé! Saját érde
ketek is, hogy elfogjátok e lázadókat, mert ha minket,
egyházi urakat elmozditanak, akkor ti is buktok. Hisz
nektek szegénykéim, semmitek sincs, csak amit tőlünk,
uraitoktól és mestereitektől kaptok. Ha lenne egy
csöppnyi lelkiismeret e csökönyös Martinokban, látván a
sok szegény, de jóravaló úriembert, ki hitemre csak ál
talunk él, nem akarnának kipenderiteni bennünket java
inkból.
Nos, ha az ügyben eredményt akartok elérni, akkor
azt csinálja'.ck, amit mi legalkalmasabbnak találunk.
Hat-hét közületek vagy segédjeitek közül maradjon itt
Londonban, figyelje a Szent Pál katedrális udvarát, s
tartsa szemét Scyle boltján a Rose-n. Egy vagy két em
ber, kiket nem ismernek, menjen be a boltba, s ha ott
idegeneket talál , kezdjen Martinról beszélgetni velük,
aicsérje Írásait, különösen fiának legutóbbi förnedvényét. Legyetek résen, s ha a szükség úgy hozza, mutas
satok meg egy-egy példányt, mondván, jó barátságból
kaptátok. Nos игзк, ha beszélgetéseitek során bárki az
állam ellen, s a rágalmazók védelmére emel szót, vagy
ha valaKi meg akarja venni példányaitokat, hozzátok
elibénk! Nevét sem kell tudnotok, parancsotok nektek
szolgál. A többiről majd én gondoskodom.
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Három vagy négy közéletek minden nap legyen ott a
Blackfriarsben, a Lincoln's Innben és a Paul's
Chainben, amikor Gardiner, Egerton vagy Cooper prédi
kál. Őszintén mondom neked London lordja, csodálom,
hogy megtűröd ezeket az embereket, hisz prédikációikkal
csak bajt hoznak az államra.
Hallgassátok, hogy mit beszélnek az emberek, pró
báljatok a martinisták közelébe férkőzni, s ha sikerül,
hozzátok őket elibénk, hogy mi is beszélgethessünk ve
lük. Különösen arra figyeljetek, vannak-e olyanok, akik
a prédikáció előtt fejüket összedugva pusmognak a gal
lérjukba. Ha ilyeneket láttok, bizton tudhatjátok, hogy
Martint olvassák. Ezért vigyétek őket börtönbe, vagy
gondoskodjatok róluk, amig értük nem küldünk, hogy a
legközelebbi biráskodási napon megjelenhessenek.
Ti, kik Lonconban maradtok, minden kocsmát tartsa
tok szemmel, figyeljétek milyen papírokat tartalmazó
küldemények hagyják el a várost, és milyenek jutnak be.
Ezekből sok mindent megtudhattok. Tucjatok arról, ha
egy puritán küldeményt kap. Nyissátok fel a csomagot, s
győződjetek meg arról, hogy nem martinista iratot ka
pott-e. Parancsunkat úgy adjuk ki, hogy diszkrécióval
minden csomagot felbonthassatok. Az udvar megfigyelését
is elrendeljük, meg fonjuk tudni, hogy ott ki clvassa
vagy terjeszti e rágalmakat. Hitemre, ez sokat árthat
Essex uramnak, akiről az a hir járja, hogy kedveli
Martint. Nem tucom van-e oly balga, hogy valóban ezt
tegye, de ha igen, akkor Ufelsége meg fogja vonni tőle
kegyeit, arról biztosíthatom. Ti azonban ne foglalkoz
zatok az udvarral! Londont figyeljétek, s derítsétek
ki, hol rejtőzik Newman és Waldegrave. Figyeljetek reg-
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gel és este! Tartsátok szemmel a puritánok házait, kü
lönösen a polgármesterét és a prédikátorokét. Egyetlen
gyanús embert se engedjetek el.
Nektek, kik vidékre mentek, azt tanácsolom, elő
ször Northampton és Warwick megyébe menjetek! Paran
csoljátok meg Northampton polgármesterének, hogy keres
se Sharpe-ot és Penryt, s ha megtalálja őket, mihozzánk
hozza. Kényelmetlenségeiért kárpótolni fogjuk őt.
Néhányatok Essexbe, Suffóikba, és Norfóikba men
jen! Gtt van Moore, Knewstubs és Wright, mind lázitó
emberek. Hitemre, sajnálom hogy oly sok nagytekintélyű
és jó nevelésben részesült úriembert tud magával ragad
ni a martinisták hóbortja azokon a részeken. No de ele
get beszéltem. Azt akarom tehát, hogy Őfelsége egész
földjét járjátok be, s találjátok meg Martint. Menjetek
Devonshire-be, és az északi részekre, ahol őlordsága
York érseke is ellát majd benneteket elfogatcparancscsal. Vagy mecszerzem Martint, vagy nem leszek többé
Canterbury érseke! Azt mondják, meghalt Groine-nál. Nem
hiszem. Itt lesz felakasztva, itt fog meghalni! Most
Anglia valamelyik szögletében lehet, s szitja a vi
szályt. Azt mondom nektek, rosszabbnak tartom őt a je
zsuitáknál is. Az összes martinista üfelsdge ellensége
és árulója. Az állam megcöntésére szövetkeznek. í-iincen
jó ellen lázadcznaK, engedetlenkednek, s a figyelmezte
tés sem használ nekik, egyre vadabbak. Azt akarom, hogy
többé soha, senki ne merjen irni az elvetemült, nyomo
rult Martin ércekében. Amig szabadon van, banoája is
szabadon garázdálkodik. 3üntetlensége felbátoritja őket
arra, hogy nyiltan az állam ellen beszéljenek. Meg kell
őt fognunk, hogy társaira is lecsaphassunk. Ne kerülje-
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tek a szemem elé, hogyha nem hozzátok meg nekem! Gon
doskodnunk kell az állam békéjéről és saját javunkról,
valamilyen módon tehát meg kell találnunk az első Mar
tint, akárhol is legyen. Szerezzétek meg, s jutalmatok
nem marad el. Ha nem remélnénk, hogy megtaláljátok őt,
akkor más utón próbálnánk elhallgattatni. Barátait ven
nénk rá arra, hogy árulónak tartsák őt, és mindazokat
akik Írásait olvassák ..107
Wnitgift képzeletbeli beszéde helyzetjelentés a hivatalos egyházi
körökben Martin által kiváltott nyugtalanságról. Csak találgatni
lehet,

hogy Martin Senior miért nevezi meg a titkos nyomtatással

szoros

kapcsolatban

álló Penryt,

Waldegrave-t,

Sharpe-ot

és

Hewmant. Talán már köztudottá vált, hogy az egyházi hatóságok rá
juk gyanakodnak. Vagy Martin talán igy akarta az illetékesek tud
tára adni, hogy hamis nyomon járnak.
A traktátus második részében Martin Senior a püspökök elleni
vádakat szedi pontokba.
"Én, Martin Senior, fia és örököse a nagyércemü és
tiszteletreméltó Martin Marprelate Metropolitának, az
alábbiakban előterjesztem, közlöm és megerősítem tilta
kozásomat Canterbery Sános és testvérei ellen.
1. Tiltakozom és határozottan állitom, hogy a fent ne
vezett üohn Whitgift, alias Canterbury, ki magát
Canterbury érsekének navezi, egyáltalán nem Isten
egyházának lelKssze, hanem Isten egyházának nagy ká
rára, az emberi lelkek végső megrontására, és az em
beri társadalom igen valószinü tcnkretetelore, gono
szul bitorolj, a lelkészi helyet és cimet, szégyent
hozva őfelségére és az államra. Állitom, hogy Anglia
minden püspökura ugyanezt teszi.
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2. item: Tiltakozom, mert e megátalkodott ember, John
Whitgift, társaival együtt nem a kitárt ajtón, nem
Jézus Krisztus által lép az egyházba. Amiért is állitom, hogy mindegyikük tolvaj, rabló, farkas, nyáj
zaklató, nem pedig igaz pásztor.
3. item: Kijelentem, hogy nevezett Centerbury János az
összes többi püspökkel együtt szentségáruld. Keres
kedik az egyházi javadalmakkal és a diszpenzációkkal. Az egyházi büntetésből, a bünbánat feloldásá
ból, a büntetés átváltoztatásából ugyanúgy hasznot
húz, mint a tisztességes ember a törvényes üzletből.
4. item: Hirdetem és állitom, hogy nevezett Canterbury
János testvéreivel együtt teljes erejéből gátolja
Őfelsége szerető alattvalóit, a királyság lakóit Is
ten igaz megismerésében, miáltal saját, kétségtelen
elkárhozásán kivül sok ezer lélek elveszejtésében is
bűnös...
6. item: Kijelentem,hogy nevezett John Whitgift testvé
reivel együtt tűle telhetőén mindent elkövet, hogy a
lázadás és elégedetlenség magvait hintse szét Őfel
sége és igaz alattvalói között azáltal, hogy tör
vénytelen praktikáit őfelsége kívánságával próbálja
igazolni. Mintha bizony őfelsége olyasmit parancsol
na, ami az egyház igaz tanításaival, és saját törvé
nyeivel egyaránt ellentétben áll! Vagy mintha be
csapná hü alattvalóit azzal, hogy nyilvánosan az
igaz tanitást s a jo törvényeket tartja fenn, de ti
tokban megsérti és láboal tapossa azokat.
7. item: Én, Martin Senior tiltakozom amiatt, hogy ne
vezett John Whitgift az alá nem iró, és karinget vi
selni nem hajlanaó lelkészeket megfosztotta nivata-
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luktól, s számtalan jogtalanságot és méltánytalansá
got követett el ellenük.
B. item: Azt is kijelentem, hogy nevezett John Whitgift
s bűnös testvérei külső tisztségüknél fogva ugyan az
egyház tagjai, valójában azonban nem azok. Mindad
dig, amig nem bánják meg bűneiket és nem kérik bebocsáttatásukat az egyházba, az igazság üldözése és
egyéb fertelmes bűneik miatt az egyháztól és a menynyei királyság örökségétől el vannak szakitva.
item: Tiltakozom és kijelentem, hogy Isten igaz egy
házának semmi köze Canterbury Jánoshoz, sem testvé
reihez, sem zsinagógájukhoz. Nincs több köze megha
talmazottjaihoz, főespereseihez, kancelláraihoz, hi
vatalnokaihoz és kuka prédikátoraihoz, mint a sátán
zsinagógájához...
item: Különösen Canterbury Jánosra vonatkozóan állitom, hogy lelke már menthetetlenül megkeményedett az
egyház és Isten ellen elkövetett fertelmes bűnöktől.
Segiteni rajta már nem lehet. Ajka Istenre és az ő
szentjeire vetett átkokkal van tele, lábai gyorsak,
hogyha szent vért kell ontania. Darabokra szaggatja
az egyházat, melyet védelmeznie kellene, szándékosan
eltávolítja a pásztorokat nyájaiktól, és siralmas
állapotba juttatva szétszórja a hiveket. Gonosz em
bereket emel fel, akik pápaságát vigyázzák ce
összezúzza az igazakat, akik ellent mernek moncani
neki. Parazitáival együtt naponta uj, soha nem hal
lott tévedésekkel fertőzi az egyházat, meggyalázva
az igazságot. Jézus Krisztus tanitása nála süket fü
lekre talál, a krisztusi szeretettel gonoszsága
szembeszegül. Minden erejével gátolja Isten igéjének
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hirdetését, mert attól fél, hogy a Szentirás vilá
gossága felfedné sötét bűneit.
Elveszett ember! Ha a sötétség országából a
fény birodalmába akarsz emelkedni, fordits hátat bű
nös életednek, s engedd, hogy az emberek és az an
gyalok megtérésed tanúi lehessenek! Magas méltóságod
nem menthet meg annak haragjától, akinek igazságát
elnyomod, tagjait üldözöd és bebörtönzöd. Még neked
sem kiváncm, hogy a megbánás óráját addig halogasd,
amikor már nincs meghallgatás. Hisz már itt a földen
is láthatod Isten haragjának intő jeleit: méltóságot
keresel, de sajna, náladnál méltatlanabbat én nem
ismerek. Isten legszegényebb, de igaz lelkipásztora
egyetlen nap alatt több becsületet szerez magának,
mint te pápaságod egész ideje alatt... Saját teremt
ményeid is csak úgy tisztelnek, ahogy egy tirannust
parazitái és talDnyaldi tisztelni szoktak. Testvé
red, a pápa is hasonló cipőben jár. Uralmatok vége
csak szégyen és pusztulás lehet. A szornyő, megve
tésre méltó vég, mely oly sok zsarnokot elért, nem
rettent-e? Be kellene látnod, hogy bizony, a te éveid, sőt napjaid is meg vannak számlálva -100
Ifjabb Martin traktátusára visszatérve, idősebb Martin elfo
gadhatatlannak Ítéli azt a módot, ahogyan öccse a puritánokat el
marasztalja.
att,

Mert nemcsak a lelkészeket illeti szemrehányás ami-

nogy szó nélkül tűrik a püspökök hatalmát, hanem a nép és a

nemesség is feedést érdemel. Az ország minden puritánjának, lorcjának, nemesének, lovagénak és közemberének össze kellene fognia,
s egy közösen fogalmazott kérelmet kellene eljuttatnia a király
nőhöz, melyet a leghűségesebb alattvalók, legalább százezer ember
Írna alá. A petíció az alábbi követeléseket tartalmazná.
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1. Alkalmas, hivő lelkészeket az általános tudatlanság meg
szüntetésére.
2. Az egyházi hivatalok megtisztitása.
3. Az egyház vezetőivé Krisztus által elhivott emberek kine
vezése.
4. Békés találkozó a prelátusok és tudós opponenseik között
az

egyházkormányzattal és a liturgiával kapcsolatos kér

dések megvitatására.
5. Azok, akik hitük miatt szenvednek a püspökök üldözései
től, a királynőhöz vagy tanácsához fellebbezhessenek.
Whitgift beszéde mellett a traktátus legélvezetesebb része a
püspökök sajátos nyelvhasználatáról, a "püspöki angolról" folyta
tott

rövid

százaoban
miért

elmélkedés, mely jelzi, hogy a "kettős beszéa" а 16.
sem volt ismeretlen jelenség. Martin Senior nem érti,

olvassák a püspökök az "egyház bajainak orvoslását" célzó

kérelmet az
"alázatos

"állam megcöntésére irányuló" petíciónak, vagy az

kérelem" milyen metamorfózis utján értelmezhető "Ufel-

séga elleni lázadásként".

A

"The

Hocgkins 109
ott
lőtt

űust Censure and Reproofe" kinyomtatása után őohn
és segédei Manchesterbe költöztették a nyomdát, hogy

adják ki a "More Work for the Cooper" cimü traktátust. Miemunkájukat megkezdhették volna

letartóztatták őket. 3ob
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Throckmorton,

John Penry és a könyvkötő Henry Sharpe ekkor Wols-

tonban

tartózkodott. 1589. szeptember elsején "The Protestatyon"

cimmel

ők

adták ki a nyomdászok letartóztatása ellen tiltakozó,

utolsó Marprelate traktátust.
Martin

tudatja,

hogy egyetlen büszke paptól, antikrisztus

pápától sem fél, s ha a püspökök nem hajlandók megvédeni magukat
nyilt

cisputáción,

akkor addig folytatja harcát ellenük, amig

egyetlen egy sem maraa közülük az egyházban. Aggódik ugyan a le
tartóztatott nyomdászok miatt, de e balszerencse sem tántoríthat
ja

el attól, hegy nézeteit közzétegye. Úgy látja, nincs esely az

egyház békés utón
azonban csak a

történő megreformálására. A hatósági erőszak

testet ölheti meg. A puritánok jól tudják, hogy

lelkűk az örök béke országába jut, s azt is tudják, hogy a földi
világban egyetlen hajszál
Olvasóját azzal
kertől

függ.

sem hullhat ki az Ur akarata nélkül.

vigasztalja, hogy ügyük igazsága nem a si

A martinizmust erőszak nem törheti le, martinizmus

mindacoig lesz, amig püspökök lesznek. Az erőszak azokra hoz sze
gyent,

akik nem képesek álláspontjukat nyilt vitában megvédeni.

