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Bevezetés
Á tudományok szekularizációjának egyik első állomása volt
az ál amtudományok és jogelméletek differenciálódása. A számta
lan aefinició elemeiből, korabeliekéből is a célunknak és anya
gunknak megfelelő, a dolgozatban magánhasználatra kialakított
állarameghatározás/
Realitásként működő absztra tűm, mely egy országban (=terűlet és
népesség) egyidejűleg egy elnyomó osztály uralmát Biztosítja egy
bizonyos jogrend alatt, alapján, mig jogrend alatt a termelési
módnak megfelelő, abból következő társadalmi viszonyok összessé
gét értjük, s mely formailag az államformában (kormányzat) tes
^ 4 b > <v. -exfif о
tesül meg.
A politikai tudományok önállósodási folyamatában Machiavelli
magányos sziget, nemcsak 4oo év távlatából nézve, és nemcsak kortársaihoz képest, hiszeh Platón és Arisztotelész sem, a középkor
még kevésbé tekinthető elődjének: nem tévén különbséget társada
lom és állam fogalma között*. Bár magyar irodalomtörténészek is
végeztek széleskörű kutatásokat, Heller Agnes figyelmeztet,
hogy Machiavelli "problémáinak megnyugtató megoldásával ma is adős a /nemzetközi/ politikai tudomány."**
A század második felében kezdenek kikristályosodni államel
méletek; Franciaország különösen gazdag táptalajt nyújtott a
legkülönbözőbbeknek a vallás - polgárháborúkban konfrontálódó
bonyolult társadalmi viszonyaival.
A dolgozat a (Magyarországon kev'sbé feldolgozott) francia, vagy
azioöszerint Franciaországban elterjedt*** eszmék néhány jelleg
zetes megfogalmazását veszi szemügyre. Az anyagbőség és a korlá
tozott hozzáférhetőség miatt csak az irányzatok legmarkánsabb kép
viselői válhattak a vizsgálódás tárgyaivá* vagy pedig (esetleg
űem a legjellemzőbb 5s legértékesebb, de) a közvéleményre, azaz
a politikai viszonyokra nagy hatást gyakorló iraték.
"Tiszta" államelméletnek úgyszólván egyik vizsgált mű sem te
kinthető, hiszen ha ragaszkodtam volna a tiszta műfajhoz, jófor
mán csak ( achiaveIli és) Podin maradna fönn a rostán, s igy a
dolgozat egyik alapvető célkitűzése, az elmélet - és gyakorlat,
teóriák - és tények, ideák, megoldási javaslatok - s meg (nem)
valósulásuk kölcsönhatásának - tehát a minket érdeklő tükrözősi
3zint elemzése sikkadna el vagy válna hamissá.
* eller 2 . **uo.2 . *** vö pl. a svájci eze

2

achiavelli as első, aki as á llam intézmény je .legét tudatosít
ja; szerkezetét abeztraktan a moráltól e-lválnsstva, a szubjek
tum vet ülőt ében tárgyalja« Jean Sóéin müve ugyani -y jellemez
ig
hetö, az utolsó vonásban, azonban különbözik; az intézmény
jellegre kerül a hangeály; kz objektiv társadalmi valóságból
u:
kiindulva.
't
Az utópiákat, melyek esetleg "elvontabbak” a fenti müveknél,
dolgozaton szempontjából a társai alomfilczófiai absztrakció,
voltaképpen az irodalmi absztrakció körébe sorolom. Az utópi
ák, bármennyire is a való élet elemeit felhasználva alkotnak
álonczigetet vagy napvárost, az államfogalomtól nem me kttlönböztotett társa da loneв газ ényt tartanak tükörként - többé kevés
bé bevallott morális célzattal - a jelen éké. A dolgosat vizs
gálódási köréhez tehát az utópiákkal ellentétben jobban hozzá«1
tartoznak a heIlyel-кőzzel épp hogy nyomdafestéket eltűrő stílus
sü, napi politikai célzató., ám a differenciált állam elméleté
nek egy-egy orzsáját tartalmazó gűnyiratok, vagy gy-egy eddig
csalc irodalomtörtén ti яse pontból vizsgált, formailag szépi
rodalmi mű.
f*z állam fogalmi kialakulásának kezdeti stádiu iát jelzi
a terminológiai sokrétűség.
Л *république * és a kevesebbszer előforduló * ótat’ szavak
megfelelőjének tekintem az állam terminust; a teokrata Kálvinnál
jellemzően megjelenő, szűk *gouvemement civil” körülírás
raegnsoritáso kai kerülhet e kategóriába, ka/yritkán a 'nation*
szó is felhő. kan, az állammal majdnem azonos tartalommal; a hazapatrie emocionális tartalmával vegyítve« .’Шопa
* szó szinte
sosem jelent államot;' vagy királyságot (tehát államformát), vagy
pedig birodalmat (a négy világkorszak egyikét, azazatágabb fo
galmat jelöl.
Az elemzés szempontjából semlegesnek tekintette az uralkodó
megnevezéseit (Prince,Kei, ne, stb); lényeges viszont, hogy
a magyar *néj* szó Megfelelője, s. 'peuple* csak a harmadik rend
alsó rétegét jelenti, az elvétve használt többes szó. ó ’nations*
felel ■ eg véleményer szerint a mai 'masses sociales* kifejezés'пек. Az abszolutizmus szó használatát - mivel egyetlen elemzen
dő mű ser igazoljp, 1odint is ideérxve, ostclt és birodalo?—
elméletét sem kivéve; ráadásul int késő bi képeöíinényt - el
kerültem.

A legfelsőbb hatalom korlátái
(A szükséges legfelsőbb hatalom igazolása)

1 . Teológiai korlátok* Kálvin az evilági hatalomról

IáÍvin vallása nagy tankönyvében a római jog szókincsével
Írja le Isten szuverén hatalmát (Koyaume spirituel*), majd az
evilági kormányzásnak (ordonnance civile; regime tempore Г**)
szentel egy fejezetet.1 A kétféle hatalom fogalmát erősen el
térőnek tartja, amelyek jólmegférnek egymással*

ez (rübernalas megvalasztatott legyen az Christus
nak lelki es belső országátuls azonképpen megkell
viszontag tudni, hogy egy mással nem ellenkesnecS*'
em szégyen a szolgálat a lelkiismereti szabadsággal változat
lanul rendelkező embernek*
az szolgák szorgalmatosoc ne legyenek az ö szol
gai állapattyoc felöl; hanem az hogy, az lelki
szabadság az polgári szólgálat mellett igen jól
megálhat****
A fölöttes, az uralkodó ugyanis mindenkoron legitim*
az Pejedelemseg Istennec rendelése legyen* Es
hogy semmi hatalmasságod ne legyenec hanem czac
az Istentől.*****
Kálvin nem győzi ezt hangsúlyozni , ismételni, ig legelső
mtivében******még függ az uralkodó a törvényektől, a természe
tes jogoktól - az Institutio csupán a. hatalom vagy ország
xInst.chap.XV. **Inst.chap.vVI.; latin és a továbbiakban
használt magyar (Ss A) 2o. fejezete *** >zMA 15o7.
**** z A 1506. *****SzMA 1509.
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birtoklásának tényével bizonyítva látja akár egy zsarnok is
teni küldetését:
ce tirand pervers et cruel feust honnoré; non
pour autre raison, sinon pourtant qu'il possédait le Royaume. ^aquelle possession seule
monstroit qu’il estoit colloqué sur le Throsne
par 1*ordonnance de Lieu.*
földi hatalom iránti lojalitás Így Isten szolgálatával egyen;
lö:
az fejeuelemséghöz mutatott engedelmesség az
istennec ö maganac nyugatié, mivelhogy az 6
hatalmoc az Istentől vagyon.**
Az kic pedig /.../ ez szentséges hivatalt és
tisztet szidalmazni és káromlani meric,/.../
mit cselekesznec azoc egyebet, hanem hogy az
Istent ön magát gyalázzác • • • #**
Az alattvalók teliát türelemmel viseljék önkéntes szolgaságuk:
ne zenebonáskodgyanac /.../ se az dolgokra
kezeket ne vesséc, az mellyeknec ez aránt
megkötöztetteknee kell lenniec: anem az feje
delem megesmerésére és megvisgalására hadgyác,
az kinec egyedül vagyon itt megoldoztatott és
szabadságos keze.**** - és még
megparanczolas nélkül semmit ne kezdgyenec.*****
Az abszolutizmus határát súrold uralmat még bírálni sem
szabad ( a szöveg minden iróniától mentes):
soha nem vetemednénc ez illyen pártoló és tamadas indító gondolatra, hogy az királyt az ö
érdeme szerint kellyen tartani és beczülleni*****H
Kálvin nem tesz megkttlönbözteést a bitorló és legitim eredetű
zsarnok között, pedig, ha a tények szintjén a nagy port föl
vert Jean Petit-ügyről nem is hallott^, vagy artolus jogi
fejtegetéseit nem olvasta - feltétlenül ismernie kellett
Aquinói Sznet Tamás elkülönítő tételét.*******
♦Inst.t.4-233. ** özKA 1528. ***uo.1511. ****uo.1529. *****uo;
153o. **#*-x-* uo.1533» ******* Commentum « • • Sententiarum * * • Petri
ombardi; id. ouenier 7-65.
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. 2*os:>z királyok "igasságul vettettenec az népre", hogy
hatalmuk "az Ur istennec húsúit haragja legyen ez föluön",
"és igy még az leglatrab Tyranusnak is és kegyetlenül ural
kodómé"* is meg kell acini a tiszteletet. Az ellenállásnak
voltaképp nem is fokozata a tűrés, amit Kálvin vallásos
elmélkedéssel egybekötve javasol a szorongattatások idején:
de ugyan nem kell mindgyárt azt alitanunc,
hogy az az bosszú állas mi reanc bizattatott
legyen, az kiknec semmi egyéb nem paranczoltatott, hanem hogy engedelmessec legyünc és
s z enyve dgyünc.**
ért ha kegyetlen fejedelemtől szörnyűképpen gyötrettetüne, ha valamelly fösvénytől avagy hashizlalótul rutalmassan megfosztatunc,***
először a saját bűneink büntetéseként kell felfognunk a
zsarnok hatalmát, aki azonban tarthat a Teremtő haragjától,
hiszen ha "az Isten ellenis szarvat emelt, önnön magát fosz
totta meg a hatalomtól"****:
/Isten/ az kivély királyoknac vérszomjuhozó páltzájokat el tördelte, és az ö elviselhetetlen
Uraságokat megrontotta. Vegyéc eszkbe ezt az
^egnáloc, és röttennyenec me grayta.*****
z egyének mindenfajta szembeszegülés tilos, de a tisztség
viselők, a magisztrátusok,
midőn ez éktelenségben / • • • / az Isten к pénec
semmi p Idáját és ábrázattyát nem láttyác / • • • /
illyenképpen ezt sem akarjác annac az föbséges
Tiszttartóimé lenni****** azaz joguk és kötelességük fellépni a zsarnok ellen. Ilyen
hivatali tisztet töltöttek be Laceáaemoniában az ŐEphorusok
eánczöc", Rómában "Tribuni plebis vagy Tzéhmesteree",stb • *
"és az minemti hatalommal talára mostanis birnac az három rendec, / ♦ * e /midőn ország gyűlésében vágynak"*******, a a magisztrátusok ellenállási kötelességüket elmulasztják, árulást
követnek el. A magisztrátus olyannira kivételes jogokkal bir
(ö az élő, megtestesült törvény - a törvény néma magisztrátus),
hogy még az V. parancsolat alól is felmentést kap a haza vé
neimé ben: kell büntetnie, mert különben igazságtalanná válik;
Sz A