Martin tucatja az egyházi vezetőkkel és a királynővel, hGgy 6 ma
ga

szabadsága és élete kckcáztatásával, bármikor hajlandó megje

lenni

egy cisputáción. Visszautasitja az ellene felhozott vádat,

miszerint
egyengesse.

azért ragadott
Neki

volna tollat, hogy saját előmenetelét

többet ér egy napi tiszta lelkiismeret, mint a

püspökök összes gazdagsága. Figyelmeztet a klikkhatalom veszélye-
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ire:

"Amikor ugyanazon ember biró és tanú egy személyben, mi ga

rantálja az Ítélet igazságosságát?"
Tiltakozásában Martin ismerteti az elkobzott "More Work for
the Cooper" főbb gondolatait. A traktátus tartalmazta a martinis
ta

igaz meghatározását:"nem brownista, nem cooperista, nem lam-

bethista, nem skizmatikys, nem pápista, nem áruló, nem is püspök,
hanem mindazok ellensége, akik Isten és Őfelsége ellenségei."
A puritánoktól azt kérte, tudassák vele ellene emelt kifogá
saikat,

mert ha

legrosszabb

volt is köztük ellenségeskedés, Martin azért a

puritánt is tisztességesebbnek tartja a legjobb püs

pöknél.
Az elkobzott traktátus további része a püspökök prédikációi
ban

fellelhető teológiai téveaéseKet ismertette, és a puritánok

elleni

vádakat utasította vissza. A "Protestatyon" zárómondata a

börtönbe jutott nyomdászok Ínségére emlékezteti olvasóit.

A

16-17. százaoi vallásos vitairatok legnagyobb része kívül esik

az

irooalom körén, Martin Marprelate traktátussorczatát azonban

stílusának

eredetisége

és szatirikus

humorának ereje irodalmi

rangra emeli. D. Wilson szerint e traktátusokkal született meg az
angol

regény.

Külső megfcrmáltság tekintetében a sorozat a kor

vallásos iroaalmának színvonalán túlmutat, a benne kifejtett gcn-
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dolatok azonban korhoz kötöttek, az egyházszervezettel kapcsola
tos aktuális kérdések kálvinista szellemű felfogását tükrözik. Az
Angliában

meghonositott egyházszervezet

elleni puritán polémia

abból a meggyőződésből fakadt, hogy az igaz egyház külső formája,
ellentétben a világi
vagy

hatalmi

viszonyok

hatalom rendjével, nem külső körülmények
függvénye, mert Isten azt az ő Igéjében

egyszer s mindenkorra kinyilatkoztatta. A világi állam változáso
kon mehet keresztül,

de az egyházat csak megrontani lehet. A

traktátusokban szinte magától értetődőként jelenik meg a politi
kai gondolkodás történetében oly nagy jelentőségű kálvinista gon
dolat,

hogy az Isten iránti encetíelmesseg előbbre való a világi

uralkodó iránti engedelmességnél. Martin királynő iránti hűségé
nek

gyakori hangoztatását a traktátusokban mégsem tartom pusztán

védekező

formulának, inkább ama remény kifejeződésének, nogy hi

vatalából

fakadó kötelességeként az uralkodó magára vállalja,

vagy

legalábbis támogatja az egyház megtisztitásának nagy müvét.

Martin Jonh Knox tanitványa: "Ha azt hiszed, hogy ártatlan vagy,
mert nem te vagy e méltánytalanság legfőbb szerzője, akkor nagyon
becsapod magad... Ti, bár csak alattvalók vagytok, jogosan kérhe
titek feletteseitektől, hogy igaz lelkészekkel lássanak el benne
teket...
hettek

S ha feletteseitek hanyagok lennének, ti magatok keresmagatoknak igaz lelkészt nllQ . A kötelességeit elhanyagoló

elöljáróról
lantásra

Chr. Goodman is hasonlóan vélekedett: "Bár első pil

törvénytelennek tűnhet, hogy a közemberek maguk büntes

sék a bűnt, mégis, ha az elöljárók nem végzik kötelességüket, ak-
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kor

olyanná válnak,

mintha nem is lennének... Akkor Isten az 6

kardját a nép kezébe adja, s 6 maga lesz közvetlen vezetőjük ..111
A püspökök elleni "permanens hadviselés" minden traktátusban
megismételt gondolata
dalmi
egy

a kálvini ellenállási teória, és a forra

elmélet között félúton helyezkedik el. Martin magányosan,
uj

erkölcsi törvény nevében indit háborút az egész fennálló

hierarchia ellen.
korai

Bizonyos

érteledben benne a modern politikus

előfutára jelenik meg. Alakja azért is érdekes, mert - el

lentétben a

francia hugenották teoretikusaival - az 1630 előtti

puritánus mozgalom történetében 6 az egyetlen nem egyházi vitairatiró.
Martin kritikájának éle ugyanazon "pápás", a régi katolikus
egyházat
széké:
a

idéző

jelenségek ellen irányult, mint a puritán lelké-

a rituálé, a templomi diszitmények, a papi ruhaviselet és

nem préoikáló paoság ellen. Traktátusainak hangvétele mégis

elidegenitette

tőle

tudták megbocsátani
legszentebb

neki,

túlhaladt

többségét,

akik nem

hony szatira formájában tárgyalta a

és legmagasztosaDb

szorosan kaocsolódik
□ár

a puritán lelkészek

colgokat. A világi Martin mégis

az egyháziakhoz. Az 6 nyomdokaikon indult,

rajtuk. Hiszen a ouritán ellenállás két legfonto

sabb eszközével, a könyvek illegális terjesztésével és az illegá
lis nyomtatással, a Svájcáéi és Angliából crzsébet tronraléptekor
visszatért

lelkészek

ismertették meg Angliát, ük tagadták meg

először a kinevezett püspök iránti engedelmességet, és az előirt
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imák felolvasását. Ük követelték a jogot, hogy úgy prédikálhassa
nak, ahogyan a szent lélek irányitja őket. ük nevelték fel gyüle
kezeteikben azokat a hiveket, akik a prédikációk után magánházak
ban

gyűltek össze, hogy a hallottakat egybevessék a Szentirásban

foglaltakkal,

s hogy a homályosabb magyarázatokat az írás segít

ségével világosítsák meg.
A puritán lelkészek prédikációinak hatására született meg az
autodidakta

hivő,

aki saját papját megbírálta, s ha tudását ke

vésnek találta, akkor a szomszéd gyülekezet felkészültebb lelké
széhez pártolt. A hagymányos egyházi hierarchiában helyét nem ta
láló autodidakta az 1570-es évektől egyre aktívabbá vált, egysze
rű tagként követelte a részvétel jogát.
John Field vezetésével
kiserletet

a puritán lelkészek tettek először

arra, hogy a tcmeghangulat befolyásolásával gyakorol

janak nyomást a parlament tagjaira. Tőlük tanult Martin Marprelate, amikor traktátusaival a közvélemény figyelmét kivánta felhív
ni

az

anglikán egyházban uralkodó visszás állapotokra. írásait

éppen azért találták veszélyesnek az egyházi hatóságok, mert nagy
népszerűségnek
csak

örvendtek. A tudós teológus oreciz szillogizmusai

a szakember számára birtak jelentéssel, hatásuk zárt köroen

érvényesült.

Martin rágalmaktól sem visszariadó, gúnyos sorait

mindenki értette.
Az utolsó traktátus 1509. szeptemoer 1-én jelent meg. Októ
ber 2-án j. Penry Skóciába menekült, J. Tnrocknortonnak nyoma ve-
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szett.
fel

R.

Waldsgrave

is eltűnt, majd 1590. januárjában bukkant

újra, s 13 éven át a skót király nyomdásza volt. A bebörtön

zött nyomdászok vallomásai alapján az egyházi hatóságok megtalál
a traktátusok kiadásában közreműködött embereket, börtönbün

ták

tetésre és pé-nzbirságra Ítélték őket.
A Marprelate
első,

traktátusokkal lezárult az angol puritanizmus

presbiteriánus korszaka. A püspök nélküli egyházszervezet

megteremtésének kísérlete kudarcba fulladt. A puritánus mozgalom,
mely

a 16. században még nem jutott el a teljes formális szerve

zettség fokára, a Marprelate traktátusokat követő hatósági tisz
togatások következtében végképp szétzilálódott-*--'-2. A tett helyébe
a

remény és a várakozás lépett. A puritán lelkészek az 1630-as

évekig tartózkodtak a fennálló rendszer heves és nyílt bírálatá
tól.

Prédikációik a belső vallásosság elmélyítése mellett a min

dennapok életéhez adtak erkölcsi útmutatást.

A puritanizmus mint a modern európai
radikalizmus első formája

Bár a puritanizmus egyes revizionista kutatói "túlhaladott
nak"

bélyegzik, s a hagyományos whig interpretáció fogalomtárába
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tartozóként száműzik a "politikus puritán" terminust, én használhatónak tartom e kategóriát 113 egy olyan elemzésben, amely a pu
ritanizmust

a politikai radikalizmus aspektusából kivánja leir-

ni^.
Az elmúlt tizenöt-husz év puritán historiográfiájának isme
retében a

17.

századi

angliai válság "puritán forradalomként"

történő sommás összegzése lehetetlenné válik, ugyanakkor e histo
riográfia

néha

már nem csupán azt teszi kérdésessé, hogy milyen

politikai szerepet játszottak a puritánok abban a nagy társadalmi
átalakulásban,
kus

amely Angliát - szándékuk ellenére - a demokrati

jogállam felé vezette, hanem aziránt is kétségeket ébreszt,

hogy voltak-e egyáltalán puritánok.
ügy gondolom, hogy a jonh Field személye körül csoportosuld
Erzsébet-kori

raaikális presbiteriánus puritánok Cromwell dikta

túráját megteremtő 17. századi utódaikkal és az uj-angliai puri
tánok

első nemzedékeivel együtt mentalitásukat tekintve egy ti-

pusba

sorolhatók^, s párhuzamba állíthatok a nagy európai for

radalmak

/francia,

orosz/

jakobinus és bolsevik élharcosaival.

Valamennyien a társadalmi és politikai rekonstrukció öntudatos és
fegyelmezett

aktivistái.

Idealista

forradalmárok, akik a szent

ücy éraekében semmilyen áldozattól nem riadnak vissza. Az egyszer
-majd- eljövenaő tökéletes állam Ígéretével "ideiglenesen" vala
mennyien

elnyomd rendszert épitenek a régi rend romjaira. Hata

lomra kerülésük előtt az exkluzivitás,

hatalmuk gyakorlása alatt

i
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a veszélyeztetettség-érzés, s a belőle fakadó, állandósuló ellenség-likvidálási kényszer dominál.
A 16. századi puritánus mozgalom történetének vázlatos bemu
tatása után e fejezet arra tesz kísérletet, hogy leirja a puritán
mentalitás politikai radikalizmushoz vezető elemeit.
A politikai

radikalizmus

felé Kálvin tanításai vezették a

puritánokat. Machiavelli, Luther vagy Jean Boáin a fejedelem szá
mára

tartotta fenn a kezceményezés jogát a politikai életoen. Az

európai
az

politikai

gondolkodás történetében a kálvinisták voltak

elsők, akik e jogot a kötelességét mulasztó fejedelemtől meg

vonták,

s az Isten által kiválasztott hivőre, a "szentre" ruház

ták. A következő lépést a francia forradalmárok tették meg azzal,
hogy

a kezdeményezés letéteményesévé a kiválasztottak szűk cso

portja helyett a harmadik rendet avatták.
Kálvin nem szisztematikus teológiát, hanem társadalmi és mó
rális

értékrendszert, ideológiát teremtett llá . Müvei programati-

kusai<,

nem папу horderejű iilczcíiai problémákat, hanem gyakoris

ti

és szervezési kérdéseket vetnek fel. /А 16. századi angol pu-

Titánok szellemi produktumai között nem találunk átfogó, filozó
fiai igényű elméleti müveket. A korszak tipikus irooalmi termékei
a kiáltványok,
eredményei
gek . /

a

peticick és az exhortácick. Organizatorikus

a paktumok, a gyűlések, a kongregációk és a szövetsé
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A kálvini gondolatépitmény alapja a bünbeesett ember világbavetettsége,

elidegenetíettsége Istentől. Evilági életének nyo

masztó rémei,

a háborúk, a féléim és a szorongás csak egy uj, a

korábbitól eltérően szervezett emberi közösség keretében szüntet
hetők meg.
embert

Az uj társadalom feladata az, hogy közelebb vigye az

Istenhez, összetartó ereje az aktiv engedelmesség, megte

remtéséhez
az

az újjászületésre vágyó ember tevékeny részvétele, s

államnak

cél

az egyházzal való együttműködése szükséges. A végső

Isten országának felépítése a földi világban, ennek megvaló

sításához azonban
kénytelen

az egyház a világi kormányzat apparátusát is

igénybe venni annak érdekében, hogy a régi Ádám ellen

állását legyőzhesse.

Isten világi

államának megteremtésére a

"szentek" hivatottak, akiknek az épités átmeneti korszakában nem
csak

joguk, hanem kötelességük is, hogy az állami ercszakszerve-

zetre

támaszkodva

erkölcsi
kott

az újjászületés felé vezető útra tereljék az

érzékétől és helyes Ítélőképességétől megfosztott, bu

embert.

/Vagy legalábois lenetetlenné tegyék számára, hogy

aktivan szembeszálljon Isten akaratával./
A kálvinista "szent" az uj tiousu "politikus ember". Felaoata

nem közjogi funKciójábcl fakad. A régi rend keretében, de egy

uj

törvény nevében, magánemberként követeli a politikai életben

való részvétel jogát. Ügyét Isten ügyével azonosítja, azaz objektiválja. Önmagát az Objektiv Ige képviselőjének tekinti, azaz tíeperszonalizálja

a politikai konfliktusokat. Kételyei nincsenek,
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hiszen kiválasztott. A hagyományos középkori világkép három alap
pillérét ingatja meg.
Istonképével megfosztja jelentésétől a jól elrenoezett világ
leírására szolgáló három tradicionális metaforát, a "létezés nagy
láncát",

a

"korreszpondens

Kálvin

Istene

titok,

abszolút

sikokat"

és a "szerencse kerekét".

távoli, megismernetetlen, kiszámíthatatlan. Végső
szabadság.