1531-32. **1536. *** 1535. **** 1537.
**•*■*
55o. *******1556.

*****1536.
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a rend (lényeges fogalo Kálvin egyházalkotmányában) érdeké
ben szükséges ölnie, sőt háborúznia is: A haza és terület,
a sértést szenvedett szövetségesek védelmében; a lázadás és
gonosztevők leverésére indított háború legitim, , e a nagyobb
szabású banditák, betörő idegenek eilen is fegyvert kell és
lehet fogni:
ivelhogy semmi különbség abban ninez, hogyha
királyé avagy a köz n pböl valóé, az ki idegen
tartományba, az mellyben semmi közi, sem igaz
sága nincsen, be rohan, és azt ellenségessen
dullya fosztya.*
Az Isten "czudálatos jó vólta, hatalma, gondviselése"** más
büntetési módokat is tartogat az istentelen zsarnokok szá
mára.
ért egy részént néha az ö szó Igái közzül
nyilván való és közönséges bosszuállasokat
támaszt, és гzokat az ö /az Isten!/ parancso
lat tyával felkészíti és fegyverkezteti, hogy az
mételyes és vétkes uraságot büntetésre vonnyác***
- az egyik módszer tehát az isteni elhivatottság alapján egyet
len alattvaló per, Ítélet nélküli zsarnokölése. A másik:
más részent legottan arra haytya és igazittya
felbusult haragjokat ez illyen embereknec, az
kik mást gonuolnac és más dologra igyekeznect***
Az eredetiben is ’meglehetősen homályos megfogalmazás a pél
dák révén értelmezhető: másfajta formájú; más nemzetek el
sőbbségéért harcoló hatalmak szolga ágra vetik a megátalko
dottakat .
A kétfajta büntetés között azonban különbséget kell tenni a
legitim elhivatottság (vocation légitime; a magyarban nem
szerepel) jelenléte miatt:
ért amaz elsöc / ózes, Gthoniel, stb. zsar
nokölök/, midőn az királyoc ellen hadakoznánac,
semmit^ne'^vétöttenec /.../ az királyi felséges
méltóság_eilenA hanem úgymint onnan feilytil
menyből erőseitietvén és fegyverkezhetvén, az
kisseb hatalmat, az nagyob hatalom által megzaboláztác.*****
*Sz A 1515.; sóit Eoy ou hőmmé de bas estat: Inst,t.IV,213•
**SbMA 1535. ***Szi A 1535. ****uo. ***»*Sz A 1536.
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Az Isten ostoraként működő idegen hatalmak viszont csak go
noszságot forgattak szivükben, büntető szerepükért később
megbünhödno к•
A fejezet végén az isteni parancs megtartására hiv fel Kál
vin a nártiriumig, mert bár a i iMyok feldühödése a halálitélettel egyenlő, mégis %zükség inkább az Istennec engedni,
mint az emberefenec”.* így válik kötelességgé az ellenállás:
Ha ö ellene /Isten/ valamit parancsolandanac,
aimac nálunc se helye se érteke ne legyen.
3 ez aránt mind azzal az egész méltósággal
se gondollyunc semmit, az mellyel az Fejede
lemség viselőc fel vadnac ékesltetvén**.

álvin a hagyományos három kormányzási módot (államfor
mát) egyenértékűnek tartja, mert - akár az elemek egymáshoz
való viszonyában - a politikai formációkban is a különböző
ség, az egyenlőtlenség tartja fenn szerinte az egyensúlyt.***
indhárom tartogat veszélyeket: a királyság könnyen zsarnok
sággá fajul, a "legjobbaknac és érteimesebbeknec igazgatások1'
- az arisztokrácia - összeesküvéssé változhat a nép ellen, az
utóbbinak "községi uralkodása" viszont a pártütés, lázadás
melegágya. Az emberek előtt kétségkívül az egyeduralkodás a
legkevésbé kedvelt, hiszen egyetlen kivétellel általános
szolgaoá ot j elent:
minden hatalom czac eggyen áll, az meIly ál
lapot mivelhogy közönséges szólgaságot hoz
véle, az nagy értelmű és jeles természetű
embereJmec soha nem tettzettf***
Az оgyedura kodó (még nem zsarnok) kőimen visszaélhet hatal
mával: Kálvin a korrupt adminisztráció, a hivatalok eladása
ellen emeli szavát:
nénellyec fösvenségre vetemedvén, minden
törvényi igasságot, Privilégiumokat, Itiletet,
leveleket, peezéteket az pénzért árúra boczatnae*****.
Jogi-pénzügyi korlátot is szab a fejedelem elé: a (legálisan)
befolyt adókat az ország javára, terheinek lerovására hasz
nálhatja csak fel. A "széles mezöc és soc állójóseágoc" - azaz
a birodalom területe és természeti meg egyéb kincsei nem orivál
tulajdonuk*
*és** z A 1 537. ***Inst.t}IV#2o7• ****Sz A 1512.
*****3z A 153o.
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ö nékic nem Olly tulaydon és sayát kincztarto szekrenyeic legyenec, mint közönsé
ges jószág, és kinéztartóhely*.

A különböző kormányzatok egyenrangúságát fennszóval hir
dető Kálvin ügy látja jónak, hogy a köznépnek csak az adózás
és a szolgaság joga járhat:
illendő engedelmességeket mutassác, akar
azoknac parancsolatinac megtartásában,
akar az adónac, dezmánac megadásában • • ♦ **
ért az ostoba plebsnek semmiféle beleszólási, döntési joga
nincs:
bizonyára hijába való mulátság volna
hogyha köz emberec disputalnác azt meg
mellyic volna az legjób ez világi Gubernálásoknac formái között /.../, mivelhogy
nem azokat illeti az közönséges liaszonnac
rendeléséről való tanAczkozás.***
E két államforma hibáinak ecsetelése jelzi, hogy Kálvin
implicite az arisztokrata uralomnak kedvez. Az I. Ferencnek
ajánlott francia fordításból nyilván okkal maradt ki a nyilt
állásfoglalás:
nem tagadom azt, hogy az ollyan igazgatás,
az holott czac az eszes és értelmes emberec
járnac elöl, avagy pedig az hol az esaassec
és egyszersmind az község birja és igazgattya az aolgot, legyen az tölbinól /sic/
az legjób forma.****
Ugyanis a vegyes (nép + arisztokrácia) vagy a kevesek uralma
esetében oldható meg a legkönnyebben az elhajlások ellenőrzése:
batorságosb és elviselhetöb legyen, midőn
többeken áll az igazgatásnac tiszti, hogy
eggyc a másikat segítse, tanítsa, intse,
és ha midőn valamellyic illetinél0 fellyebb
akarna emelkedni /.,./, annac megzaboldzására többen legyenec az megfenyítő meste
re c .-*****4
sz :a *1520. **1529. ***1512. ****és *****1513.
°illetékességénél
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álvitt tanát, rely Írója implicit szándéka szerint (és
szavai ellenére) az egyház feljebbvalóságdt bizonyítja a
világi hatalommal szemben - később a polgári társadalom szekularizációs törekvéseinek szolgálatában értemezték. Nem
államvallásnak készült - ranciaországban pedig a nemzeti
eszme* elsőrendű alátámasztója lett. Az arisztokratikus
felfogáshoz áll legközelebb - és szerte a világon a fejlődő
polgárság ideológiájává vált.

2. Rendi korlátok: Francois Hotman: franco-.Laliin
A Szent- értalan-éji véres eseményekre az első nagyobb
szabást, távlati!, elméleti jellegű reakció a raneo-dailia.**
otman kettős származása folytán és hepe-hupás karrierje
során saját bőrén tapasztalta, hogy a francia monarchia ingatagsága vezetett az állam teljes korrumpálódásához.
Csatlakozott ugyan a nagy számban megjelenő protestáns mártir-dicsöitö paafletekhez a he furoribus gallicis c. müvé
vel (1573)» később a Coligny admirális életével***, ám jogés tőrténettudósi hírnevét a Franco-Gallia jelzi mindmáig.
Az elsősorban jogtörténész íotman vizsgálódó szeme a
régműit idők, az ősök bölcs intézményein állapodik meg.
Nagyrészt Tacitus és Caesar nyomán Írja le a ga.-lok államszrvezetét. Ez monarchikus vagy arisztokrata vezetésű váro
sokból Alit; melyek egyenlő jogokkal rendelkeztek az evenként
összegyűlő országos tanácsban, ahol az egyes szövetséges te
rületek vezetőit - akik a római felsőbb hatalom és a gall
nép közt közvetítettek - közösen választották meg. így a gall
városállam-rendszer nagyjából változatlan maradt a római ura
lom alatt is, a frankok letelepedéséig, л zártán a germán hatalomszervszési törvények léptek életbe, ám a jól bevált ál
lamszervezetet a hóditó germán nemzetség szétzázá.s helyett
felhasználta, rankhon és Gallia királyának****cimezték a

*ez Loumergue, éonard, sze Tamást aások véleménye is.
**T—G, sive traetatus isagogicus de regimine regum : alliae et
de jure ouccessionis,Genf, 1 973• S* doulart fr. ford.: öln,1 5?4.
***s.l. 1 575.;vitatott J.de Jerres szerzősége
-u. 5' •
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közös és egyetlen uralkodótj továbbra is a nép választotta,
meg is foszthatta a hatalomtól.
A néphatalomnak, sőt a népszuverenitásnak hangsúlyozása
szembeállítja a szerzőt az örökletesség elvével.
Az elhunyt király fia első az egyenlő pályázók közt. iíotman
megerősíti, hogy a trónöröklés korántsem volt természetes,
s erre a tbbszörösen bizonyított megállapítására alapozva
támadja a száli törvény érvényességét.
A száli törvény, mely a hasonnevű, a Eajna-delta környé
kén letelepedett frank törzsről kapta nevét, az első polgárés büntetőjogi gyűjtemény*.égy homályos pont jő alkalmat adott
épp a gyűlölt "firenzei nő" idején, épp egy hugenotta jog
tört nesznek a monarchia elleni támadásra s a népfelség el
vének történeti megalapozására: ár a "lói salique” a hirtok
és egyéb javak örökléséből zárta ki a leányágat, későbbi iíotman szerint helytelen és £liÖ£Í£ndö - in&e£p£ej*á£iók sze
rint az a törvény a korona öröklésére adott jogszabályt,
valóban, a koraközépkorban a király az alattvalók javára al
kotott saját törvényeinek foglya volt.*"' Hagy Károly idejében
a törvényes formula az összes törvénykezésben aktiv részt
kapott vazallus saját kezű megerősítéséhez ragaszkodott^, és
Charlemagne után fél évszázaddal, 664-ben is lényeges tényező
adataink szerint a nép beleegyezése .
iíotman meg van győződve arról, hogy az ősök idejének szép
összhangja (ce bel ancien accord qui fut au temps de nos
Peres)** uralta a "champs de mai" intézményét. A *agy Károly
Capitulaires-joggyűjteménye által szbályozott, évenkénti, ün
nepélyes, általános nemzétgyűlés - később rendi gyűlés - ke
zében volt a legfelsőbb hatalom:
la souveraine et prIncipale administration
du Royaume des Francs Gaulois appartenait
ä la générale assemblée de toute la nation
qu’on a appelée dejjuis 1’assemblée des
trois estats.***
Ez a vegyes államforma a harmonikus - lelkesedik Iíotman, ez
a választáson alapuló monarchia a legitim és ideális: a ren
dek a közügyeken fölül a királyválasztásban vagy a irály le♦pl. a vérdijfizetési kötelezettséget vezette be. **F-0. 7í
id. esnard 33o. ***F-G. 96; id. lesnard 331.
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tételében is dönthetnek. Capet Hugóig^ a rendek szuverenitá
sa nyilvánvaló volt. A Capetingek alatti / 132 -tói 1484-ig
átlagosan negyedszázadonként (!), különleges esetek megol
dására ös ©hivott/ rendi gyűlésekre hivatkozva otman a ren
di hatalom továbbélését bizonygatja. Keserűen kell megálla
pítania , hogy lassacskán eltorzultak a régi harmóniát, népfel
séget, vagy legalábbis a nagyok befolyását jelző fogalmak:
a charlemagne-i "piacitűm"-bői (a föurak határozata, illetve
az évenként kétszer ülésező főúri gyűlés neve is) -"plaisir"
lett, az abszolút hatalom kénye-kedve biztosítására.
A rendi gyűlés tartalma is eltorzult - a résztvevők is.
otman élesen tárnánja a parlamenteket, melyeket a rendi,
sőt a királyi hatalom bitorlóinak tart.!° VII. károly - Ilot"ian nem győzi hib&tatni érte - 1 453-ban örökletessé tette
a hivatalokat; a.z eredmény a 16. századi vidéki és párizsi
parlamentek korrumpálódása:
je tien ceci pour une chose resoluö, que la
vraye cause et la premiere source d*ou tant
de maux sont issue, n'est autre chose que la
profonde playe que luy fit у a cent ans ou
environ, celuy qui ontreprit le premier de
renverser les bonnes loix et Statuts de nos
ancestres*.
Л rendi gyűlések közötti időben, ennek akaratát, azaz végső
soron a nép akaratát azonban a parlamentek kéviselik. Szere
püket igy & királyi hatalmat korlátozó tényezőként hangsú
lyozza otman a ranco-Gallia 1586-os, kibővitett változatá
ban. Történelmi példákkal igazolja, hogy a szuverenitást
gyakorló nép képviselői mindenkor z ország javára szolgál
tak munkálkodásukkal.
Íz egyeduralkodó szuverén hatalmát korlátozza a törvény
is: birodalma öröklődő hiv talnokrendszere, jogszokásai, mo
narchikus alkotmánya, gazdasági-pénzügyi felépitése:
Regem Iraneogalliae non infinitam in suo regnő dominationem habere, séd certo jure eerti3que legibus circumscriptum.**
-C. 7. id. Vautier 4o. **uo.188. id. lesnard 334.
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ITotman az államot mint hatalmas testet ábrázolja: a biroda
lom, a nép összessége a test, a király a fő:
Rex, princeps est unicus ac singularis ac
tanquam caput Aeipublicae: Kegnum verő ipsa
civiuxa ac subjectorum universitas, et quasi
corpus Keipublicae.*
A birodalom fejének, a királynak van saját személyi tulajdo
na, deanéptöl gyümölcsöstetezre kapott corpust, a birodalmat
elidegeníthetetlen javak halmazának kell tekintenie.
Az állam korporális megjelenítése, a király és királyság
javainak elkülönítése, tehát a szuverenitás pénzügyi korlá
tozása a Franco-Gallia kibővített kiadásában** arra utal,
hogy a szerző nemcsak protestáns mivoltában veszítette el bi
zalmát a francia monarchiában.
otman főműve tehát Franciaország "alkotmányos" királysá
gának története, tagadása annak, hogy a francia királyság
valaha is abszolút monarchia lett volna. Kulcsszó a mft elmé
ben a "frank" szó: utal arra, hogy a francia nép mindig sza
badságban élt.*** A gall romantikából, frank nosztalgiából
demokratikus politikai elmélet, a rendi monarchia körülírása
született meg a Szent Bertalan-éjet követően.
égsem találhatjuk meglepőnek, hogy 1 584 után homlokegye
nest ellenkező nézet, egyre inkább a királyi hatalom korlát
talansága mellett tör pálcát iotman, hiszen a trón várományo
sa Francois d*Anjou halálával a protestáns Вavarral Henrik
maradt. Ezért jut el odág Iotman, hogy az antik császárok
gyakorlatát kérje számon a hanyatló III. Henriktől: a trónutódnak a király mellett a helye, a trónon, s vele egyenlő
fenséggel és jogokkal kell birnia.**** Navarrai Henriknek
azonban még unokafivére véres letűnése után is elég harcába
került, hogy a Louvre-ban regnálhasson.