Gmnipotens despota, nem tart igényt

közbenjáró rendekre önmaga

és az emoer között. A létezés hier

archiáját és pluralizmusát eltörli, a létezőket azonos, a magá
énál

jóval

alacsonyabb teremtményi szinten nivellálja. Egynemű,

könnyen áttekinthető világ felett uralkodik. Minden hatalom ki
zárólagos, közvetlen forrása. Akarata nélkül semmi sem történhet,
a létezők földi életét Gondviselése, nem pedig a szerencse kereke
irányitja.
A hierarchiák és a kcrreszpontíenciák megszűnésével értelmet
lenné

válik a társadalom organicista felfogása. Korábban már em

lítettem, hogy a puritán prédikációk ritkán hasonlítják az emberi
közösséget

az éle testhez. Ha mégis megteszik, úgy a test beteg

séget, gyógyításának szükségességét hangsúlyozzák.
A tracicionális

társadalom harmadik alappillére, melyet a

puritanizmus megingat, a verségi kötődés, tágabb értelemben a lo
jalitás hagyományos

felfogása.

Az objektivizált ügy harcosát

szubjektív érzelmek nem befolyásolhatják. Lojalitása nem a régi
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Ádámokból összetevődő feudális nagycsaládé, hanem a kiválasztot
tak szűk csoportjáé.
A puritán lelkész a hagyományos társadalom "haladd értelmi
ségije".

A száműzetés és a társadalmi perifériára szoritottság a

szilárd erkölcsi

alapállás és aszkétikus

életvitel mellett a

"szabad ember" attitűdjét is kifejleszti benne. Társával, a lai
kus "szenttel", a radikális politikus modelljévé válik.
Élete során bejárja a radikalizmushoz vezető ut egyes stádi
umait:

idegenné válik saját közösségében; megtalálni véli élete

szilárd célját; elhatárolódik az e céllal szemben közömbös ember
társaktól;
lel,

kibékithetetlenül

szembekerül

a

világgal; társakra

akikkel szövetségre lép; illegális szervezet tagjaként pro-

pagandisztikus - agitativ politikai tevékenységet folytat; a meg
felelő történelmi pillanatban színpadra lép, s szervezői tapasz
talatainak

birtokában céltudatosan és energikusan lát a társa

dalom átalakításának

nagy müvéhez /a mű megvalósitása után fél-

reállitják/.
A

"politikus ouritán" nem liberális politikus, mint ahogy a

kálvinizmus

sem lioerális ideológia. A puritán közösségek alapja

ugyan az ünKéntes csatlakozás, de működésüket kollektivista disz
ciplína szabályozza. A puritán individualizmus soha nem jelentet
te

a

külső,

magánszféra
korrupt

tiszteletben tartását. A lelkiismeret csak a

világgal szembeni magatartást szabályozta, a kö

zösség életét irányitó normákkal szemben nem működött. A közössé-
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gen

belül egyetlen területen funkcionált, a hittestvérek életvi

telének

éber

figyelésében,

s a gyarlóságon

rajtakapott társ

"testvéri megfeddésében".
A liberalizmus is az emberi önszabályozásra épit, be kiindu
lópontja a természetes értelemből fakadó emberi belátásba vetett
bizalom. Locke állama nem javitóintézet, hanem politikai erények
kel

felruházott

polgárok szabad társulása. A locke-i államhoz

azonban olyan emberekre volt szükség, akik szabadnak tudták érez
ni

magukat

a földi világban, mert a bűn, az üdvözülés és az el

kárhozás nagy kérdései
problémát.

E

nem jelentettek számukra központi élet

szemléletbeli

váltáshoz minden bizonnyal szükség

volt az életviszonyok olyan irányú megváltozására is, amelyek kö
zött az egyén nem érezte elveszettnek, viszonyitási pont nélküli
nek

az életét. A puritán radikalizmus végső soron egy embercso

port válasza volt a "kizckkentnek" Ítélt világ kihívására. Együttesen

jelent meg benne a valahová tartozás, a normáltság, a rend

iránti

vágy,

és

a heroikus elszántság. Mert bármennyire is úgy

erezzük, hogy a puritanizmus "menekülés a szabacsáqtól", lecalábc
annyira

"menekülés a szabadságba" is. 5 hogy a forradalmat meg

előző korszak

angol

ellenőrzés nélkül
hogy

is

politikai gcndolkooása nem tudott egy erős
működő társadalmat elképzelni, azt jelzi,

a puritánok belső kcntrollu "szent államával" szemben csak

Hoboes külső kontrollu,

autokratikus rendszere állt. S éppen e

belső kontroll miatt, minőén különbségük ellenére, a puritanizmus
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mégis

szinte előfeltétele a liberalizmusnak. Mert a puritanizmus

teremtette meg a fegyelmezett, önérdekének kíméletlen érvényesí
téséről lemondani képes hivőt, akinek önmérsékletére és jó maga
viseletére

a liberalizmus akkor is támaszkodhatott, amikor a vi

lágmegváltó lendületét elveszítő hivő egyszerű állampolgárrá vál
tozott.

III. BEVEZETÉS AZ AMERIKAI PURITANIZMUS KÉRDÉSKÖRÉBE
A múlt rekonstruálásának problémája

Az angol puritanizmus kutatói a "dokumentarista" és "objektivista" történetírói hagyományt folytatva a múlt rekonstruálásá
ra

tesznek

kísérletet.

Levéltári kutatásokra támaszkodó müveik

narrativ beszámolók, dokumentálható "tények" ismertetései, vagy a
francia Annales iskola traeicidit követő, a korabeli élet szinte
minden aspektusát felterkeoezó, látszólag narrácicmentes tablók.
Történetírói tevékenységük hátterében az a - 19. század pczitiviznusra emlékeztető - metatcrténelem áll, amely a tertánstirás

célját a múlt "saját Kategóriái szerinti", objektiv rekonst

ruálásában látja.
A múlt rekonstruálásának problémája a múltban született mü
vek/szövegek

rekonstruálásának problémájaként századunk második

felének európai
kérdéssé vált.

és amerikai filológiájában központi jelentőségű
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Mivel

a történelem maga is szövegként, a múltról "szóló"

narrációként

létezik számunkra, a történettudomány sem hagyhatja

figyelmen kivül a szövegkritika által felvetett kérdéseket.
A filológiai berkekben folyó vita az irodalmi müvek rekonst
rukciójának problémáját két alapkérdés felől közeliti meg. A
szerzői szándék, valamint a szöveg, és a szöveg kritikai értéke
lésének viszonya felől. A "tényként" hivatkozott történeti szöve
gek

jelentésének és jelentőségének, valamint számunkra-valóságá-

nak megitélése szempontjából három filológiai irányzat megállapitásai lehetnek relevánsak a historiográfia számára.
Az "uj-kritika"
nélkül

lehetetlen a

azon észrevétele, hogy előzetes értékelés
tények összegyűjtése, hiszen egymásnak el

lentmondó adatok/tények esetén csakis az értékelés, mégpedig a
hipotézisek által irányított értékelés döntheti el, hogy melyiket
fogadjam el valósnak, vagy hamisnak.
A historiográfia Hans-Georg Gadamer hermeneutikájából is me
ríthet megszívlelendő gondolatokat. Gadamer szerint minden megér
tés

egyúttal másképpen értés /félreértés/, mert a szöveg és az

olvasó/értelmező közötti
az
sem

történelmi távolság lehetetlenné teszi

eredeti jelentés reprodukcióját. A reprodukció másrészt azért
lehetséges,

mert minden megértés

nyelvi megértés, azaz a

múltbeli szöveg nyelvét saját nyelvünkre kell fordítanunk. A
nyelviséggel,
melyet

a

mondja Gadamer, "egy olyan dimenzióba hatolunk be,

történeti

tudományok uralkodó önfelfogása általában
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elhibáz.

Mert a történész azokat a folyamatokat, amelyekkel tár

gyának történeti sajátszerűségét leirja, rendszerint úgy választ
ja, hogy közben nem reflektál kifejezetten az eredetükre és a jo
gosultságukra.
figyelembe,

Kizárólag tárgyi érdeklődése vezérli, s nem veszi

hogy választott fogalmainak deskriptiv alkalmassága

végzetessé válhat az 6 saját célkitűzésére nézve, mert a történe
tileg

idegent hozzáhasonlitja az ismerthez, s a tárgy másságát a

legelfogulatlanabb megközelités esetén is eleve aláveti a törté
nész

előzetes fogalmainak.

Ezért a történész minden tudományos

metodika ellenére is úgy viselkedik, mint bárki más, akin, mint
korának gyermekén, észrevétlenül uralkodnak saját korának előzetes fogalmai és előítéletei. -.118
A harmadik

irodalomelméleti és kritikai áramlat, mely nem

csak az uj-kritika és az uj-hermeneutika által felvetett kérdése
ket helyezte

radikálisan már kontextusba, hanem a hagyományos

történeti gondolkodás tarthatatlanságára is felhivta a figyelmet,
a posztstrukturalizmus. Az amerikai puritán historiográfia szem
pontjából

a posztstrukturalista gondolatkörön belül a narrativi-

tás kérdése

a

lenfcntosaob, mert a narráció referenciájának és

reprezentativitásának prcblematikussága
kusság

- illetve e proelemati-

ismerete - határozza meg az amerikai puritanizmus kutatá

sának jellegét.
Az Annales csoport tagjaival szemben, akik a narráció kiik
tatásával kivánták a természettudományok egzaktságának szintjére
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emelni

a

Barthes,

történettudományt,
Foucault,

kiiktathatatlan,

Derrida,

a francia

posztstrukturalisták,

Todorov és Kristeva a narrativitás

univerzális jelenlétére hivták fel a figyelmet,

s olyan diszkurziv

"kódnak"

tekintették, amely csak a beszélő

pragmatikus céljainak szempontjából értékelhető a "valóságot" be
mutatónak,

illetve nem bemutatónak.^9 A narrativitás eszerint

nem csupán olyan eszköz, mely ideologikus tartalom közvetítésére
szolgál,

hanem

magának

az

elkerülhetetlenül

ideologikus

"discourse"-nak a paradigmája.
A hagyományos,

"narrativ"

történetirás

által közvetített

"történeti tudást" már Lévi-Strauss is alig megkülönböztethetőnek
tartotta a primitiv társadalmak mitikus történeteitől, s e történetirást a nyugat-európai modern, indusztriális társadalmak míto
szaként értékelte.

A mitosz lényegét abban a tévedésben látta,

amely a narrációt mint elbeszélő módot az időben létező emberiség
fogalmával
fajta

azonosította. Holott az emberiség történetének ilyen

bemutatása

csak azon társadalmak számára bir jelentéssel,

melyek képesek elhinni, hogy a múltban élt emberek a történetírók
által

megörökített eseményeken,

"sztorikon"

mentek keresztül.

Lévi-Strauss hangsúlyozza, hogy az események elrendezésének nin
csen egyetlen, "valódi" rendje, hanem annyiféle sorrend alakítha
tó ki, ahányféle mód létezik egy kultúrán belül az idő múlásának
bemutatására. 120
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Roland Barthes ama distinkció illuzórikus voltára figyelmez
tet, melyet a hagyományos történetirás mint meglévőt feltételez a
"történeti",

és a

"fiktiv"

szövegek között. Barthes szerint a

történeti müvek narrációja nem rendelkezik olyan specifikus je
gyekkel,

melyek egyértelműen megkülönböztetnék az eposz, vagy a

regény narrációjától.
bizonyos
hogyha

Többféleképpen lehet történelmet Írni, s

történelmek kevésbé "mitologikusak" mint mások, akkor,
a történész időről időre emlékeztet a bemutatott történet

"konstruált" voltára, s a narráció referenciájának bizonytalansá
gára .
Barthes paradoxnak találja, hogy a narrativ struktúra, mely
mítoszokban és eposzokban, vagyis fiktiv műfajokban fejlődött ki,
a

hagyományos történetirásban a valóság jelévé és bizonyitékává

vált.
tiv

Szerinte a narrativ történeti szöveg lényegében "performabeszédaktus",

amellyel

a tisztán nyelvi en:

óként létező

szöveget kimnntíója a kimonoott dolog helyébe állitja, igy teremt
ve meg a dolog valóságát.
A narrativ bemutatás

a

világot

áttekinteni képes, annak

struktúráit és folyamatait megérteni és leírni biró tudat lehető
ségének

illúzióját kelti. Holott a narráció koherenciája nem ön

magából a "valóságból", hanem az azt értelmező, jelentés után ku
tató tudatból fakad.121
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A hagyományos történetírás tudományosságát és objektivitását
megkérdőjelező,

a történelem ontológiai státuszának problemati-

kusságát felvető posztstrukturalizmus ösztönzően hatott az ameri
kai puritanizmuskutatásra is. E kutatás napjainkban a revizionizmus

jegyében folyik, s a részproblémák újraértékelésétől a puri

tanizmus uj

olvasatáig,

és ezen olvasatok ideiglenes voltának,

történeti meghatározottságának hangsúlyozásáig terjed. A purita
nizmusról folytatott vita résztvevői egyháztörténészek, irodalomtörténészek, társadalomtudósok és gazdaságtörténészek. A revizio
nista

kutatások közös sajátossága, hogy Perry Miller hosszú időn

keresztül

domináns puritanizmus-értelmezésére reflektálnak, s az

általa kidolgozott puritanizmuskép érvényességét megkérdőjelezve,
a

puritanizmus

amerikai
nista

uj,

erősen töredezett vízióját teremtik meg. Az

puritanizmus

vitatott kérdéseivel kapcsolatos revizio

értelmezések jelentése és jelentősége reakció-voltukban

érthető meg,

igy bevezetésképpen célszerűnek látszik a milleri

modell főbb elemeinek ismertetése.