* F-G.155. id. esnard334.
15&6-os frankfurti latin kiadás.
*r* A. StégmannsL’opinion publique au 1 6e siede - előadások
1975-76. ****De Jure Successionis regiae in Regno Francorum,
1 588.
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umanista - sztoikus korlátok:

ontaigne: ncsais
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z udvartól távol, lovai ;'s könyvei közt éiöf cimire-rangra
ne; vá .yódó randa nemes jóformán itt; ;:g;etlen a hat a lomtól:
A la veritó, /.../ le pois de la souveraineté ne touche un gentilhomme i’rangois a peine
deux fois en sa vie. na subjection essentielle
et eifectuelie0 ne regards ü*entre nous que
сеux qui s'у convient at qui ayment к s’ho
nors r et enrichir par tel service; /.../car
qui s$ait conduire sa aaison sans querelle
et rase proces, il est aussi libre que le due
de Venise.*1t'
Jztoi cus módon távolról és felülről szemtlgyre véve kora esemé
nyeit , ontaigne beszélnek néhány szétszórt megjegyzése kivéte
les irodalmi finomsággal megfogalmazott példája a mérsékelt ka
tolikus értelmiségi álláspontnak.
А II. könyv Ív II. fejezetében (ne la présomption) egymás mellett
találjuk, tuise és Álba herceg had tetteinek méltatását és lese,
Uuchanan, Dómat kóH-e'vze-tének dicséretét. A katolikus királypdwfc Mo*U'$*e szt«rcrvt
nciaország igaz képviselője - á a
hi'oákaí. , bűiket

is folfto( i:

En ce Ciébat /.../ de guerres civiles, le rnoilleur et le plus sain parti est sans uoute
célúi qui ; aintient et la religion et la po
lice anciennes eu pays* **
A (katolikus) keresztény vallás a leghasznosabb a rend, a köz
java szempontjából:
na religion Chestienne /sic/ a toutes les
marques d*extreme justice et utilité; mais
nulle plus apn- rente, que 1*exactc recommandation de l’obeissance du . agistrot et manutention des polices00.***
no cj lict-Li о о ej ixx cst siitro nous) '■ л ix • Cü# Хл »

( e la liberté de conscience) ***I.ch. XIII.( e la coustume et
de ne changer aisement une loy recede)
°ef feet ive Oügouverao 'exits, formes de gouvernement
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Ugyanakkor az erőszak minden formáját elitélve, Julianus
Apostata álláspontja iránt nagyfokú megértést tanusitva
(hiszen "il était /.../ enneiai üe la Ohrétienté, mais sans
toucher au sang"*) a "hitehagyott" jelzőt megkérdőjelezi,
a ontaigne-ben kétszer is vendégeskedő Zavarral enrik
elleni ultrakatolikus váciakat is cáfolva:
cette opinion me semble plus vraisemblable,
qu'il ne l'avait® jamais eue a coeur, mais
que, pour l'obőissance des lois, il s’était
feint jusques ä ce quéil tint l'Empire en
sa main.**
A gondolat szabadsága tehát a királyokra is vonatkozik,
nemcsak a nép vagy a bölcs előjoga; a királyokra, akiknek
szinte semmi előnyük sincs uralkodásuk tényéböli
<es avantages principesques sont quasi
avantages imaginaires.***
A király végső soron ugyanolyan ember, mint a többi:
loutes les vraies commouitez qu'ont les
^rinces leur sont com unes avec les hommes
de moyenne fortune /.../; ils n'ont point
d'autre sommeil et d'autre appetit que le
nostre;/.../ leur couronne ne les couvre
ny du soleil, ny de la pluie.♦***
szellemes megfogalmazás másutt az emberi mivolt sztoikus
egyenlőségén túl kritikává hegyeződik.
l'empereur Julien se sert, pour attiser
le trouble de la dissension civile, de cette
mérne recette de liberté de conscience que
nos rois viennent d'employer pour l'éteindre. / * • <* / Et si, crois mieux, pour l'honneur de la dévotion de nos rois, c'est que,
n'ayant pu ce qu'ils voulaient, ils ont
fait semblant de vouloir ce qu'ils pouvaient. *****
Ilyen alapállásnál nem csoda, hogya vallásháborúi': kirá
lyi ('hatástalanok; ^, egyik pártot sem elégitik ki^', hitelü*és** II.eh.XIX. ***I.ch.XLII. ****uo. ***** II.eh.XIX.
° la religion ehretienne

i ■ щг
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két olyannyira elveszítették, hogy épp a békekötéskor kell
leginkább óvakodni az ellenfél hitszegésétöl!
ontaigne megoldási javaslat kidolgozását egyáltalában
пей tartja elmélkednivalójának, feladatának; sőt veszélyesnek tart minden próbálkozást.
selon mon humeur, hs affaires publiques,
il n’est aucun si manvais train, pourvu
qu'il ait de l'áge et de la constance, qui
ne vaille mieux que le ehangement et le
refinement.*
KerUlendök a javítási kísérletek, mert sikerűk kétes; bármi jobb, mint a folytonos változtatás ', hiszen egyetlen
törvény, rendelet megváltoztatása az egész államot megrenÜtheti.
e*est comme un bastiment de diverses pieces
jointes ensemble, d’une telle liaison,
qu’il est impossible d’en esbranler une°
que tout le corps ne s’en sente.**
A meglévő helyzet bármi áron való fenntartása sürgető fel
adat lontaigne szerint, mert az állam bukása gyorsuló fo
lyamat :
La máj esté royalle s’avale00 plus difficilement du sommet au milieu qu’elle ne se
precipite du milieu ä fons.***
A szuverén hatalom dolgába ártja magát, aki birálja a fenn
álló törvényeket:
car qui se mesle de choisir et de changer,
usurpe l’authorité de juger****,
vagy akár a kapott parancsot értelmezi, és úgy hajtja végre:
On corrompt 1*office du commander quand on
у obeit par discretion000, non par subjec
tion.*****
A legfelsőbb hatalom oszthatatlan, és az alattvalóktól
önkéntes engedelmességet, mondhatni bizalmas odaadást
kiván:
1*office du serviteur /est/ de fidelement
*11.XVII.(Le la présomption) **és *** és **** I.XXIII.
I.XVII.(Un traict de quelques ambassadeurs)
0,,une loy recede” 0os,ahaisse OO0discemant; en jugeant

*****

. -
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representer les clioses en leur entier,
eomme elles sont ac*venües, affin que la
liberté d’ordonner, juger et choisir demeurast au raaistre.*
-ennyire más következtetést von le ontaigne ugyanazon
jelenségekből, mint gyöngéden szeretett barátja, a Servi
tude volontaire szerzője!
íjous nous soustrayons si volontiere du
commandement sous quelque pretexte, / » о • /
chacun aspire si naturellement a la liberté et authorité, qu’au superieur nulle
utilité ne doibt estre si Chere, / * • • /,
comme luy doibt estre chere leur naifve
et simple obeissance.**
így ^ontaigne, korának ttlkröt tartva 17 a király legfontosabb tulajdonságának az igazságossággal párosult paran
csolni tudást tartja ( de la justice et de la science de
conduire son peuple en paix et en guerre***) 1 8 .
Az igazságosság megsértése, a machiavellista19szószegés
a zsarnokká válás első állomása:
la premiere déloyauté / * • * / ce premier gain
apporté infinis dommages suivants, jetant
ce prince hors de tout commerce et de tout
moyen de negociation par l’exemple de cette
infidélité *****
ontaigne elitéli az Íróként és emberként is csodált Caesar
egyetlen vétkét, a zsarnoki ambíciót:
cette furieuse passion ambitieuse / о • • /
l’enivra d’une vanité si extrémé qu’il osaii
/ • • * / aire que ses réponses devaient meshui
servir de lois; /.../ et souffrir qu'on
l’adorát et qu’on lui fit en sa presence
des honneurs divins. Somme, ce seul vice
/ • « » / a rendu sa mémojLre sbomin&bie a tous
les gens de bien • » • *****
* és ** I.XVTI. ***I.XL.( Consideration sur Cicerón
*****II.kVII. *****11.лXXIII.(L’histéire de Spurina
°désormais
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ontaigne is leszögezi a tényt - melyet ia. J3oé tie is
hangsúlyoz - az uralkodó monológjának formájában: nem embéri érzelmek, csak érdekek kapcsolják az alattvalókat az
egyeduralkodóhoz:
Nul ne me suit pour l’amitié qui sóit
entre luy et шоу, car il ne s’y sqauroit
'
coudre amitié ou il у a si peu dje rela
tiv et de correspondance. /.../ Ils rae
suivent par cpntanance et par coustume ou,
/ • * * / ma fortune pour en accroistre la
nm
leur.* 20
áthatóbb a Káin-bélyeg a zsarnok homlokán, mint egy
sebforradás; a vetek nyilvánvalósága mélyíti a szakadékot
a nép és zsarnoka közt:
l-a montre et publication de leur vice
blesse plus que le vice mesme.**
ontaigne ismeri - ha nem is helyesli - az elméletet, mely
szerint bárkinek joga van fellépni a zsarnok ellen:
Chacun craint a estre esjaié et contrerollé:
ils le sont áusques h, leurs contenances et
a leurs pensées, tout le neuple estimant
avoir droict et interest d’en .iuger***
A mindenkitől rettegő tirannus saját biztonsága érdekében
nyúl vérengző eszközökhöz:
Qui rend les tyrans si sanguinaire3? c’est
le sóin de leur sűreté, et que leur láche
coeur ne leur fournit d’autres moyens de
s’assurer qu’en exterminaút ceux qui les
peuvent offenser****
A rend hive, az erőszakellenes ontaigne számára a király
gyilkosság, a zsarnokölés távoli, vagyis csodálatra méltóan
érthetetlen fogalom:
Il n’est point advenu, de notre mémoire,
un plus admirable effet de resolution que
de ces deux qui conspirérent la mórt du prince
d’Orange. C’est merveille comment on put
échauffer le second^/ * • • /. Que celúi-ci
* és ** és *»* I.XLII.
cruauté)

-***•*

II.XXVII.(Couardise mere de ha

1 8

ne courút a me mórt certaine, je n*y fals
pas grand doute/.../. «s motifs d*tine si
puissante persuasion peuvent étre divers,
car notre fantaisie fait de soi et de nous
ce qu'il lui plait.*
i ontaigne jellemző módon tompítja magyarázatával a tények
élét, de tiszteletét nem tagadja meg a különleges elhiva
tottsággal rendelkezőktől?
les Assasins /.../ sont estimés entre les
ahoraétans ü’une souveraine dévotion et
pureté de raoeurs.**
A helyes uralkodás ontaigne szerint nem ad helyt a különbö
ző frakcióknak:
L*aller® legitime est un aller froid, poisant°° et contraint, et n’est pas pour tenii
bon a un aller licentieux et effrené.***
és a nép javára akaratával egybehangzóan vezeti az államot:
Qu’il /le >rince/ remise d’humanité, de
vérité, de loyauté, de tempérance et surtout de justice /.../. ű’est la seule volonté des jqeuples. de quoi il peut faire ses
affaires, et nulles autres qualités ne peu
vent tant flatter leur volonte eo me cellesla: leur étant bien plus utiles que les
autres.****
A szellem arisztokráciájának sztoikus finnyás ága persze rá
nyomja bélyegét Montaigne müvére: nép alatt természetesen
nem a plebs, a esöcselék, ez a szörnyeteg (ce monstre)
értendö, hanem a harmadik rend fölső rétege: les marchands,
les juges de village, les artisans*****; akaratuk megnyilvánulása pedig a helyesen vezetett, "egészséges” 2% államban
az - engedelmesség:
1/* au tant que la discipline ordinaire d’un
Estat qui est en sa santé ne pourvoit pas a
ces accidens extraordinaires; eile presuppo'ií
un corps qui se tient en ses principaux membres et offices, et un сою un consentement
a son observation et obelssanee.******
* és ** II.XXIX.(be la vertu) *** és ****** I.XXIII. **** és
***** II.XVII.
0 la eonduite °°pesant
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A legfelsőbb hatalom ellen

1. Teológiai érvek
Theodore de Beze: L-u droit des magistrate our leurs sübiets
(1574)25
Bár a cinben a Taonarcha" vagy "fejedelem" szó elő sem
fordul, elsősorban hozzájuk szól a mü. Beze "magisztrátus
fogalmát ugyanolyan kritériumok jellemzik, raint másutt a
királyt, mondhatjuk tehát, hogy Beze szerint Isten előtt a
király csupán különlegesen magas rangú kozhiy^tiilnok:
Alnsi done, en chacune assemblée ou Republique d’Eglise chrestienne, les Magistrats
sont ordonnez сотне lieutenans de Dieu,
pour monstrer exemple a leurs sujets, et
leur servir de conducteur h magnifier la
2 f.
gloire de lieu, et annoncer ses louanges.
Az istentől kapott hatalom nevében igazságosan uralkodó’
király vagy magisztrátus legitim, engedelmeskedni kell neki.
Az isteni törvény védelmében viszont köteles ellenállni az
alattvaló.
Je diz done que l’authorité des íagistrats,
quelques grands et puissants qu’ils soieht,
est liraitée de deux: bornes que Bieu luimőme a plantees, assavoir Piété et Charité.*
; személyében megsértett alattvalónak először saját bűneit
kell megbánnia, mert nyilvánvalóan ezeknek büntetése a zsar
nok viselkedése. Ha a tirannus nem javul meg, finomabb meg
különböztetés alapján kell bánni vele. Béze semmiféle egyéni
ellenállást nem enged meg a gyakorlatban zsarnokként visel
kedő legitim uralkodókkal (tyrans manifestes) szemben (meg
fagyja persze a kálvini "isteni kiválasztottság" esetét); a
a magisztrátusnak van csak joga ellenállni. A bitorló kirá
lyok viszont magukra vonják bármely alattvaló igazságos ha
ragját.
6.
*i.m. 6. id. esnard 31
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Beze leszögezi azonban, hogy a bitorló legitim uralkodóvá
válhat: a magisztrátus beleegyezése - és csakis ez - iga
zolhatja a bitorló (tyran d'origine) legitimitását, hiánya
pedig zsarnokká deklasszálhat egy legitim uralkodót.*
A magisztrátus akkor adja beleegyezését, akkor választ
ja mega királyt, ha bizonyos feltételek beteljesednek; az
ország alapvető törvényeire, a szuverén hatalomra föl keli
esküdnie az uralkodónak. A nép igy mintegy megosztja az
általa birtokolt szuverenitást a király (tehát az első szá
nni közhivatalnok) és a magisztrátusok között. A hivatalno
kokat a nép választja, és leteheti; a népnek mindig megma
rad a joga, hogy akár a többség ellenében is fölléphessen
a törvénysértő zsarnok, vagy éppen a többség visszaélései
ellen.
Béze elméletének arisztokratikus határvonala: legitim és
valaha választás útján kialakult hivatali hatalmasságoknak
számítanak a hercegek, grófok, bárók, stb. is, nem csak a
ma is választás alapján betöltött városi (polgármester,
konzul, stb.) méltóságok. Az örökletességet hamarabb meg
bocsátja Beze a mágnásoknak, mint a királyoknak, ámbár
hangsúlyozza: az örökletesség csak a rendek beleegyezésének
fényében lehet legitim.
A szerződés gondolata tehát Béze-nél is felbuk an, s
kiegészül a hatalmi elv (autoritás) és a király személyé
nek elválasztásával: §, 'bzuverén főhivatalnok" eszméjével a végeredmény az abszolutista törekvések tagadása.

Du Bartas: Judith poussée par lieu á exécuter le tyran
olopherne (1574 )**
Királynőnek dedikálta2^ Du Bartas kötött formájú pamf
let j ét a zsamokőlésröl, mely a kálvini te téleket követi
nyomró1-nyómra irodalmi megfogalmazásban.
* esnard 317. ** kiadása időpontja a gyűjteményes kötetben:
1579.
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Gyönge érvek szólalnak meg a feladatra Istentől kisze
melt Judit szivében: a hagyományos vendégszeretet parancsa,
az árulás szégyene, a fizikai bukás félelme - és az ötödik
parancsolat, az öles tilalma. Másik énje gyorsan les^reli
az ellenindokokat egyrészt a haza szeretete, védelme nevé
ben. fásrészt az Isten parancsát megszegő tirannust elktilőniti a legitim király fogalmától, megölését nemhogy nem ne
vezi gyilkosságnak, sőt: Judit gyenge karjának az Örökkéva
ló segítségét Ígéri. A hitetlenekként jelzett ellenség boszszűját, a mártiriumot elviselni dicsőséges kötelesség.
ais le eoeur de Judith, qui sans cesse ba-bat,
Sent dans soy tout d'un coup naistre un cruel combat,
Qui fait qu’ore la, peur son saint devoir surmonte,
Et qu’ore le devoir la ретяг tremblanté doxapte.
Judith, c’est a ce coup (uit-elle) que ton bras
loit delivrer Jacob, ais non : ne le fai pas.
Si, fai le: mais non fai. Voy! laisse ceste crainte.
Tu veus done profaner l’hospitalité saincte?
Ce n’est la profaner: plus saincte eile sera
uand par eile ma main les saincts garentira.
iais sans honte jamais le traistre ne peut vivre:
Traistre est eil qui trahit, non qui ses murs delivre.
Kais contre les meurtries le ciel est irrité.
Tout hornme qui meurtrit n’est meurtrier repute.
Hé! n'est il pas meurtrier cil qui meurtrit son Prince?
Holopherne est tyran, non Rpy de Щ2. province.*.
Mals quoy? lieu maintenant le nous donne pour Roy.
Celuy n'est point de lieu qui guerrove sa lov. /.../
Las! pour faire un tel coup ton bras a peu de force:
Assez fort est celuy que l'Eternel renforce.
Mais ayant fait le coup, qui te garantira?
lieu m’a conduite ici, lieu me r'amenera.
Et si ton lieu te livre es mains des infidelies?
őrt le J.UC, je ne crain les morts les plus cruelles.
Mais quoi? Tu souleras leur impudicité.
on corps peut estre h eux, mais non ma volonté.
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2. Szerződésjogi alap: Vindiciae contra tyrannos
Szikár logikájával az egyik legtartósabb hatásü 28 protestáns pamflet, mely rendszerezi a hasonló Írások érveit.
A raü 1579-ben jelent meg latinul, majd 1581-ben franciául*.
2Q
,
Szerzője valószínűleg Hubert -^anguet , bár -anguet es
luplessis- omay 7j° társszerzöségére, vagy legalábbis kiadói
együttműködésére is vannak adáitok, sőt Hotmannak, Béze-nek
is tulajdónitották a szerzőséget - az utóbbiaknak nem sok
alappal.
Bem vehetjük túlságosan komolyan Vautier érvét, hogy
Languet koránál - diplomáciai és jogi tapasztalatainál fogva inkább lehetett a Vindiciae szerzője, mint a fiatal
Kornay, Ugyanakkor meggondolandó, hogy a harmadik részben
("kérdésben") tárgyalt példák olyanok, melyeket languet köz
vetlenül megtapasztalhatott, átélhetett. 'lem csupán a német
fejedelemségek ügyeiről van sző, hanem a minket inkább érdek
lő magyar vonatkozásokról^ . gy feltűnően pontos értesülés
a közép-európai és magyar történelemmel, jogélettel kapcso
latban** :
In regno Polonico lex vetusta est, de nő'
alienandis terris regni Voloniae, renouata mceclxxv (1375 ), per regő' Ludovieum.