Perry Miller puritánjai 122
Miller

puritánjai

nem-szeparatista independens angolok^

akik

azzal

hogy

ott az egész keresztény világ dicsőségére felépítsék az uj

Siont,

az eltökélt szándékkal telepedtek le Uj-Angliában,

s példát mutassanak a keresztényi szeretetben való élés

ről. Miller számára az uj-angliai puritánság mindenekelőtt "gon-
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dolkodó közösség", s korai történetét maga is "egy gondolat fona
lára" kivánta felfűzni.
Az amerikai puritanizmus központi gondolatát Miller a "szö
vetség" eszméjében látja, mely a "föderális", vagy "szövetségi"
teológia alapjává vált.
Miller szerint az angol puritánok változatlan formában őriz
ték Kálvin rejtőzködő, megközelithetetlen, kiszámithatatlan iste
nének

képét,

az amerikai puritánok azonban mddositották azt. A

mddositott istenkép egy hosszú folyamat eredménye, s összefügg az
európai protestantizmus dilemmáira adott amerikai puritán vála
szok megszületésével.
Miller úgy véli, a három probléma, amelyre a holland és an
gol

kálvinisták az amerikai puritánokkal együtt megoldást keres

tek, a predestinációs tanításból fakadó negativ morális következ
mények

kiküszöbölése, a kiválasztottság bizonyosságának kérdése,

s az isteni önkényesség fokának csökkentése.
Az első problémát Kálvin azzal a paradox megállapitással
vélte megoldottnak, hogy az ember ugyan teljességgel képtelen sa
ját

üdvözülésén munkálkodni, mindazonáltal kötelessége ezt ten

nie.
William Perkins angol teológus azt tanitotta, hogy a kegye
lemben nem részesült ember akarata tehetetlen, a kegyelem befoga
dásában

teljesen passziv. Isten nem tekint egyéni érdemre, s az
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ember csak kiválasztottsága után képes az Isten iránti engedel
mességre és szeretetre.
William Ames
hangsúlyozta,

is

a hitetlen ember jóra való képtelenségét

mindazonáltal

az ember kötelességévé tette, hogy

üdvözülésén munkálkodjék, hirdetve, hogy a munkálkodás önmagában
is értékes.
Miller úgy véli, Kálvin tanitványai olyan teológiai megol
dást próbáltak találni, amely Isten abszolút hatalmának megkérdő
jelezése nélkül tette volna lehetővé az emberi igyekezet értéké
nek és hasznosságának hirdetését.
Kálvin az egyéni bizonyosság problémájának megoldásához sem
nyújtott használható segítséget.
hogy

"Institutiójában" leszögezte,

a kiválasztottság tényének egyedüli tudója Isten, aki tudá

sát nem közli az emberrel.
Ames tanításában az igazhitű ember bizonyosságot szerezhet
kiválasztottságáról, ennek módja azonban nem mindig nyilvánvaló a
hivő számára.
Miller szerint az üdvösség bizonyosságára választ kereső te
ológusok számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az egyéni élet
vezetés szempontjából oly nagy jelentőségű kérdések megválaszolá
sa lehetetlen akkor, hogyha Isten saját, megismerhetetlen logiká
ja szerint cselekszik, figyelmen kivül hagyva az ember szükségle
teit

és vágyait. A predestinációs tanitás passzivitásba és két

ségbeesésbe taszitó következményei csak akkor számolhatók fel,
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hogyha

Isten emberi kategóriákkal megközelíthetővé, s többé-ke-

vésbé kiszámithatóvá válik.
Az istenkép átformálása azonban hatalmas nehézségekbe ütkö
zött,

hiszen a bukott világ kálvini víziójából hiányzott az Is

tent megismerni képes, romlatlan értelem. Miller szerint a kálvi
nisták körében kétféle kisérlet történt isten kiszámíthatóságának
növelésére, s az emberi értelem felértékelésére.
Az arminianizmus az egyik lehetséges utat választotta, ami
kor emberi ésszel felfoghatóvá és leírhatóvá próbálta tenni ember
és

Isten viszonyát. Az arminiánusok azonban túlságosan messzire

mentek,
Ezért

teológiai ujitásaik a kálvinizmus alapjait ingatták meg.
nyilvánították eretnekségnek az 1574-es dortrechti zsina

ton.
A másik, veszélytelenebb megoldás William Perkins cambridge-i
teológus gondolkodásában körvonalazódott,

de kidolgozott rend

szerré Miller szerint csak az amerikai puritánok körében vál
ton

ós ember

viszonyának meghatározására Perkins a "kegyelem

szövetsége" terminust alkalmazta, s úgy definiálta, mint istennek
az emberrel kötött szerződését, amely szerződés alapján, bizonyos
feltételek mellett,
ember

számára.

E

Isten az örök élet elnyerését garantálja az
szerződés vagy szövetség értelmében az ember

legfőbb kötelessége,

hogy a hit legparányibb magvát is gondosan

ápolja, s növelje lelkében.
William Perkins szövetség-teológiájának követője és tovább-
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fejlesztője William Ames, valamint John Preston és Richard Sibbes
Camgridge-i teológusok. Miller szerint e három teológus örvendett
a legnagyobb tekintélynek Uj-Angliában, az ő müveikre hivatkoztak
leggyakrabban.
John Preston a szövetség eszméjét a keresztény teológia és
az

emberi

történelem alapjává, a megváltástan és az üdvtörténet

lényegévé teszi. E szövetségi teológia Isten két szövetségét kü
lönbözteti

meg. A "munka szövetségét" /covenant of work/ Isten a

romlatlan Ádámmal kötötte, aki a szivébe plántált morális /termé
szeti/ törvény ismeretének birtokában képes volt Isten iránti kö
telességeit teljesiteni, s Isten parancsait megtartani. Ádám bu
kása

után az ember képtelenné vált a törvény betartására, igy az

Ábrahámmal kötött uj szövetség, a "kegyelem szövetsége" /covenant
of

grace/ az embert csak hitének ápolására kötelezte. Az Ábrahám

utáni

hivők

tehát hitükkel

teljesitik a szerződésben számukra

megszabott feltételt.
Miller szerint az a gondolat, hogy Isten a "kegyelem szövet
sége" alapján viszonyul az emberhez, az uj-angliai teológia alap
jává vált. A szövetség eszméje lehetővé tette a kálvini predestinációs tan szigorának enyhitését. Az üdvözülés már nem csupán Is
ten önkényes döntésétől, hanem az ember választásától is függött.
A szerződésben foglaltak megtartására önmagát kötelező Isten em
beri

ésszel felfoghatóvá, kiszámithatóvá és emberszeretővé vált.

Abszolút hatalma ugyan megmaradt, de a szerződés értelmében ön-

no

ként

lemondott hatalmának "fitogtatásáról", s emberrel szembeni

magatartását törvényes keretek közé szorította.
A szövetségi teológia nem csupán enyhítette

a kálvini

predestinációs tanítás szigorát, hanem, következményei által, egy
olyan

teológiai rendszer körvonalait vázolta fel, amely lehetővé

tette

a Kálvintól idegen eszmék beépítését is e rendszerbe. Mert

Istennek az emberrel kötött szövetsége részben rehabilitálta a
természeti

embert /nem tagadva, hogy az ember osztozik Áoám ere

dendő

bűnében/, igy a természetes értelmet is. A szövetségi teo

lógia

által

feladatok

emberbaráttá avanzsált Isten nem állítja lehetetlen

elé az embert. Elvárásai emberi ésszel megérthetők és

teljesíthetők. Az ember immáron nem világba vetett botladozó, ha
nem egy megismerhető, racionális törvények által irányított, szá
mára kijelölt föld lakója.
Miller szerint a szövetségi teológiával magyarázható az ame
rikai

puritanizmus egyik sajátossága, racionalitása, vagy leg

alábbis

"ésszerűségbe"

pragmatizmusa,
a

fizikai

vetett hite.

E racionalitásból fakadt

mely nemcsak az ember és Isten, hanem az ember és

világ viszonyát

is meghatározta. A szövetségben élő

hivő

tettrekész,

hogy

méltó, sőt hasznos partnere a vele szövetkezett istennek. A

földi
könyve,
Az

élet

minden alkalmat megragad annak bizonyítására,

számára nem siralomház.

A természet Isten második

melyet a jó hívőnek képessége és kötelessége megismerni.

univerzum nem misztikus isteni jelek birodalma, szerepe nem

Ill

az, hogy emlékeztesse az embert parány voltára, hanem a jóindula
tú Isten állandó törvényekkel működtetett, nagyszabású alkotása.
Miller

úgy véli,

hogy az amerikai puritánok a szövetségi

teológia kidolgozásával a kálvinizmus revízióját hajtották végre.
Rendszerükben visszanyerte fontosságát a morális magatartás, mely
a szövetségben élés, a kiválasztottság külső jelévé vált. Ugyan
akkor

a morális tökélyre és a törvény megtartására irányuló tö

rekvés

fontos szerepet játszott a szövetségbe még be nem lépett

hivő felkészülési stádiumában. A szövetségi teológiával az ameri
kai

puritánok

hangsúlyt.

a predestinációról a preparációra helyezték át a

A megtérés ugyan számukra is az Isten által adományo

zott hit hatására végbement átalakulást és élményszerü belső meg
újulást jelentette,
gyelem elfogadása

de - mivel az egyén szabadságában áll a ke
vagy visszautasitása

- fontosnak tartották,

hogy az ember felkészült legyen az ingyen kegyelem felajánlásának
pillanatában.
Miller úgy véli, hogy a racionális alapokon nyugvó, "prakti
kus

moralitást"

hangsúlyozó

szövetségi

teológia tekinthető az

amerikai puritanizmus "lényegének". Az Uj-Anglia hitéletét időről
időre

megzavaró misztikus,

evangelizáló ébredési mozgalmaknak

csupán periférikus jelentőséget tulajdonit.
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Diszkontinuitás kontra kontinuitás; az egyháztörténeti
revizionizmus^4

Miller az amerikai puritanizmus különlegességét, egyediségét
hangsúlyozta.

A revizionista egyháztörténészek-^5 a "sajátosan

amerikai gondolatrendszertól" elfordulva, Uj-Anglia eszmetörténe
tét

a reformáció tradiciójának kontextusában vizsgálják. Kutatá

saik

alapja az a feltételezés, hogy a 17. századi uj-angliai te

ológusok,

Miller felfogásától eltérően, nem laboratóriumi körül

mények között dolgoztak, hanem múlt

ls

jelenük kihívásaira vá

laszoltak. Müveik referenciatartománya kiterjed a keresztény hit
vallásokra,

a katolikus és protestáns apologéták polémiáira, s a

tudás korabeli nagy tárházára, a Bibliára.
Az angol és az amerikai purtanizmus folytonosságának kérdése
a

dogmatörténetre

irányította az egyháztörténészek figyelmét.

Előtérbe került a "valódi", "tiszta" kálvinizmus meghatározásának
igénye,

valamint a kálvinizmus és a puritanizmus viszonyának a

kérdése. 126
A kutatók egyetértenek abban, hogy a puritánok kálvinisták
nak tekinthetők annak ellenére, hegy Kálvin egyes gondolatait fi
gyelmen kivül hagyták. Az arminiánusokkal, katolikusokkal és sza
bad
olyan
tak

akaratnak teret hagyó szektáriánusokkal vivott harcuk során
problémákba ütköztek, melyekre Kálvin Írásaiban nem talál
választ. E történészek szerint az európai és az amerikai pu-
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ritánok közös platformja az 1574-es dortrechti zsinat öt pontja
volt, melyet a Westminsteri hitvallás is megőrzött.
Az egyháztörténészek többsége nem kizárólag Kálvin tanítása
ira gondol, amikor kálvinizmusról beszél. Kálvint csupán a kálvinizmus egyik megteremtőjének tekinti, s hangsúlyozza más lő. századi

teológusok

igy Th. Beza és H. Buliinger - fontosságát a

"reformált tradició" kialakításában.
Az angol és az amerikai puritanizmus folytonosságának kérdé
sét

felvető másik probléma

a szövetségi teológia értelmezése.

Perry Miller úgy vélte, hogy az amerikai puritánokat a mindkét
felet /Istent és embert/ kötelező szerződés eszméjének középpont
ba állitása különbözteti meg az európai kálvinistáktól. A revizi
onista egyháztürténészek egyoldalúnak találják Miller felfogását,
s hangsúlyozzák, hogy a szövetség nem paktumot jelentett Isten és
az

ember között, hanem Istennek a bűnös ember iránti ingyen ke

gyelmét volt hivatva világossá tenni. Az amerikai és az európai
puritánok felfogása e kérdésben nem különbözött.
E

történészek

felhivják

a figyelmet arra, hogy az európai

protestantizmus szövetségfogalma paktumként az ember üdvösségre,
hitének védelmére irányuló etikai kötelességét jelentette, s fel
tételezte, hogy az ember rendelkezik azon képességekkel, melyek e
kötelesség

teljesítéséhez szükségesek.

hetetlenségét,

ígéretként az ember te

az isteni kegyelemmel szembeni függő viszonyát

hangsúlyozta. Az angol puritánok Írásaiban a szövetség fogalmának
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mindkét fenti értelmezése megtalálható, s Miller kritikusai sze
rint

az amerikai puritánok e kétféle felfogás elemeit ötvözték

össze.127
Miller úgy vélte, hogy a szövetségi teológia gyakorlati ha
tása

egy

között,

"adok-veszek" viszony kialakulása volt Isten és a hivő
s e teológia - kidolgozói szándékának ellenére - a hit

általi üdvözülésről a cselekedet általi üdvözülés felé tolta el a
hangsúlyt. Mert Isten ugyan szabad tetszése szerint választ üdvözülteket és kárhozottakat, de tetszése az 6.dicsőségén munkálko
dók felé fordul.
A revizionista egyháztörténészek azt állítják, hogy Miller
az

amerikai puritanizmus törvénytiszteletét értette félre, s ér

telmezte a cselekedet általi üdvözülés gondolataként. E történé
szek

szerint a református teológiai tradició hangsúlyozta a tör

vény megtartásának a fontosságát, mert, bár a törvény kora betöl
tetett Krisztus
nem

törölte el.

eljövetelével, a törvény érvényességét Krisztus
Ugyanakkor sem Kálvin, sem követői nem hagytak

kétséget aziránt, hogy Isten szabad döntését a kiválasztás kérdé
sében semmi nem befolyásolja.
A

revizionista

fogalmát is,
kegyelemből

egyháztörténet újraértékeli a feltételesség

s felveti azt a kérdést, hogy Isten szabad, ingyen
történő kiválasztása

valóban értelmetlenné,

vagy

haszontalanná teszi-e az üdvösség Ígéretével rendelkező hivő föl
di

aktivitását.

W.K.B. Stcever úgy véli, hogy a kondicionalitás
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fogalma a 17. században mem valódi, hanem az arisztoteliánus lo
gika

szerinti

feltételességet jelentett. Isten szabad kegyelme

csak

annyiban értelmezhető feltételhez kötöttnek, amennyiben Is

ten

az üdvözülést a kiválasztott hivő szabadon akart beleegyezé

séhez kötötte. A feltételesség arisztoteliánus ok-okozati reláci
ókat foglalt magába, s a kálvinista lelkészek e kategóriák segít
ségével határozták meg a hitet mint a hivő önkéntes, szabadon
akart

cselekedetét,

s

egyúttal

mint

a

kiválasztottság

következményét. Hitével és bünbánatával a hivő teljesiti a kegye
lem szövetségében számára kiszabott feltételeket, de a hit és a
bünbánat csak másodlagos okként hat az okok és okozatok ama nagy
láncolatában, amelynek kezdőpontja Isten. 128
A kiválasztottság bizonyosságának problémája kapcsán az ame
rikai

puritánok ugyan a hit, a bünbánat és az engedelmesség fon

tosságát hangsúlyozták, de óvtak attól, hogy bárki is összekever
je a hitet a jócselekedettel.
A revizionista egyháztörténet elveti azt a milleri megközelitést

is, amely a szentségek státuszának problematikusságát fi

gyelmen kivül

hagyva, a szentségek hatékonyságát a szövetségben

éléstől teszi függővé.
A történészek hangsúlyozzák a keresztség és az úrvacsora ha
tékonyságának megítélésében mutatkozó bizonytalanságot, s úgy vélik

hogy az angol és az amerikai puritánok azonos módon próbál

tak

kompromisszumos megoldást találni a szentségek jótékony ha-
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tásának, és Isten csorbitatlan szuverenitásának együttes fenntar
tása érdekében.
A kompromisszum lényege az, hogy a teológusok egyszerre ta
gadták