Est aadem in ílungarico. Vnde le^imus,
AndreÍT Pannóniáé regé“' circa anntT mccxxT.
Hcnorium tértin' ’ontificé' postulatCT
fuisse, quod neglecto iureiurando dominica praedia distraxisset.***^2
Ez a jőlértesültség kevésbé meglepő a Becsben évekig tar
tózkodó Banguet-től, mint a többi szerzőjelölttől. Közelebb
ről látta a magyarországi-erdélyi eseményeket, mint egy Bé
kés rövid hadjáratáról beszámoló - nem épp hízelgő - levele
is mutat ja-" . Elképzelhető, hogy járt .agyarországon is, Fonyőd földrajzi leírása talán erre utal; megemlíti Purkieher
* Le la puissance legitime du Prince sur le Peuple et du
Peuple sur le Prince etc.escrit en latin par Estienne Hunius
Brutus » • * **kontextusát (a fejedelem tulajdonjoga) 1.följebb
*** Vindiciae 115.
Vinaiciael14, és később:2 7,0.
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Posoniensis-t*, Ungnád Dávidot, Balassi Jánost; s5t arról is
tud, hogy az Erdélyben fogoly Balassi Bálint kiadatását kö
vetelik a törökök. Schwendi Lázárt (akinek üdvözletét Sidneynek továbbitatta**) is vagy Bécsben, vagy Magyarországon is
merte meg.
A Vindiciae III. kérdése sokkal több korabeli tényt, uta
lást tartalmaz,*** mint az elsősorban bibliai apparátusra,
támaszkodó egyéb részek. Az I.,IV. kérdésben még antik idézet
is alig fordul elő, a II. kérdésben elvétve kurrens tények
is szerepelnek, de pl. Szép Fülöp és VIII. Bonifác ellenséges
kedésének históriája háromszázesztendös, VI. Károly és XIII.
Benedek viszálya majd két évszázados példa.
Ezért nem meggyőző számunkra C. Vautier érvelése, ámbár
a kortársak véleményén túl szöveg- és stiluselemzésre is tá
maszkodik. Vautier elejti a tényleges társszerzöséget, ám
megengedi, hogy Mornay forditotta franciára és adta ki a
müvet, az előszót pedig vitathatatlanul neki tulajdonitja,
mert megállapitása szerint a korban Franciaországban szokat
lan szóhasználat a reformált vallásnak az igaz katolicizmus
sal való azonosítása****, ugyanakkor ismeretes, hogy , ornay
magát tartotta igaz katolikusnak a latin vagy római egyház
zal szemben.
Viszont G; T. van Ysselsteyn, R. Patry nyomán Mesnard is el
fogadja, sőt kétségkivülinek találja, hogy (az előszót és) a
III. fejezetet is C. Buperantius, franciául Longuet=Languet
irta, a többi, teologikusabb beállitottságú részt Lornay.
Hogy a mü milyen mértékben volt közös munka; hogy egyál
talán közős munka volt-e, vagy esetleg egy szerző különböző
időpontokban Írott müve''-'* - talán még egy előkerülő saját
kezű vallomás sem döntené el. A korabeli viszonyok ismereté
ben természetesnek látszik, hogy a szerzőség körüli homályt
az érintettek akarattal növelték (Mornay is féltve óvta pél
dányát az avatatlan szemektől); s az sem véletlen, hogy 1 631 —
*Languet 226. ;m.kapcsolatai ismertek **Languet 1-95. ***német
fejedelemségek ügyei, lengyel,cseh, magyar, olasz adatok, Postel idézése egy helyen ****Vindiciae 2-3. id.^ ЙЧ.Ь.
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ig csak külföldön adták ki, s e párizsi kiadásnak is módosí
tották a cimét Vindiciae religionis /.../-ra.
A Vindiciae előszava utal az 1572-es mészárlások okozta
sze-nmel látható romokra és a szellemi csalódottságra.
Et qui dá' ea re studiosias, quoq3 nulla
quanquam insectandi cupiditate, aut vllarum
partium gratia scriptae sunt, séd solo ve-Л'Ч;
ritatis ob oculos ponendae desiderio, ex
Gallicarum calami tatvnn necessitate, ас ruinis, quo promptum aliquod firmumq^ remeuium, perpetuumque posteritati quaeratur,
fuatmt diffusius explicatae. Id quod, qui
eas attente legent, etiam quocumq^ tempore
le cent, cuiuscunq^ partis ij quoq3 sint,
aut nationis, conditionisue, modo tarnen
Christianam Religionem,
vei quam Pontificam, vei quam
Reform a t a m, appellant, profiteantur, facile certoque perspicient.*
A Vindiciae célkitűzése tehát nem csak az "egyedüli igaz
orvosság"** keresése a jelen bajaira, hanem egyik utolsó
megcsillanása a reneszánsz univerzalizmus óhajának.
I

A Vindiciae egyik legjelentősebb sajátossága a kettős
szerződéselmélet kifejtése.
A hatalom Istentől való, aki szövetkezik a királlyal és nép
pel, hogy Isten népe, országa legyenek; a második szövetség
a király és nép közt kötődik, célja: az igazságos uralkodó
parancsait a hű nép engedelmesen kövesse.
Az első szerződés időben és fontosságban is megelőzi a má
sodikat, s ez lényeges következtetéseket von maga után:
Tehát nem "társadalmi" szerződésről van szó, mint később,
dontesquieunél vagy a legtöbbször idézett Rousseaunál.
Kiindulása más a Vindiciae szerzőjének: a természeti álla
potból a kormányzati hatalmat létrehozó ( a nép és a vezetö/k/
közötti) szerződés alakitja ki a társadalmi állapotot Rousseau
elméletében - a Vindiciaeben a Hatalom adott, Isten kezéből
*Vindiciae 2-3. ** le seul et vray reméde h. tous nos maux,
otman (f-G.7.).
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a szerződések réven kerül az emberekhez: az első szerződés
értelmében először közösen a királyhoz és néphez, majd ezu
tán "alárendeltségi szerződés" ( vö. a középkori hűbériség)
következik.
A lépcsőzetes szerződéseimélet alapján tehát a szerző
szemben áll a "két kard" elvével, mely szerint Krisztus
földi helytartója két pallost kapott Istentől: szellemit és
földit, s a másodikat az uralkodó/k/nak engedi át.* A pápai
hatalo, tmal szemben csak helyeselheti a"gall teóriát": a
király csak Istennek tarozik elszámolással, s nem a pápai
trónon ideig-óráig regnáló földi személynek; vitás kérdések
ben nem vádolható skizraatizmussal. VIII. Bonifác a királyi
jogokba ártotta magát:
Regalia, quae ad Regem .ráncо rum pertinent,
sibi vendicabat. Philippus Pülcher / • • • /
eum per literas acessime obiurgavit / • в • Л
Mihilominus tarnen conuocata Sorbona respondit, "Regem Regnuraque, absq^ vlla schismatis culpa, eiusmodi Pontificis obsequio sese subtrahere posse schisma enim non separationem, sed causam facereS Quod si iusta
causa subesret, separationem a Pontifice,
non ab Bcclesia, & h Bonifacio quidem propri
non a Pontifice fore, eo vsq^ duia bonus
aliquis sed@ Pontificiara teneret.**
A népet képviselő magisztrátus, a Sorbonne döntése ez eset
ben t hát teljes mértékben igazolta az uralkodó eljárását.
Am a genfi teokrata nyomán a Vindiciaeben is az egyház és
állam különböző szerepének harmonikusan kell kiegészítenie
egymást.
így az Istenre, hatalmának eredetére hamisan hivatkozó, ez
zel visszaélő királyok hatalma korántsem határtalan, mint
némely vakmerő fejedelem állitja. A királyokat Isten választ
ja ki, de a nép iktatja be:
Ostendimus antea, Beum Reges instituere,

*Vautier (46) Arquillier (L*augustinisme politique»Paris 1934
szavát idézi: "rábízza" (confie) az uralkodóiéra ** Vindiciae 49.