és állították a szentségek hatékonyság

. Vallották, hogy

a keresztség önmagában nem hordozza Isten üdvözitő kegyelmét, de
"egyengeti" az üdvözülés felé vezető utat. Hogy miképpen, azt nem
pontositották, de világossá tették, hogy pusztán a keresztség ál
tal az ember nem részesül hitben, s nem is válik képessé az üdvö
zülésre. A revizionista egyháztörténészek szerint a szentségekről
vallott uj-angliai nézetek nem hagytak teret a jócselekedet, vagy
a "praktikus moralitás" számára az üdvözülés folyamatában.
A revizionizmus újraértékelte az "üdvözülésre való felkészü
lés"

puritán gyakorlatát is. Miller számára a "preparáció" első

sorban a törvény megtartásának követelményét jelentette, s fon
tosságát az adta, hogy az uj-angliai szemi-teokráció vezetői szá
mára

lehetővé

tette az egész lakosság /nem csupán a gyülekezeti

tagok/ magatartásának szabályozását.
Az újabb kutatások arra hivják fel a figyelmet, hogy a "fel
készülés"

gondolata a belső elmélyülésre koncentráló vallásosság

kontextusában született meg,

igy az érzelmeket és a bűn elleni

belső küzdelmet középpontba állitó vallásos pszichológia kategó
riájaként kell

értelmezni. Nem tekintik sajátos amerikai talál

mánynak e gyakorlatot, hiszen a gondolat Buliinger Írásaiban és a
Bibliában egyaránt fellelhető. Ugyanakkor egyetértenek Millerrel
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abban, hogy az uj-angliai lelkészek egyik része a predestinációt,
másik

része pedig a preparációt állitotta prédikációi középpont-

jába. 130

Az egyháztörténeti revizionizmus főbb pontjainak ismerteté
sekor

felvetődik az a kérdés, hogy létezik-e ma egyháztörténeti

szempontból érvényesnek tekintett, koherens puritanizmus-értelme
zés.
Az 1900-as évek végén néhány probléma megítélésében konszen
zusra

jutottak a kutatók. Egyetértenek abban, hogy a reformációs

tradició a 16. és a 17. században nem adott egyértelmű választ a
hit és a hitről való bizonyosság megszerzésének, a szentségek ha
tékonyságának, s a feltételhez nem kötött kiválasztásnak a kérdé
sére.
A

tradició dialektikus volta lehetővé tette, hogy bizonyos

gondolatelemek
pillantásra

oly módon kapjanak hangsúlyt, hogy a velük első

ellentétesnek tűnő egyéb gondolatok ne veszitsék el

érvényességüket.
A revizionista egyháztörténet elveti az amerikai puritaniz
mus különlegességét, egyediségét hirdető milleri értelmezést. Nem
hiszi,

hogy

a szövetségi teológiával a puritanizmus valóban uj

alapokra helyezte Isten és az ember viszonyát, s a kálvinizmus
egyfajta revizióját végrehajtva, megteremtett egy "gyakorlati mo
ralitásra"

koncentráló,

üzleties szemléletű vallásosságot. Nem
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gondolja,

hogy az uj-angliai hitélet belső vallásos megújulást

hirdető mozgalmai skizmatikusnak tekinthetők, s szembeállithatók
egy értelemhez szóld, ortodox főárammal.
Az uj egyháztörténet a kontinentális és az angol teológusok
által
az

körvonalazott reformációs tradició kontextusában vizsgálja

amerikai puritanizmust.

Az ambivalens puritán szövegeket nem

kivánja egyértelmű jelentéssel

felruházni,

mert nem gondolja,

hogy ez lehetséges lenne. Úgy véli, e szövegeket válasz voltukban
kell

megérteni.

Hiszen egyes müveiben ugyanazon szerző eltérően

nyilatkozhatott bizonyos kérdésekről, attól függően, hogy a re
formációs tradició mely szövegeire reflektált.
Az egyháztörténeti revizionizmus az amerikai puritanizmus
pietizmusát

hangsúlyozza a

"racionális puritanizmus" korábbi,

milleri modelljével szemben. /А puritanizmus pietisztikus aspek
tusa

természetesen csak a kizárólag amerikai szövegeken iskolá

zott történész számára jelenthet meglepetést és felfedezést./
Az amerikai puritanizmus revizionista kutatóinak eredményeit
reakció voltukban kell megértenünk. A racionális és morális puri
tánra

koncentráló milleri értelmezéssel

időn keresztül

szemben - mely hosszú

kizárólagosságot élvezett az amerikai puritaniz

mus-kutatásban - napjainkban a puritán racionalitás és diktatóri
kus erkölcs megsemmisítésének lehetünk tanúi. A jelenlegi revizi
onizmus revizicnizmusa
puritanizmus

talán majd valamiféle egyensúlyt talál a

racionális és pietisztikus aspektusa között, vagy
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legalábbis belenyugszik abba a gondolatba, hogy a puritanizmus
furcsa
nehéz

szélsőségeket volt képes együtt tartani. Mert azt azért
elképzelni,

hogy az uj exodus résztvevői kizárólag szélié

lelkű,

belső vallásosságuk elmélyítésére koncentráló puritánok

lettek

volna.

Annál

is inkább,

mert egy részük legalábbis, -

mégiscsak - egy hatékony szemi-teokráciát épitett fel, mely Roger
Williams,
ció

Ann Hutchinson és a kvékerek elűzésén túl, a kongregá

"látható szentjeinek" apró hibái felett sem hunyt szemet. Az

alábbiakban

ismertetendő revizionista

csökkenteni

igyekszik a teokratikus vezetés polgárokra gyakorolt

nyomásának

jelentőségét,

társadalomtörténet ugyan

de a szemi-teokrácia létét eddiQ rég

senki sem vonta kétségbe.

Montázstörténelem: a társadalomtörténeti revizionizmus

A társadalomtörténeti kutatások középpontjában az a kérdés
áll,

hogy

az uj-angliai közösség valóban olyan monolitikus egy

ségnek tekinthető-e, ahogyan azt Miller leirta.
Miller

szerint az angol puritánok küldetéstudattal mentek

Amerikábaazért, hogy a "vadonban" felépitsék a tökéletes ke
resztény államot,
keresztényi
tának

s pélcát mutassanak az egész világ számára a

életvitelről. Az amerikai puritanizmus küldetéstuda

gondolatát

Miller Sámuel Danforth

"Errand into the

Wilderness" /1670/ c. prédikációjából meritette.
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Miller azt vizsgálta, hogy az "errand" kifejezés melyik értelmére
gondolt Danforth, amikor prédikációja ciméül választotta.
A szó eredetileg rövid utazást jelentett, melynek során egy
társadalmilag alacsonyan álló ember felettese megbízását teljesí
tette.

A középkor végére egy másik jelentése is kialakult, azt a

dolgot

jelölte,

amelynek elintézésére valaki - immáron nem más

ember megbízásából - vállalkozott.
Miller

arra

a kérdésre keresett választ, hogy az 1660-as

években az amerikai puritánok azért mentek a "vadonba", hogy ott
zavartalan körülmények között kidolgozzák a később Angliában meg
honosítandó
dettől

keresztény állami berendezkedés modelljét, vagy kez

fogva Amerikában szándékozták felépíteni az uj Jeruzsále

met.
Miller szerint a Plymouthban megtelepedő "zarándokatyák" ki
vonhatok a

vizsgálódás köréből, mert ők kényszerűségből hagyták

el Európát. Az 1630-as évek massacnusettsi emigránsai azonban po
zitív

küldetéstudattal,

Újvilágba.

saját elhatározásukból telepedtek át az

Motivációjukról

John Winthrop

tudósit "A Modell of

Chirstian Charity" c. prédikációjában:
"Nyiltan szövetségre lépünk Istennel; s ha a pénzkere
sés ördöge

nem csábit el bennünket, Isten megáld min

ket. De hogyha elbukunk, hogyha a földi világot öleljük
magunkhoz és testi vágyainkat üzzük, akkor az Ur reánk
zuditja

az ő haragját, s megmutatja, hogy mekkora árat

kell fizetni annak, aki az 6 szövetségét megszegi h132
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Prédikációjában Winthrop meghatározza a szövetség által em
berre

rótt kötelességeket:

"megfelelő" polgári és egyházi kor

mányzat megteremtését, s olyan állami berendezkedést, amely leg
főbb feladatának a kongregacionalista egyházszervezet védelmét és
megőrzését

tekinti.

A közösség feladata az, hogy elősegítse az

egyén morális tökéletesedését, szolgálja Istent, s a bibliai tör
vények betartásával munkálkodjon üdvözülésén. E nagy feladat vég
rehajtásában

a közösségnek egy emberként

kell részt vennie.

Winthrop szerint az amerikai vállalkozás nem öncélú, "mert nem
feledhetjük, hogy mi leszünk a Hegyi Város, s a világ népei reánk
tekintenek."^A kisérlet nem bukhat el,

hisz példaként kell

szolgálnia az egész reformált kereszténység számára.
Miller

szerint

a Winthrop által megfogalmazott célokat nem

sikerült az amerikai puritánoknak megvalósítaniuk. Úgy véli, hogy
a

puritán prédikációs

irodalom Uj-Anglia történetét a küldetés

kudarcának

történeteként jeleniti meg. Az angol polgárháború ki

törésekor

az Amerikába települt puritánok azt remélték, hogy el

jött a nagy pillanat, amikor szolgálataikra igényt tartanak angol
hittársaik.
meghirdetett

De Cromwell győzelme, s az inriependens uralom idején
vallási

tolerancia megsemmisítette e reményeket.

Nyilvánvalóvá vált, hogy az angol protestánsok saját útjukat jár
ják,

és az amerikai puritánok elveszítették tengerentúli hallga

tóikat.
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Miller szerint az 1660-as évektől Uj-Anglia egyre mélyülő
identitászavarral küzdött, s a szemi-teokrácia vezetői kétségbe
esetten próbálták újradefiniálni küldetésük értelmét. Hegyi Váro
sukra azonban senki sem figyelt, egyedül maradtak az amerikai va
donban.

A revizionista

társadalomtörténet újraértékeli az amerikai

puritánság küldetéstudatának milleri értelmezését, s elutasítja a
"hanyatlás" gondolatát.
Andrew Delbanco úgy véli, hogy a küldetést teljesitó ameri
kai

puritán mitosza egy retrospektiv konstrukció eredménye, s

tükrözi egyrészt azt az ingerültséget, melyet Miller generációja
érzett

a

mokráciák

fasizmus előretörésével szemben tehetetlen európai de
iránt,

másrészt azt a kiábrándulást, melyet a második

világháború utáni Európa Amerika-ellenes légköre keltett. Miller
puritánjai egy másik háború előestéjén, ugyancsak Európa megsegí
tése

érdekében mentek a "vadonba", nem száműzetésbe, hanem pozi

tív küldetéstudattal. S azt kellett tapasztalniuk, hogy hálátlan
honfitársaik nem értékelték áldozatvállalásukat.
Delbanco szerint Uj-Anglia csak az 1640-es években kezdte
magát

a kongregacionalizmus modelljeként feltüntetni. Ekkorra az

emigráció első nagy hullámai már lezajlottak, sőt a folyamat
részben vissza is fordult. Cromwell hatalomra kerülésekor a millennisták úgy gondolták, hogy Isten figyelme Uj-Angliáról az Qna-
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zára

terelődött,

s a müveit férfilakosság fele visszatelepült

Angliába.
Delbanco tévesnek minósiti azt az olvasatot, amely a puritán
Írásokban Uj-Anglia és a próféciákban jövendölt Uj-Jeruzsálom
azonosítását

fedezi fel. Úgy gondolja, Uj-Anglia vezetői sohasem

tekintették eszkatologikus értelemben ígéret földjének Amerikát,
sőt

az 1630-as évek végéig - valamint az 1640-es év

\égén is -

Angliában várták az Ígéret beteljesedését. Az amerikai vállalko
zást

csak 1640 után kezdték a puritán vezetők pedagógiai vállal

kozásként értelmezni, amikor e vállalkozás kudarca már nyilvánva
lóvá vált. Delbanco szerint a küldetést teljesítő puritán milleri
mítosza egy defenzív
konstruált

stratégia eredménye,

egy olyan kérdésre

utólagos válasz, amely az 1960-as évek végének Ameri

kájában a "mit keresünk Vietnamban?" kérdésének felvetéséhez ha
sonlítható.
Delbanco úgy véli,

a puritánok nem szolgálatteljesitésre,

hanem száműzetésbe mentek Amerikába,

mert nem akarták, és nem

tudták elfogadni az uj, kapitalista játékszabályokat. Ellenérzé
süket

John Cottcn is megfogalmazta: "a kereskedők nem tudnak bé-

kében egymás mellett élni; felfalják egymást. »135 A dzsentrire,
igy John Winthropra, Massachusetts első kormányzójára is, állandó
nyomásként nehezedett annak kényszere, hogy belépjen a racionális
tervezést és munkaszervezést igénylő modern világba, s uj maga
tartásmintákat alakítson ki. Delbanco hangsúlyozza, hogy a gazda-
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sági

realitásokhoz nem igazodó dzsentrit az anyagi csőd veszélye

fenyegette.
A puritánok nem akarták megtagadni hagyományos értékeiket,
nem

voltak hajlandók

hogy

az

"eladni" magukat, s nem tudták elfogadni,

erény megmérettetése a teljesitménnyel történjék.

Delbanco visszájára forditja Max Weber tézisét.^ Puritánjai nem
a kapitalista ethosz hordozói, hanem annak elutasitói.
Az emigráció motivációinak feltárásában Delbanco relevánsnak
tartja David Hall magyarázatát is,*-57 aki a pszichológiai ténye
zők fontosságára hivta fel a figyelmet.
Hall

szerint a puritánok azért mentek Amerikába, hogy meg

őrizhessék
és

azt a csoportszellemet és kohéziót, ami az elnyomatás

illegalitás

évtizedeiben alakult ki az angol puritánok köré

ben.
Az

164ü-es évek gazdasági összeomlását megelőző általános

depresszió
gette

és szellemi erjedés a szétszóródás veszélyével fenye

a puritán csoportokat. "Nincs már ellenség, aki a mennyoe

küldene... nincs már keserű fü, hogy megédesitse a bárányt" - panaszkodott Thomas Shepard. 138 Hall szerint a puritán psziché igé
nyelte az ellenséget. Ezzel magyarázható, hogy bár 1630-ban John
Cotton azzal

bocsátotta útjára Winthrop hajóit, hogy a szegény

bennszülötteket ne bántalmazzák, hanem saját, igaz hitük ösvénye
ire
ezer

tereljék,

az amerikai puritánok egy évtizeden belül a pokcl

ördögével hadakoztak. Indiánok, antinomiánusok, kvékerek és
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boszorkányok népesítették be a földet, hogy az igaz hit ellen tá
madjanak. Az ellenség likvidálása során módosult a puritánok ere
deti felfogása a bűnről. Mig Angliában Isten jelenlétének hiánya
ként,

nem megfogható dologként definiálták, addig Uj-Angliában a

sátán

állandó jelenléteként, konkrét, tapasztalható jelenségként

kezdték értelmezni.
Delbanco úgy véli, hogy a bevándoroltak újvilági tapasztala
tainak összetettségét a puritánok által használt nyelvezet segít
het

megérteni.

Szavaik félelmet és szorongást fejeznek ki - fé

lelmet és szorongást amiatt, hogy uj hazára leltek.
Az a kérdés, hogy miért mentek a puritánok Amerikába, az in
tenció rekonstruálhatőságának sokat vitatott problémáját veti fel
a

történetirás diszciplínájában.

kell

tenni

arra,

Delbanco úgy véli, kísérletet

hogy az egyes történeti események hátterében

meghúzódó szándékot,

annak minél teljesebb összetettségében, a

történész feltárja.
Delbanco,

aki

Miller puritanizmus-magyarázatát az 1930-as

évek problémáira is reflektáló interpretációként értelmezi, tuda
tában

van annak, hogy saját teóriája sem maradhat mentes korának

kérdéseitől.

Úgy

gondolja, számára, mint az 1970-es évek elején

felnőttkorba

lépő ember számára, a chiliasztikus várakozás nem

keltheti azt a megértő szimpátiát, melyet az 1960-as évek generá
ciójában keltett.

Számára a puritanizmus nem az amerikai nacio

nalizmus megszületését,

hanem a bizonytalanság érzéséből fakadó

126

izolációs politika kezdetét jelképezi. A puritánok újvilági ta
pasztalataiból nem az amerikai kivételesség ideológiáját, hanem
az amerikai ego fragilitásának paradigmáját látja kibontakozni.
A revizionista

társadalomtörténészek-*--5^ úgy vélik, hogy az

amerikai puritánok jelentős része kezdettől fogva nagyobb gondot
forditott

földtulajdonának gyarapítására,

elmélyítésére.
törekvést

mint vallásosságának

E történészek szerint a földi boldogulásra való

a hanyatlás korábban ismeretlen tüneteként regisztráló

prédikátorok

aligha arról beszéltek, ami Uj-Anglia társadalmában

valójában végbement.

Felteszik azt a kérdést, hogy lehet-e "ha

nyatlásról" beszélni az uj-angliai közösség életében.
Az egyháztörténeti revizionizmus ismertetésekor már említet
tük, hogy az uj kutatás a puritanizmus pietizmusának töretlen to
vábbélése,

sőt elmélyülése mellett érvel, és a vallásos érzület

hanyatlásának teóriáját elveti.
Miller hanyatlási tünetként értelmezte azt a jelenséget is,
hogy 1662 után a lakosság egyre kisebb százaléka vált teljes jogú
egyházi taggá. Az újabb kutatások e jelenség paradüx voltára hivják fel a figyelmet.
A

"félutas"

egyházi
ment

vezetők,

egyháztagsági

státuszt

azért dolgozták ki az

hogy a személyes megtérési élményen keresztül

teljes jogú tagok megkeresztelt, de megtérési élménnyel nem

rendelkező gyermekei ne záródjanak ki teljes mértékben az egyházi
életből. Az a tény, mondják a revizionista történészek, hogy 1662
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után

a

"félutas"

tagok szám

rnctt, önmagában még semmit sem

magyaráz meg. Mert elképzelhető, hogy éppen a vallás komolyan vé
tele

gátolta ezeket az embereket abban, hogy teljes jogú tagokká

nyilvánításukat kérjék. Talán túlságosan is magas mércét állítot
tak maguk elé,

s azért nem voltak hajlandók a gyülekezet szine

előtt megtérésükről tanúbizonyságot tenni, mert nem voltak bizto
sak abban, hogy az őket eltöltő vallásos érzület valóban megtéré
sük
lásos

jele-e. A "látható szentek" számának csökkenése tehát a val
elmélyültség megerősödésével éppúgy magyarázható, mint an

nak csökkenésével.
Miller szerint a küldetés értelmének és jelentésének elbi
zonytalanodása nyomán kialakult identitászavar arra ösztönözte az
amerikai puritán vezetőket, hogy egyre kétségbeesettebben ragasz
kodjanak a misszió gondolatához, s a protestáns világ figyelmet
lenségéért

a hivek langyosságát tegyék felelőssé. Az uj-angliai

vezetés igy lassanként elszakadt a társadalomtól, s érzéketlenné
vált annak problémái iránt.
A revizionista
dést ,

hogy

közösségben,

társadalomtörténet újraértékeli azt a kér

valóban kitermelődött-e egy elit az amerikai puritán
s valóban elitkent viselkecett-e. További problémát

jelent annak feltárása,

hogy milyen visszhangot váltottak ki a

"hangos kisebbség" elképzelései a "hallgató többségben". Mit gon
dolt,

hogyan élt az átlagember? Létezett-e valaha is a "puritán

Uj-Angliának" nevezett entitás, vagy a kolónia társadalmi bérén-
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dezkedése kezdettől fogva többrétegű volt-e, mint ahogyan azt ed
dig feltételezték?
A kutatók egy része arra a megállapitásra hajlik, hogy a
lelkészek elitcsoportokat alkottak a közösségen belül, s egymás
sal,

nem a társadalommal folytattak párbeszédet. Mások elvetik a

klerikus elit és a laikus tömeg szembenállásának gondolatát. 140
Hangsúlyozzák, hogy lelkigyakorlataik során a laikusok a prédiká
ciók formuláit visszhangozták, s felhivják a figyelmet arra a je
lenségre, hogy az egyszerű gyülekezeti tagok időről időre szüksé
gét érezték annak, hogy elkülönitsék magukat a tisztátalannak bé
lyegzett gyülekezettől,

vagy embercsoporttól. A lelkészek és a

hivők viszonyának pontos feltárása további kutatásokat igényel.
Max Webertől az 1960-as évekig a társadalomkutatók a puritanizmus dinamikus, modernizáció irányába ható vonásait hangsúlyoz
ták.

A revizionista kutatások Uj-Anglia társadalmi értékrendsze

rét,

településstruktúráját,

s egyéb, szociológiai kategóriákkal

megközelíthető spektusait Írják le. Az uj-Angliai társadalom tra
dicionális,

közösségi

jellegére hivják fel a figyelmet, hangsú

lyozva, hogy a atársadalmi élet számos területe az angliában meg
ismert minta szerint szerveződött. A revizionista történészek nem
osztják Miller nézetét,

nem gondolják, hogy Uj-Anglia egy utó

pisztikus társadalom felépítésére kiszemelt helyszin, "ideális
laboratórium"

lett volna, hanem az e társadalmat Angliához kötő,

kontinuus elemeket vizsgálják.

129

A revizionista egyháztörténeti és társadalomtörténeti kuta
tások

eredményeként összeomlott a puritanizmus koherens milleri

viziója,

s helyébe töredezett, fehér foltokkal tarkitott montázs

került. A történeti megismerés narrativitásból fakadó problematikusságát érzékelő történészek vonakodnak egy uj "sztori" kidolgo
zásától,

de attól is visszariadnak, hogy elfogadják a történeti-

rás mitologikus voltának posztstrukturalista gondolatát. Szivük
mélyén még
csak

remélik, hogy a múlt, legalább többé-kevésbé, mégis

megismerhető,

s ha másképpen nem is, de montázstechnikával

leirható.

Az amerikai puritanizmus mint irodalomtörténeti
és irodalomelméleti probléma
Az amerikai
szeket
dalom

puritanizmus problematikája nemcsak a történé

ösztönzi újabb és újabb revizióra, hanem az amerikai iro
természetét,

"amerikaiságát" kutató kritikusok számára is

kihivást jelent.
Az amerikai

irodalom önállóságának,

nemzeti karakterének

kérdése már a 19. században felvetődött, s a második világháború
után számos kisérlet történt ezen irodalom tradíciójának és sajátosan amerikai elemeinek meghatározására 141 , valamint a "legjobb"
müveket számba vevő irodalomtörténet megalkotására. Századunkban
három jelentős paradigmaváltás zajlott le
banl^

az irodalmi kánon-
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A

19. század "gentil tradíciója" ellen lázadva a 20. század

elején G. Hicks, V.W. Brooks, és V.L. Parrington-*-4-5 a társadalmi
és

politikai tényezőkre koncentrálva alkották meg irodalomtörté

netüket, az irodalmat az anyagi kultúra és az amerikai átlagember
életének szemszögéből értékelve.
Az 1930-as években a proletárirodalom és a szociológiai ala
pozású

irodalomtörténet-irás visszahatásaként jelentkezett a ma

gát historikusnak és apolitikusnak valló "uj-kriticizmus". Eszté
tikai programja hasznavehetetlennek nyilvánította a korábbi, tár
sadalomcentrikus

irodalomelmélet

és történet kategóriáit. Az

azóta eltelt időben született elméletek java része az uj-kritikus
paradigmán

belül marad, még akkor is, hogyha annak néhány fontos

tételét tagadja.
R.3. Reising három fő csoportba sorolja az amerikai irodalom
uj-kritikus hatást tükröző elméleteit.
Az első csoportba a kulturelméleti megközelitések tartoznak.
Főbb
ás
jók,

képviselői L. Trilling, R.W.B. Lewis, R. Chase, L. Fiedler
.

rx. A második csoportot az cn-reflektáló teóriák alkot
F.G. Matthiessen /mint előfutár/, C.Feidelson, és R.Poirier

munkái* A harmadik csoportba azok az elméletek tartoznak, amelyek
az

amerikai irodalom sajátosan amerikai vonását a puritán világ

kép továbbélésében látják^.
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A puritán gyökereknek meghatározó fontosságot tulajdonitó
teoretikusok* előfutára P. Miller. Puritanizmus-képének főbb ele
meiről

a történeti kutatások irányainak ismertetése során már

esett szó.
Yvor Winters "Maule's Curse: Seven Studies in the History of
American Obscurantism /1938/ c. müve volt az első, mely arra tett
kísérletet, hogy a "puritán intellektus formális struktúráját" az
amerikai
az

irodalom történetébe integrálja. Winters értelmezésében

"igazi" amerikai irodalmat az uj-angliai puritanizmus allego

rikus

látásmódját továbbvivő obskurantista tradició képviseli. A

puritán hatást károsnak tekinti, s egyik legártalmasabb következ
ményét

abban látja, hogy az e tradíción belül alkotó Írók képte

lenek

különbséget tenni

a szubjektív vizió és az objektiv tény

között.
Winters elitéli a puritanizmus két másik, szorosan összetar
tozó

jellegzetességét is, a tapasztalat moralizáló allegorizálá-

sát,

és az emberi akarat ellentmondásos felfogását. "A puritán

teológia középpontjában a predestináció és a jó cselekedetek haszontalanságának tana állt, az emberek között merev választóvona
lat húzott, egyik részüket az elkárnozck, másik részüket pedig az
üdvözülők csoportjába osztva. Ezzel gyakorlatilag allegorizálta a
tapasztalatot,
relmes,

mert a morális magatartás apró összetevőinek tü

katolicizmusban megkövetelt tanulmányozását absztrakció-
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val helyettesitette "145 . Mivel az ember sorsa születésének pilla
natában már eldöntött tény, jóként vagy rosszként éli le életét,
melyben a tapasztalat semmilyen szerepet nem játszik, hiszen hi
ányzik a morális választás lehetősége. Winters szerint az "elkárhozott" kontra "üdvözölt" lélek allegóriája gátolta az élet meg
élését,

s

szimplifikáló dualizmusa lehetetlenné tette az ember

összetett és árnyalt elemzését.
Winters

az

tehertételét,

amerikai irodalom másik, általa súlyosnak Ítélt

az emberi értelemmel és akarattal szembeni bizal

matlanságot

is

a puritanizmusnak tulajdonítja, amely szerinte

aláásta az

emberi megismerés lehetőségébe vetett hitet. Winters

úgy véli, jórészt ezzel magyarázható az amerikai irodalom emocionalizmusa,

s a komplex emberi tapasztalat megértését elősegítő

intellektuális és morális integritás hiánya.
Értelmezésében a puritán eszmék fogságában vergődő amerikai
irodalom egy elhagyatott,
szimbólumok

morális Átokföldje, referens nélküli

és motiválatlan emocionális kitörések zagyvaléka, a

morális zűrzavar és a valószerűtlenség irodalma.
Richard Chase^ is az allegorizmust és a dualizmust tekinti
az amerikai irodalom sajátosan amerikai vonásának. De mig Winters
elitéli az

amerikai iró társadalmi és morális konfliktusok elől

menekülő magatartását, a romantikus tradíció keretein belül műkö
dő Chase szimpátiával tekint az amerikai társadalom materializmu
sától elidegenedett, szenzitiv művészre. Winters az irodalom fej-
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lődése

szempontjából egészségtelennek Ítéli az allegorikus érzé

kelési

módot,

Chase azonban egy uj amerikai műfaj, az amerikai

kultúra ellentmondásait sajátos formában kifejező románc egyik
jellegzetességét fedezi

fel e látásmódban. Az amerikai irodalom

"igazi" műfajának a románcot tekinti,

amely a

valóság "hű"

visszatűkrözésével szemben a mitikus, allegorikus vagy szimboli
kus ábrázolásmódot részesíti előnyben^.
A puritanizmus

amerikai kultúrára gyakorolt hatásának leg

frissebb, s egyik legprovokativabb elmélete Sacvan Bercovitch ne
véhez fűződik.
Brecovitch a puritanizmus revizionista irodalomtörténésze,
aki ugyanúgy hiszi, hogy a retorika mint a nyelv dimenziója képes
a

valóság átformálására, ahogyan az egyháztörténészek is hiszik,

hogy a hittétel képes az emberi magatartás befolyásolására.
A hagyományos
style"-ban

tosságait

a puritán szerzők "plain

irt müveit nem tekintette esztétikai elemzésre méltó

produktumoknak,
századi

irodalomtörténet

s kirekesztette őket az irodalom köréből. A 17.

angol protestáns vallásos lira és próza esztétikai sajávizsgálva H.C. While 140 és 3.K. Lewalski 149 hívta fel

először a kutatók figyelmét egy önálló protestáns poétika létére.
E

Bibliára alapozott poétika Donne prózai meditációinak, Herbert

és

Vaughan vallásos lírájának, vagy Milton eposzainak hátterében

egyaránt

fellelhető. A műfaji eltérések ellenére e vallásos iro

dalom közös sajátossága, hogy a keresztény szimbolizmus szókész-
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letét használva, tipológiai utalásokkal sejtetett szimbolikus je
lentések rendszerében

elemzi az egyén személyes lelki életét, a

"lélek haladását", s jeleniti meg az emberi történelmet mint egy
idejűleg profán és szent történetet. 150
E

sajátos

szimbolikus

világképet

fedezi

fel Sacvan

Bercovitch

is az uj-angliai puritán Írásokban. Bercovitch a "ki

vételesség"

amerikai ideológiájának gyökereit és összetevőit ku

tatva

jut

el a puritán retorikáig. "The Puritan Origins of the

American Self"151 c. müve az amerikai identitás retorikáját, egy
"sajátos szimbolikus mód" kifejlődését vizsgálja. Egyes állandó
sult nyelvi kifejezések és gondolati formák pontosabb megértésére
tesz

kísérletet, з

tárása

során nyelv,

erika korabeli értelmének/jelentésének felmítosz és társadalom interakcióját mutatja

be.
Elemzésének
Americana"

c.

középpontjában Cotton Mather "Magnalia Christi
müvének Cohn Winthrop életét tárgyaló fejezete, a

"Nehemias Americanus"

áll.

Mather hibrid amerikai Nehémiásának

gazdag jelentését feltárva, Bercovitch a puritán vízió összetett
ségét,
tán

koherenciáját és erejét mutatja be. Rekonstruálja a puri

tipológia matheri változatát, s a tipológiai módszer kiter

jesztésével
telmét".