26

Regna Regibus dare, Reges öligere. licimus iám, Populum Reges constituere, Regna
tradere, electionem suo suffragio comprobare*
A szuverenitás igy megoszlik a király és nép közt $ reges in
vsum populi creati sünt**).
Az isteni törvénnyel ellenkező parancsot adó királynak nem
kell és nem szabad engedeÍmeskeоni ( I. kérdés tartalma).
Sőt: ellen kell ál-mi (II. kérdés) a vallás és isteni erkölcs
nevében, a szerződés első pontja értelmében, melyben a király
és nép egyenjog* letéteményese a szuverenitásnak.
A zsarnok két típusát Bartolus, és talán Beze nyomán a
Vindiciae is megkülönbözteti. A bitorlót 36 bárki elűzheti,
megölheti a nép nevében, a zsarnokká váló legitim uralkodót
viszont el kell viselni, amig csak lehetséges. A gonoszságá
ban megátalkodottat a magisztrátusnak joga és kötelessége
figyelmeztetni; majd fölkelni ellene és megfosztani méltósá
gától. Ez esetben magánszemély nem léphet fel megtorlóan hacsak, engedi meg a hugenotta szerző - Isten különleges elhivatása nem készteti az Isten elleni vétek megbosszulására.
Újdonság a Vindiciaeben a ’’frakcióé; ellenállás" (la re
sistance fractionnée**) elmélete:
Az Isten törvényét megsértő uralkodó ellen egyetlen város,****
egyetlen főnemes****»vagy magisztrátus fölkelhet, még ha a
többség igazolja is a zsarnok igazságtalanságát.
A király hatalma tellát semmiképpen sem lehet korláttalan,
abszolút, mivel a második szerződés nem a szuverenitás áta
dására, hanem az igazságos uralkodás és engedelmes alárendelt
ség viszonyára vonatkozik ( pactum subjectionis).
,z örökletesség gyakorlata - mely szintén választásra megy visa
sza - nem törli el a nép elévülhetetlen elvi jogát, hogy a
legmegfelelőbb uralkodót válassza magának, különböző orszá
gokban37 a koronázás szertartása is est bizonyltja, melynek
során a népet képviselő előkelőségek kezéből*^ kapják jelvé
nyeiket*^.
*Vindieiae ?6.,id. Vautier 61. ** Vindiciae 1o9. *** ousnier
8sara, 79. ****lauphiné, Provence, Bretagne; Toulouse és La Ro
chelle előjogai:Vindiciae 192;, id. eanard 345; és vö; a
protestáns erősségek szerepe a vallásháborúkban *****-vö. za
varral Henrik és pártja; III. henrik gyilkosának ünneplése
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A király nem alkothat törvényeket a rendek beleegyezése
nélküli
In regno Polonico lex est "ne Vila nouae constitutionés fiant, praeterquam
de publico consensu, aut alibi, quam

in Comities • • • и*

Franciaországra is érvényes a raegszoritás (in trium Ordinun conventu), Angliában, Hispániában, agyarországon "idem iuris est", és történelmi bizonyitékként mindig is ez
volt a jogszokás.**
A királynak nincs élet-halál joga alattvalói felett; nem
rendelkezhet szabadon javaik fölött, nem lévén még haszon
élvezője sem birodalmának, nemhogy tulajdonosa:
Quod autem rex in omnibus legitimis
imperiis, patrimonii regii proprieta
ries dominus non sit, facile est ostensu.***
Példának a germán gyakorlat mellett .Lengyelország és =agyarország törvényeit hozza fel.
Az isteni ti*vények félelme és a nép jogaival szembeni
igazságosság követelménye közé ékelődik a királyi hatalom.
S mivel a népszuverenitás a magisztrátusok révén érvényesül
( bár bizonyos autonómiát engedélyez egyes városoknak, ki
sebbségeknek), a Vindiciae contra tyrannos - középkori hű
béri elvek és modem elméletek érdekes kompilációja - a
(protestáns) arisztokrácia politikai hatalmi jogát hangsú
lyozza.

• •

* és ** Vindiciae 90.

*** i.m. 114.
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3* Vegyes indokok: Névtelen pamfletok a királyi hatalom ellen

. Ч •$'' ■

Щi

A számtalan protestáns pamflet h 1 vallási-raorális, hol
politikai érvekkel* támasztotta alá az unióba tömörülő hugenották£‘° egyre szélesedő tevékenységét.
Vannak iratok, melyek egészen közönségesen az önvédelemre
hivatkoznak (Déclaration dee causes qui ont meu eeux de la
Religion a reprendre les armes pour lemr conservation, 1 574.** )•
mások valamivel választékosabb érveléssel a király személye
és az állam különválasztását hangsúlyozzák; az ©testamentumra
és a természetes jogokra hivatkozva igy megmaradhatnak hü
állampolgároknak a zsamokölést hirdetve is (például:Question
ä savoir s*il est loisible aux sujets de se deffenáre eontre
le Magistrat pour maintenir la Religion vrayement Chrestienne,
1573.***; és az Odet de la Noue-nak taulajdonitott ua Resolution claire et facile sur la question tant de fois faite de
la prise des armes par les infTrieurs» é.n.****)• A Resolution
claire
kijelenti, hogy bármilyen államformát is ölt az
jogi szövetségen alapuló emberi szövetség: a társasom; min
dig az Istentől származó, a jogi szövetséggel egyező szelle
mű hatalmi elvnek (autorité) kell engedelmeskedni; és nem az
egyénnek (pasonne), aki lehet jő vagy gonosz.
A gonosz, aki ellenáll az igazi, a hatalomba csakis választás
útján kerülő fötisztviselöknek, magánszemély, és akár vallási,
akár más okból fegyvert lehet fogni ellene (l.: Le Politique.
Dialogue traitant de la puissance, authorité at du devoir
des Princes: des divres gouvernements: jusques ou Ion doit
supporter la tyrannic: • • • Kotable discours de 1*authorité
des Princes et de la liberté des peuples, é.n.*****), mint
ahogy Brutus tette Caesar ellenében (pl. Jacques Grévin 1 56oban Írott, 62-ben kiadott tragédiája César címmel).
Az egyik legnagyobb hatást kivívott pamflet kétségkívül a
"Franciák serkentő órája":
♦ • *

* az érvelés két típusáról 1. Sz. Jónás Ilona visegrádi előa
dását, 1978. A zsamokölés a húg. röpiratokban. **Í.Vautier 37.
***S. Goulart datálása sz.; id. Vautier 37. ****1. esnard
337-340. ****az itt említett röpiratok Simon Goulart gyűjte
ményében jelentek eg: 1. 51-es jegyzet.
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i>e Réveille-ьаtin des Frangais et de leurs voisins, composé
par Eusebe Philadelphe Cosmopolite
(1573)*
♦ • •

4.1
Az álnév alatt A. Stégmann szerint** Nicolas Bamaud*
a protestáns irók áj nemzedékének egy tagja húzódik meg;
akiknek nem kevésbé hithü a kálvinizmusa, ám más típusú,
mint az előző generációé. Kevésbé teológiai jellegű, intellektuálisabb; esetleg, mint a Réveilie-matin: manieristán
kifinomult, bonyolult müvek születnek. Politikailag azonban
egyre progresszivebbek és agresszívebbek. A mérsékelt hu
genották - Bamaud is - határozott, végleges megoldását kere
sik a Franciaországot negyedszázada fölkavaró válságnak.
A Réveille-raatin allegorikus első dialógusa bizarr cso
magolásban nyújtja a megoldást. Alithie, azaz az igazság, a
török megszállás alatt lévő íMagyarországon tartózkodik (! ),
és Franciaországból menekült barátja révén értesül az I. Fe
renc uralma óta 1572. augusztusáig terjedő idő vallási esz
ményeiről (a történetírónak nevezett szereplő meséli el) és
a politikai hibákról és vétkekről (a politikus megjegyzései).
Dániel, azaz az isteni itélöbiró dönt, felsorolja a teendő
ket, mire az eladdig pápista politikus és történetiró tüstént
Istenhez tér (reformál), majd küldetésük szerint a politikus
a franciákat, a történetíró a szomszédos népeket és uralko
dókat világosítja fel a dánieli Ítélettel kapcsolatos feladataikról/ils sont envoyés/:
Ascavoir l'historiographe aux princes et Na
tions voisines pour leur faire entendre les
Tragedies Frangoises et leur devoir envers
les bons. Et le politique aux Frangois tppressez pour les advertir de l’arr^est de Daniel
et de l'ordre qu*il leur donne.***
A Réveille-matin a meglévő helyzetet fölmérve áj, válasz
táson alapuló hierarchia kialakítását (24, bármely rendből
származó kormányzati, 75 igazságügyi főhivatalnok, e magiszt*e bázeli és szintén 73-as lat. kiad.(Orangniae) után 1574-es
©dimbourgh-i kiadás teljes. **raás vélemények sz. csak az első
dialóg szerzője, 1. Vautier 58. *** iá. íesnard 349.
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rátusok által választott államfő, hadvezér legfölül) és a
vallásszabadság szigorú ellenőrzés alátt álló, de nem teokratikus jellegű gyakorlását javasolja,
A második dialógus a vallás nevében helyesli Stuart ária elitélését (hiszen ha Erzsébet előbb hal meg - egész
Anglia rekatolizálna); jól példázza az egyedi esetekben a
protestáns tolerancia határait. Politikai elméleti vonatko
zásban a második rész Béze tárgyalt traktátusának eszméit
fejleszti némileg tovább: a hatalomátvétel választáson alapul
a királyi hatalom végső oka (cause finale), sőt ható oka
(cause efficiente) is a nép - tehát az uralkodó nem egyéb,
mint egy különlegesen magas rangú tisztségviselő, nép-kreálta
hivatalnok, s igy semmiképp sem lehet abszolút.
Mais il ne se trouvera jamais qu'il у ait eu
un peuple si sót et mai avisé qu'il ait eslevé un magistrat sur ses espaules, auquel
il ait donné puissance et authorité absolue
de commander indifferemrent tout ce qu'il
voudroit au peuple qui l'avoit esleu*
A Valois-ház mindenképp zsarnok mert fölborította ezen
oksági összefüggést a királyi méltóság örökletessé tételével;
és különösen zsarnok Károly, az áruló (Charles le iraistre**)
Aki egy Szent Lertalan-éjbe egyezett bele, az ellen a rendek
nek, mint a szuverén hatalom tisztviselőinek (ces trois es
tate sont comme souverains magistrate par dessus le Roy***)
joga és kötelessége fölkelni.
A korabeli egyik legdemokratikusabb irattá avatja a Réveille-matint az önkéntes szolgaság ostorozása.
4
A szerencsétlen francia nép teljesen elszokott a választás
tól, főleg a legtehetségesebb kiválasztásától; öngyilkos mó
don szolgaságra adja magát, s igy gyakorlatában igazolja az
"abszolút monarchia alapvető illő; izmusát"****. A Réveillematin tétele szerint nemcsak a nép küldötteinek, a felsőbb
tisztviselőknek van joguk az ellenállásra - a rendi gyűlés
természetesen a népet képviseli, de egyetlen magánszemély is
*Réveille-matin 11.81 •» id. esnard 351-352. **Réveille-matin
87.,id.uo. ***Réveille-matin 88fr id.uo. **** esnard 354.
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is összehívhatja; vagy szembeszegülhet a szerzödésrontó
zsarnokkal.
A Réveilie—matin nemcsak cimében kozmopolita, hanem,
mint ajánlásai (francia: Anglia királynőjenek; latin: a
meg az első dialengyel népnek'"^) és bevezető szövegei
lógus talán posteli indíttatású univerzalista eszméi igazol
ják; az egyik első politikai-társadalmi kérdésekben nerazetközi figyelemre apelláló mü.