üdvtörténeti keretbe emelt amerikai történelem "ér

Rámutat arra a hermeneutikai inverzióra, melynek során

három,

eredetileg önálló, egymástól jól elhatárolható fogalom -

"én",

"Amerika", "Amerika történelme" - felcserélhető szinonimá-
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vá, a szent próféciához, illetve annak beteljesüléséhez asszociá
lódó szimbólummá vált.
Bemutatja,
telt

helyek

Izraellel,
hogy

földrajzi paramétereivel felruházott Amerika az Uj
s népe az uj kiválasztott néppel, melynek küldetése,

beteljesítse a világi történelmet. Az "amerikai én", mely

közösségi
el,

hogyan azonositódik Mather víziójában a megszen

identitásként a tipus és antitipus között helyezkedik

inkább karakter, semmint individuum, s "reprezentativ ameri

kaiként" egyetemessé és megszenteltté válik azáltal, hogy az uj
Izrael

eljövetelét, s a szent történelmi küldetés beteljesitését

hirdeti.
Bercovitch úgy véli, hogy a puritán "kivételesség" retoriká
jától alig különbözik Emerson és Whitman "reprezentativ amerikai
ja",

s napjaink "birodalmi" retorikája. Az amerikai kivételesség

gondolatának valamennyi megnyilvánulási formájában közös az a vo
nás,

hogy

a "kollektiv én", az ország, s annak történelme, fel

cserélhető

szinonimaként jelenik meg, és e három elem bármelyike

a másik kettő jelentésével is felruházódik.
A "The American Jeremiad -.152 a kivételességen alapuló amerikai identitás puritán retorikájának műfaji hordozóját a jeremiádban

jelöli meg. A jeremiád-retorika kettős funkcióját, gyakorla

ti-politikai,

és szellemi irányitó működését vizsgálja, azt ku

tatja, hogyan formálta az amerikai történelem alakulását e műfaj.
Bercovitch szerint az amerikai puritán jeremiád a "konszen-
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2us ritusa", amely a vallási és politikai kérdések összeolvasztá
sával

a

legkétségbeesettebb és leg/ön/kritikusabb siralmakat is

pozitiv,

megerősitő politikai szónoklatokká változtatta. Teret

engedett az amerikai társadalom éles birálata, sőt elitélése számára,

ugyanakkor a mitikus amerikai múlt, és az emberi történel-

met beteljesitő, nagyszerű amerikai jövő felvillantásával Amerika
hóditő

útját gyakorlatilag elkerülhetetlen sorsként /"manifest

destiny"/ állitotta hallgatósága elé.
A jeremiád meghatározó szerepet töltött be annak az ideoló
giai konszenzusnak a kialakulásában, amely Uj-Angliából "exportálódott"

Amerika nyugati területeire, s amely a közvetített érté

keken keresztül hozzájárult ahhoz, hogy a középosztály hegemóniá
ján nyugvó kultúra domináns amerikai kultúrává váljon.
A

jeremiád

mint sajátos

aamerikai

ritus fejlődésében

Gercovitch szerint alapvető fontosságú a "jenki jeremiád" megje
lenése

a

13. században. E "jenki jeremiád" a vallási keretektől

lassanként eltávolodó gondviselés-fogalom átalakulásával párhuza
mosan

nemzeti

és regionális múlttal helyettesitette a mitikus

biblikus múltat, s a szent történelem tipológiai beteljesülését a
korlátlan evilági fejlődés metaforájaként értelmezte.
A

"The American

Jeremiad" határkő az amerikai irodalom és

kultúra puritán eredetét valló teoretikus müvek sorában, mert
történelmi

kontextusba helyezi a puritán retorikát, s meggyőzően

bizonyitja a nyelv valóságteremtő erejét.
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Bercovitch elemzései rég elfeledett, érthetetlennek, ideolo
gikusnak, irodalmárok és történészek számára egyaránt hasznavehe
tetlennek bélyegzett szövegeket hoztak vissza az irodalmi és tör
téneti
és

köztudatba.

A "The Puritan Origins of the American Self"

a "The American Jeremiad" a dekonstruktivizmus eredményeit is

felhasználva,
kifejezések
tégiákat,

a zárt és egyértelmű jelentésnek ellenálló nyelvi
gondos elemzésével feltárja azokat a retorikai stra

amelyek segítségével az amerikai puritánok megalkották

világértelmezésük

keretéül szolgáló, múltjukat, jelenüket és jö

vőjüket egyaránt magába foglaló víziójukat. Bemutatja az e stra
tégiák által teremtett, nyelvi konstrukcióként létező világ való
ságosságát, konkrét történeti eseményeket befolyásoló erejét.
Bercovitch kutatásai arra is felhívják a figyelmet, hogy nem
létezik tisztán "történeti" forrás/szöveg, mert a nyelv dimenzió
jaként

felfogott retorika mindenfajta szöveg sajátossága, mint

ahogyan nem létezik tisztán "irodalmi", azaz mindenfajta ideoló
giától mentes szöveg sem.
Az amerikai puritán szövegek újraértelmezése - melyhez ha
sonló újraértelmezéssel
esetében

az egész amerikai irodalomtörténet revíziójának igé

nyéhez vezetett.
máris jelentős
nemcsak

nem találkozunk angol puritán szövegek

E

revizionizmus napjainkban is folytatódik, s

eredményeket könyvelhet el.-^4 Az uj olvasatok

a korábban élvezhetetlennek

megértéséhez

és

tartott puritán Írások

értékeléséhez nyújtanak

kulcsot,

hanem az
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amerikai

felvilágosodás eddig pusztán ideologikusnak tekintett

szövegeiben is felfedezik azokat a stratégiákat, amelyek az egyes
szövegek koherenciáját és erejét megteremtik.^5
Az irodaim'.

non reviziója során a kortárs müvek is ujraér-

tékelődnek.

A revizionista olvasatok nem kinálnak zárt, egyedül

érvényesnek

tekintett értelmezéseket, de megközelitéseik össze

tettsége,
hosszú

s a felvetett kérdések újszerűsége minden bizonnyal

időre biztositja szerzőik számára az irodalomtörténészek

figyelmét.

139

JEGYZETEK

1. Usher, R.G.: The Historical Method of S.R. Gardiner
in: Hill 195B, 3. o.

2. E vita a Past & Present c. folyóiratban követhető nyomon.
3. Tawney, 1938
4. Stone, 1965; 1972; 1985
5. Stone, 1940
6. Stone szerint az eltérő pártállásu vállalkozók vállalkozásai
nak jellegében nincs eltérés. Az egyedüli speciális parlamenti
vállalkozás az amerikai puritán emigráció megszervezése.
7. Trevor-Roper, 1953
8. Hill, 1958
9. Hexter, 1961
10. Stone 1972, 40. о.
11. Koenigsberger, 1974
12. A

vita

kiterjedt voltára való tekintettel csupán a leggyak

rabban hivatkozott müvek rövid listájára szoritkozom.
Russell C.: Parliaments and English Politics, 1621-1629,
Oxford,
száma

1973.
az

angol

A

Journal of Modern History 1977. decemberi
forradalom ckairól;

Christianson,

T: The

Causes of the English Revolution: A Reappraisal /JI.Brit.
Studies

XV,

1976/;

Sharpe,

K./szerk/:

Faction

Parliament: Essays on Early Stuart History /Oxford, 1978/
13. A "régiek" és "újak" vitájáról ad összegzést Rabb, 1981

and

140

14. Keeler-Cole-Bidwell, 1977; White, 1979
15. Christianson,

/in: The Causes of the English Revolution:

A Reappraisal, Л. of Brit. Studies, XV. 1976/ az uj "revizi
onista" elméletet Th.Kuhn gondolataira támaszkodva paradigmaváltásként értelmezi. Úgy véli, a régi elméleti kereten belül
maradva a felhalmozódott ellentmondások nem oldhatók fel, a
"revizionizmus"

által kidolgozott uj elméleti keretben vi

szont értelmezhetővé válnak az ellentmondások, s uj problémák
fogalmazódnak meg.
16. George, 1968
17. Tawney, 1938
18. Trevor-Roper, 1967
19. Haller, 1957
20. Knappen, 1963
21. New, 1964
22. i.m., 9. о.
23. Hill, 1965; 1969; 1970; 1974
24. Hill 1970, 239. o.
25. George, 1961
26. Lake, 1937
27. A továbbiakban a "puritán" terminust magam is "türelmetlen
protestáns" értelemben használom.
28. Leicester, Robert Dudley, earl of /15327-1588/: titkos ta
nácsnok, Erzsébet bizalmasa.

141

29. Warwick, Ambrose Dudley, earl of /15287-1590/: titkos tanács
nok, katona.
30. Whittingham, William /15247-1579/: Oxfordban tanult; 1553-ban
Franciaországba ment; 1554-ben a frankfurti angol protestán
sokhoz csatlakozott;

1554 szeptemberében J.Knox-szal együtt

Genfbe ment; 1559-ben Knox utódjaként a genfi angol gyüleke
zet lelkésze. Az un. Genfi biblia egyik forditója.
Edmund /15197-1583/: Cambridge-ban tanult, 1542-ben

31. Grindal,

királyi lelkész; 1552-ben westminsteri kanonok; Mária uralko
dását Strassburgban töltötte,
látogatta;

ahol Peter Martyr előadásait

1559-töl London püspöke /a kinevezés elfogadása

előtt P. Martyr véleményét kérte ki az anglikán papi ruhavi
selettel kapcsolatban/; Parker érsek alkalmatlannak találta a
londoni

puritánok elhallgattatására, igy 1570-ban York érse

kévé nevezték ki, ahol a katolikusok ellen kellett fellépnie;
1575-ben

Lord Burghley közbenjárására

Canterbury

érseke;

1577-ben hivatali teendőinek ellátásától Erzsébet hat hónapra
eltiltotta.
32. Horne,

Robert /15197-1580/:

Durham püspöke;

Camoridge-ben tanult, 1552-ben

1553-ban Zürichbe ment, meglátogatta Peter

Martyrt Strassburgban, csatlakozott a frankfurti angol lelké
szekhez; a csoport szétszakadásakor nem követte Knox-ot Genf
be,

hanem Frankfurtban maradt; 1559-ben Durham érseke; 1561-

ben Winchester püspöke.

142

33. Sandys, Edwin /15167-1588/: Cambridge-ben tanult; 1554-59-ben
Antwerpenben, Augsburgban, Strassburgban, Frankfurtban és Zü
richben /Peter Martyr házában/ élt; 1561-ben Worcester püspö
ke;

1570-ben London püspöke; 1575-76-ban York érseke; 1577-

ben Durham püspöke.
34. Pilkington, Dames /1520-1576/: Cambridge-ben tanult; 1554-59ben Zürichben, Bázelben, Genfben és Franfurtban élt; 1559-ben
a

cambridge-i

St.John's College magisztere; 1561-ben Durham

püspöke.
35. Collinson

1967.,

63.

о.

A 16.

századi
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Angliában rejtőzködött; 1559-ben saját kivánsága ellenére Er
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1586-ban eltiltották a

prédikálástól;
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75. Burghley,
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76. Barrow,

Henry /7-1593/: Cambridge-ben tanult, a kongregacio-

nalizmus megalapítója.
77. William Pierce, a Marprelate traktátusok kritikai kiadásának
elkészítője
totta

John Penryt azonosította Martinnal, de nem tar

lehetetlennek azt sem, hogy egy "dark horse", esetleg

egy parlamenti képviselő /netán Sir Fr. Knollys/ rejtőzött
Martin neve alatt. /Pierce, 1911/
John Dover Wilson három személynek
Az

traktátusokat.
Work...",
Roger

a

"Epistle",

az

tulajdonította a

"Epitome",

a

"Hay Any

"More Work..." és "Martin Junior" szerinte Sir

Wiliams müve, a "Martin Senior", a "More Work..." első

része és a "Protestatyon" második része Job Throckmortoné, a
"Protestatycn" első része pedig John Penryé. /Wilson, 1934/
Donald McGinn szerint Penry és Throckmorton egyaránt a
püspökök elleni

harc vezére volt, de Martinnak csakis Penry

tekinthető. /McGinn, 1943/
Albert Peel is John Penry személyét gyanította Martin
álarca

mögött.

/Peel,

1944/

E szerzők mindegyike a

feltételezett traktátusirók életrajzának,
megjelenési

és a traktátusok

körülményeinek aprólékos egybevetése

állította fel a szerzőségre vonatkozó hipotézisét.

alapján
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78. Williams,

Sir Roger /15407-1595/: valószinüleg Oxfordban ta

nult egy rövid ideig; katona, életének nagy részét a konti
nens szárazföldi részén töltötte.
79. Penry,

John /1559-1593/: Cambridge-ben tanult; visszautasí

totta,

hogy pappá szenteljék, de Oxfordban, Cambridge-ben és

Walesben prédikált; számos peticiót juttatott el a parlament
be a walesi paphiány megszüntetésének ügyében /űob Throckmor
ton olvasta fel az Alsóházban/; 1587-ben Whitgift érsek elfo
gatási

parancsot adott ki ellene; 1588 elején valószinüleg

John Udallon keresztül megismerkedett Robert Waldegrave nyom
dásszal,
zésbe

aki puritán könyvek nyomtatása miatt már összeütkö
került az egyházi hatóságokkal;

Waldegrave nyomtatta ki

Penry

1588 áprilisában

"An Exhortation Unto

the

Governors and People of Wales" c. müvét, melyet egy házkuta
tás során elkoboztak a hatóságok; 1588. szeptember 5-én meg
nősült;

Northamptonban telepedett le, nem messze Sir Richard

Knightly

fawsley-i házától,

Marprelate
Penryre

traktátust

amelyben Waldegrave az első

kinyomtatta;

a

traktátusok miatt

terelődött a gyanú; 1589. január 29-én dolgozószobá

ját átkutatták; 1590-ben EGinburghba menekült; 1592. szeptem
berében tért vissza Londonba, ahol csatlakozott egy szepara
tista

gyülkekezethez;

évDen kivégezték.

1593 márciusában elfogták, ugyanezen
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80. Carlson, 1972; 1981
Számitógépes vizsgálatai alapján Carlson a korábbi, életrajzi
adatokra épitett feltételezések ellentmondásait, mutatja be,
s

Penry és

stilisztikai

Throckmorton Írásait a Marprelate traktátusok
sajátosságaival

veti

egybe.

Eszerint

Throckmorton és Martin stílusa színes, anekdotikus, humoros,
ironikus,

figarativ,

Penryé kiforratlan, komoly, helyenként

nehézkes, latinizmusokkal terhelt, távol áll a humortól, iró
niától. Throckmorton és Martin írásaiban közcs, de Penry írá
saiból hiányzó jegyek:
1. az "indirect object" használata "to "vagy "for" nélkül
2. a személyes névmások visszaható névmásként való használata
3. kettős tagadás használata
4. az "a" indokolatlan használata
5. "if" helyett "and" vagy "an" használ.
C. "his" használata "its" helyett
7. "ile" és "ise" használata "I shall" helyett
8. "something" használata "somewhat" helyett
9. alliteracic alkalmazása
10. jogi terminológia
11. világi kifejezések
Carlson

üob

szeparatista

Throckmortonnak tulajdonítja a korábban a
John Greenwood vagy John Penry müvének tartott,

kéziratban maraat

"Master Some Laid Open in His Colours"
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/1589/ c.

traktátust is, mely válaszul Íródott Robert Some

cambridge-i professzor Penryt támadó vitairatára.
81. Waldegrave,
junius

Robert /15547-1604/: nyomdász, engedélyét 1578.

17-én kapta meg; puritán szellemű müvek kinyomtatása

miatt nyomdáját 1588. április 16-án elkobozták; május 13-án
elrendelték

könyveinek elégetését;

1588

őszén,

az első

Marprelate traktátus megjelenése után rövid időre bebörtönöz
ték,

de bizonyítékok hiányában kiengedték; 1589. végén La

Rochelle-be ment, majd 1590 márciusától Edinburghban telepe
dett le, ahol VI. Jakab nyomdásza lett.
82. Milward 1977, 79. о.
83. Bridges,

John /7-1613/:

Itáliában

töltött;

winchesteri

kanonok;

Cambridge-ben

tanult; néhány évet

Machiavelli müveit fordította; 1565-ben
1577-ben Salisbury esperese; 1604-ben

Oxford püspöke.
04. Fenner,
követte

Dudley /1550-1507/: Cambridge-ben tanult; 1575 után
Th.

Cartwrightot ■Antwerpenbe; Grindal érsekségének

végén visszatért Angliába, de mivel nem volt hajlandó aláírni
Whitgift cikkelyeit,
hogy kiszabaouljon,
le.
35. Tracts, 23. о.
86. Tracts, 100. о.
07. Tracts, 119. о.

1584-oen néhány hónapra bebörtönözték;
aláirt,

majG Midtíelburgnban telepedett

152

80. Tracts, 130. о.
89. Tracts, 163. о.
90. Tracts, 196. о.
91. Tracts, 231. о.
92. Martin John Whitgiftre gondol.
93. Walzer, 1965
94. Tracts, 239. о.
95. Wiggington,

Giles /7-1597/:

Sedberg /Yorkshire/
tól;

Cambridge-bsn tanult; 1579-ben

lelkésze;

1585-ben megfosztják állásá

1506-ban Londonban Whitgift elfogatja, s mivel nem haj

landó aláirni, börtönbe zárja; rövid időre kiszabadul, ottho
nában prédikál,

de 1588 decemberétől újra börtönbe zárják a

Marprelate traktátus miatt; 1592-ben szabadul; Burghley köz
benjárására újra Sedbergh lelkésze.
96. Udall,

John:

/15607-1592/:

Kingston-Upon-Thames

Cambridge-ben

lelkésze;

J.

Penry

tanult; 1584-től
barátja,

Warwick

pártfogoltja, 1586-ban puritán nézetei miatt a legfőbb egyhá
zi

biróság elé idézik, de pártfogói támogatásával szabadon

engeoik. 1588-ban Walcegrave nyomtatásában jelenteti meg "The
State of the Church of England Laide Open in a Conference..."
és

"A Demonstration of

Christe

the Truth of That Discipline Which

Hath Prescribed..."

c., a püspöki rendszert támadó

anonim traktátusait; 1589-ben ismét a legfőbb egyházi biróság
elé idézték, s mivel nem tagadta /bár nem is ismerte el/
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szerzőségét,

1590-ben halálra

közbenjárására

Ítélték; Sir Walter Raleigh

azonban nem hajtották végre az ítéletet, s

1592-ben királyi kegyelemben részesült; betegsége miatt halt
meg.
97. William Pierce szerint Wiggington, Udall és Penry neve gya
núsítottként
gott.

a traktátus kiadása idején már közszájon for

Martin valószínűleg azért nevezte meg őket, mert tu

datni akarta az egyházi hatóságokkal, hogy rossz nyomon jár
nak.
90. Brown,

Robert /1549к.-1630/:

norwichi

szeparatista gyülekezetét alapit;

lelkész;

1500 к.

1501-ben a gyülekezet a

zélandi Middelburgba települ át; 1534-ben B. visszatér Skó
ciába, majd Angliába; kibékül az anglikán egyházzal.
99. börtönök
100. Tyndale, William /14907-1536/: bibliaforditó. 1524-tól félig
önkéntes száműzetésben Németországban és Antwerpenben élt.
101. Barnes, Richard /1532-1587/: Durham püspöke.
102. Hooper, John /7-1555/: protestáns mártír /megégették/.
103. Knox, 3ohn /1505-1572/: skót reformátor.
104. Tracts, 330. о.
105. Foxe, John /1516-1537/: Az "Actes and Monuments' /1563/ cimü
protestáns martirológia szerzője.
106. Tracts, 320. о.
107. Tracts, 352-360. о.
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103. Tracts, 364-377. о.
109. Waldegrave-t felváltó nyomdász.
110. Walzer 1965, 106. о.
111. i.m. 103. о.
112. Az 1593-ban hozott puritánellenes törvény kötelezően előírja
a

templom látogatását, bünteti a királynő egyházi ügyekben

való

illetékességének kétségbe vonását,

egyházi

cenzúrát.

és megerősíti az

/The Act Against Puritans, in: Gee-Hardy

1896, 490-493. о./
113. Annál

is

inkább, mert a kortársak maguk is háromféle puri

tánt különböztettek meg: a "politikus puritánt" az államü
gyek,

az "egyházi puritánt" az egyházi hierarchia, a "morá

lis puritánt" pedig az életvezetés kérdései foglalkoztatták.
Ooseph Mead cambridge-i egyetemi tanár 1623-ban úgy tudta,
hogy

először csak "egyházi puritán" létezett. Űt követte a

"képmutatásáról

könnyen felismerhető morális, vagy vulgáris

puritán". A "politikus puritán" utolsóként jelent meg. /V.ö.
Shipps, 1976/
114. £

leírás során elsődlegesen M.Walzer

kiváló müvére /The

Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical
Politics/támaszkodom.
Tisztában vagyok azzal, hogy amikor a puritanizmust az
európai

radikalizmus első formájaként értékelem, akkor egy

sok szempontból támadható általánosítást végzek. Hiszen a
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harcos, agitativ puritánok mellett létezik a befelé forduló,
kegyességre

törekvő puritánok csoportja is. Mint minden tö

megmozgalommal,
mondható,

úgy a puritanizmussal kapcsolatban is el

hogy különböző aspirációju, az egyes konkrét kér-

rekben különböző módon állást foglaló emberek vagy csopor
tok gyüjtőmedencéje volt.
Amikor

a fenti általánositás mellett kitartok, akkor

hangsúlyozni kivánom, hogy a radikalizmus csupán egy aspek
tusa a puritanizmusnak. Nem állitom, hogy minden puritán po
tenciális radikális politikus volt, de úgy gondolom, hogy
elkülöníthetek olyan csoportok, melyekre igaz ez a megállapitás.
115. A revizionizmus egyik célkitűzése, hogy megszabadítsa a pu
ritán historiográfiát az "evolucionista" szemlélettől, amely
a puritán mozgalom útját "elkerülhetetlen szükségszerüségként",

"egyenes vonalú fejlődésként" Írja le. A puritán ak

ciók sporadikusságának hangsúlyozásával igyekszik bizonyitani,

hogy semmiféle kontinuitás nem létezik a forradalom

előtti,

és a forracalom alatti puritanizmus között. így lé

nyegtelennek Ítéli például a 16. százaai puritanizmus kuta
tását

is, amennyiben e kutatás a forradalom "előzményeinek"

feltárására irányul, hiszen "előzmények" nincsenek.
A revizionisták jogos birálata, hogy a ló. századi és a
forradalom előtti puritanizmus csak visszatekintve válik je-
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lentőssé, annak fényében, hogy volt egy forradalom. A spora
dikus puritán akciók csak e nézőpontból válnak "történetté".
Számomra

azonban nem pusztán az a puritanizmus érdekessége,

hogy volt egy forradalom,

amelyben a puritánok tevékeny,

történelemformáló erőként vettek részt, hanem az is, hogy
egy olyan mentalitást képvisel, amely a történelem folyamán
újra és újra felbukkan.
116. Nem kivánok itt kitérni azokra a teológiai jellegű vitákra,
amelyek

a puritánok kálvinizmusának problémájából kiindulva

végülis

a kálvini

nyítják

a

kálvinizmus feltáratlan kérdéseire irá

figyelmet.

Ld.

Ch.A.

Barker, E.H. Emerson, N.

Pettit, D.D. Hall Írásait.
117. Sparshott 1967, 104-105. o.
113. Gadamer 1934, 277-278. o.
119. Az

elmúlt három évtized narrációrdl

folytatott vitáit

foglalja össze Hayden White, 1984. A narrativitás kérdésével
foglalkozik Mink, 1966; Baudy, 1970; LaCopra, 1935; Slotkin,
1986; Kellner, 1937
120. Lévi-Strauss 1966, 254-255. о.
121. Barthes 1931, 16-17. о.
122. Miller 1939; 1956; 1959 és Miller-Johnson 1963
123. A Plymouthban megtelepedő "zarándokatyákkal" szemben, akik
szeparatista kongregaciGnalisták voltak.
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A szeparatizmus első, Írott források alapján dokumen
tálható angol képviselője Robert Brown volt, aki cambridge-i
lelkészi

állását feladva 1580-ban vagy 1581-ben R. Harrison

segítségével Norwichban megalakította az első kongregacionalista

gyülekezetét.

A norwichi

püspök zaklatásai miatt a

gyülekezet egy része a zélandi Middelburgba emigrált. Brown
és Harrison vitája miatt azonban e gyülekezet kettészakadt,
s Brown néhány hívével együtt 1583-ban visszatért Skóciába.
Mivel a presbiteriánus egyházi vezetők sem tolerálták a sze
paratizmust, a csoport továbbvándorolt Angliába. Brown rövid
időre

börtönbe került, de Lord Burghley közbenjárására sza

badon engedték.

Az anglikán egyházzal kibékülve, 1591-ben

lelkészi állást kapott.
Gyülekezetének Norwichban hagyott része folytatta műkö
dését .
A norwichi

gyülekezeten kívül csak a londoni szepara

tista kongregációról
létezett.

tudható bizonyosan, hogy 1587-ben már

Tagjainak nagy részét hosszabb-rövidebb időre be

börtönözték.

Lelkészt és tanítót csak 1592-ben, Fr.Johnson,

és az ideiglenesen szabadlábra helyezett J.Greenwood szemé
lyében

választott.

Barrow-val,
browni

Greenwoodot

1593-ben kivégezték,

H.

a londoni gyülekezet "ideológusával" együtt. /А

és a barrcw-i kongregacionalizmus különbségeire itt

nincs mód kitérni./
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Elöljárói kivégzése után a londoni gyülekezet nagy ré
sze H.

Ainsworth tanitó vezetésével Amszterdamba emigrált.

1597-ben a szabadon bocsátott Johnson is követte őket, de
hamarosan nézeteltérései támadtak Ainsworth-szel, s 1610-ben
kettészakadt a gyülekezet.
Az uj-angliai Plymouth lakói nem a norwichi, nem is a
londoni,

hanem a scroobyi csoport tagjaiból kerültek ki. E

csoport

1602 körül Gainsborough-ban, John Smyth vezetésével

alakult.

1604-ben csatlakozott hozzá a cambridge-i tanulmá-

nyait ekkor befejező John Robinson. A gyülekezet egy része a
püspöki

zaklatások miatt 1605-tól a Gainsborough melletti

Scroobyban,

William Brewster postamester házában tartotta

találkozóit. A Gainsborough-ban maradt hivők J.Smyth vezeté
sével

1606-ben Amszterdamba emigráltak, s rövid időre egye

sültek a londoni-amszterdami gyülekezettel.
1607-ben vagy 1608-ban a scroobyi csoport is követte
eket Amszterdamba, de mivel nem kivántak állást foglalni az
amszterdami
tában,
sont
ták

szeparatistákat megosztó, személyes jellegű vi

1609-oen Leycenbe tették át székhelyüket. J. Robin
lelkésznek, W. Brewstert pedig presbiternek választota tanitói

tisztség betöltetlen maradt. E seroobyi-

leyaeni gyülekezet emigrált 1620-ban a "Mayflower"-en Ameri
kába,

s Plymouthoan megtelepedve megalakította

az első

amerikai szeparatista kongregacionalista gyülekezetei.
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E

szeparatistákrdl azért kell itt emlitést tenni, mert

az amerikai puritanizmus jellegéről folytatott egyik vita
hozzájuk kapcsolódott.
puritanizmus
csoport,

A kérdés lényege, hogy az amerikai

fejlődésének irányát a plymouthi szeparatista

vagy pedig az 1630 után betelepülő, eredetileg

presbiteriánus hajlamú puritánok határozták-e meg. W.Walker
/А History of the Congregational Churches in the United
States Mew York, 1054 és The Creeds and PI tforms of Congre
gationalism Boston,
puritanizmus

1093/ amellett érvel, hogy az amerikai

lényegében

a szeparatista kongregacionalizmus

eszméit vitte tovább.
Miller ezzel szemben úgy véli, hogy az amerikai purita
nizmus karakterének kiformálódásában az 1630 után letelepü
lő, nem-szeparatista puritánok játszották a vezető szerepet.
124. Az

amerikai

revizionizmus

összefoglalásakor

McGiffert

főbb
/1970/

irányzatainak
és

Hall

/1987/

tanulmányaira támaszkodom.
125. L.

Billingtcn, Ch.L. Cohen, J.S. Coolidge, D.O. Hall, Ch.E.

Hambrick-Stcwe,

E.B. Holifield, R.T. Kendall, M. McGiffert,

R. í-üddlekauf.
126. Brauer 1987; Bush 1903; Hambrick-Stowe 1907; Kendall 1979
127. V.ö.McGiffert 1970, 49. o.
120. Stoever,
Theology

W.K.:
and

"A Fairé and Easie Way to Heaven": Covenant
Antinomianism

in

Early

Massachusetts,
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Middletown, 1970. V.ö. Hall 1987, 201. о.
129. Hall 1907, 202-205. о.
130. i.m. 200. о.
131. Miller 1956, eh. 1.
132. i.m. 5. o.
133. i.m. 6. o.
134. Delbanco 1904, 35. o.
135. i.m. 355. o.
136. Weber, 1902
137. Hall,

D.D.:

The Faithful Shepherd:

A History of the New

England Ministry in The Seventeenth Century, Chapel Hill,
1972. V.Ö. Delbanco 1984, 356. o.
130. Idézi Delbanco 1904, 356. o.
139. B.K.

Drown,

3.M.

Eumsted,

0.

Higham,

L.B. Wright. V.c.

McGiffert 1970, 41-42. o.
140. Morgan 1961, 241-242. o.
141. Winters,

Y:

Obscurantism,
Renaissance:

Maule 's Curse: Seven Studies in the History of
Mew Ycrk,
Art

1933. Matthiessen, F.O.: American

anc Experience in the Age of Emerscn, New

York, 1941; Trilling, l.: The Liberal Imagination, New York,
1950;

Feidelson, Ch.jr.: Symbolism and American Literature,

Chicago,

1953; Lewis, R.W.8.: The American Adam: Innocence,

Tragedy

and Tradition in the Nineteenth Century, mOChicago,

1955,

Chase,

R.:

The American Novel

and Its Tradition,
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Garden City,

1957;

American Novel,
Garden,

Fiedler,

New York,

New York,

1964;

L.:

Love

and Death in the

1960; Marx, L.: Machine in the
Poirier, R.: A World Elsewhere:

The Place of Style in American Literatura, New York, 1966;
Bercovitch,

S.:

The Puritan Origins of the American Self,

New Haven, 1957 és The American Jeremiad, Madison, 1978.
142. E paradigmaváltások ismertetésekor R.ű. Reising /1986/ kivá
ló összefoglalójára támaszkodom.
143. Hicks, 1933; Brooks, 1951; Parrington, 1954
144. Reising 1986, 6.о.
145. Winters 1938, 4-5. о.
146. Chase 1957
147. i.m. 13. о.
148. White, 1931
149. Lewalski, 1979
150. Lewalski 1977, 79-82. o.
151. Bercovitch, 1975
152. Bercovitch, 1978
153. Grabo 1974; Levin 1974; Hinter 1974; Rcsenmeier 1974; Shea
1974; Tichi 1974; Ziff 1974
154. Bercovitch, 1936
155. Ferguson, 1986; Lynen, 1986
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