4. Humanista argumentumok: A zsarnokság pszichológiája
Etienne de la Boétie ne la servitude
volontaire c. müvében

Az épp hogy krisztusi kort megért 44 fiatal jogtudós,
költő, magisztrátus* korai halála a francia reneszánsz
egy nagy tehetségének karrierjét törte ketté. Bár a jóba
rát ontaigne kiadta összeszedhető müvei nagy részét^, hi
ányzik a szerző intenciója szerinti végleges textus.
A le la servitude volontaire - melyet Montaigne bosszús
megjegyzése ellenére talán mégsem jogtalanul kereszteltek el
Contr*un-nek - La Boétie legnagyobb terjedelmű müve, de,
mint Kesnard ironizál: " a szerző nevén kivííl - melyet a
korabeli kritikának nem volt érkezése kétségbe vonni — nem
ismerjük bizonyosan a mű egyetlen elemét, még magát a szőveget sem '' , sem a dátumát, sem pedig valójában a pontos értelmét.”**
Igaza van Montaigne-nek, hogy - vulgo - egy másodikos
gimnazista fiú retorikai házi dolgozatnak szánta? Netalán
forditva is olvasható, mint ikszáth Napóleon-verse?
ontaigne datálása több okból kétségbe vonható. Különböző
Essais-kiadásaiban egyre korábbra javitotta az időpontot hogy barátja ifjúkori játékaként 1 vagy legföljebb botlása
ként tüntethesse föl a müvet, melyet nem is adott ki, mivel
a protestáns pamfletirók olykáros módon használták fel.
*királyi tanácsos a bordeaux-i parlamentben a törvényes kor
betöltése előtt, 15?3~han. **. esnard 3&9.
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Az Essais I. könyvének XXVIII. fejezetében Írja (be l’amitié), mely szinte teljes egészében erről a felejthetetlen
barátról szól:
ais oyons un peu parier ce garson de seize*
ans.
Paree que j’ay trouvé que cet ouvrage a esté
depuis mis en lumiere, et ä mauvaise fin, 48
par eeux qui cherchent a troubler et changer
l’estat de nostre police§ sans se soucier
s * ils 1 * amenderont, qu * ils ont ne síé a cl ’aut
re s escris de leur faríné, je me siiis dédit
de le logor icy.
Montaigne elfogultságán kivül más ok is kételyt támaszthat
bennünks jóval barátságuk kezdete (1557 k.) előtt Íródott a
mtt; ontaigne értesülései tehát nem feltétlenül pontosak .
A szövegvizsgálat végül az 1552-53-as keletkezés mellett
döntött.^0 Megjegyzendő, hogy ez a dátum megfelel ha Boétie
orléans-i tartózkodásának, amikor az egyetemen Anne du Bourg
- a jövendő miniszter és még később hugenotta mártír - hatás
körébe került, jogi elmélkedéseit hallgathatta.
A Contr'un tehát mindenképpen jóval az 1559-6o-as fordu
lat előtt Íródott, amikortól a protestáns pamfletek valóság
gal elárasztották az országot. Az utóbbiak közül n hányat
előbb tárgyaltam, a Contr’un viszont dolgozatom ezen helyére
kívánkozik a nyomtatott kiadás évéhez igazodó kiterjedtebb
hatása és tartalma alapján iss Azzal, hogy egy kalap alá ve
szi az összes monarchákat a zsarnok fogalmával, minden pro
testáns röpiraton,legyen bár véresszájú fegyveres felkelés párti, - csattanósan túltesz elméletileg.
A iatt központi gondolata, amely köré szigorú retorikával
az egész elmélet rendeződik, az ember alapvető szabadsága.
Az, hogy az ember társadalmi lény, hogy engedelmeskedik a
törvényeknek vagy a szüleinek — csak megerősíti ezt az alap
vető természetjogi igazságot.
si nous vivions avec les droits que la nature
nous a donnes /.../, nous serions naturel±ement obeissans aus parens, subiets h la rai
son, et serfs de personne*.
*Si v. 15.,id.

esnard 393.
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Az önkéntes szolgaság nem azonos azzal a végül is ért
hető magatartással, hogy a nép a fegyverek előtt ein mul,
vagy ellenkesölegs egy nemzeti hőst emel maga fölé (az óvat
lan lelkesedés pillanatában*). Az önkéntes szolgaság sokkal
hitványabb dolog: azt jelenti, hogy a zsarnokot elfogadja a
nép, ágy, ahogy van.
Az emberi természettel homlokegyenest ellenkező zsarnoksá
got a megszokás t rtja fönn: a sorsukba beletörődött rab
szolgák igazolják elnyomójukat:
Ils disent qu*ils ont esté tousiours
subiects, que leurs peres ont ainsi vescu: ils pensent qu'ils sont tenus d*en**
durer le mai
La Boétie kijelenti, hogy minden egyszemélyi, akár vá
lasztás , akár öröklettesség vagy fegyverek által szerzett
uralom - zsarnokság.
II у a trois sortes de tirans: les uns
ont le roiaume par election du peuple,
les autres par la force des armes, les
autres par succession de leur race.***
Kétségbe vonja, hogy egyáltalán helyet kaphat-e a monarchia
a társadalmi élet fogalmai között, mert - szójátéka szegényes
magyar fordításban: - semmi társas nincs benne:
ancore vouarois-je scavoir,avant que
mettre en doute quel rang la monarchie
doit avoir ent re les re^ubliques, si el .e
у en doit avoir aucun. pour ce qu*il est
malaisé de erőire qu’il у ait rien de
jrubli en ce gouve mernent, ou tout est
a un.****
incs szükség tehát a zsarnok eredete szerinti, vagy a
legitimitás vagy bitorlás közti megkülönböztetésre - a lé
nyeg: az uralkodásmód azonos.
A zsarnokok a panem et circenses eszközeivel *leállatiasitják alattvalóikat*, avagy hamis misztériumok mögé bújva
istenittetik magukat (az isten-király láthatatlansága épp* ♦ *

* esnard 392. **o.v.2‘9.id. esnard 393. ****3.v.2.id.
***S.v. 19.id. esnard 396.
597.
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ágy a jósán ész megvakitására szolgál, mint a francia ki
rályi zászló (l*oriflamb) vagy a liliom-jelkép). ináig
csak a"groe populas'1 elégedett meg a neki vetett morzsák
kal. A nptribuni jelmezt szívesen Öltő zsarnokok a sza
bad vitától és világos fejektől rettegnek:
Oeus qui, aians la teste d*eus-mesoies Men
faite, l’ont ancore polie par l’estude et
le scavoir /.../ quand la liberté seroit
entierement peruue et tonte hors du Monde,
l*imaginent et la sentént en leur e.sjorit, et
encore la savonrent, et la servitude ne leur
est de goust, tant bien qu'on l*accroustre.*
Sztoikus hősiesség ez; az "irástuaók felelőssége": a szellem
embereinek kell őriznie a szabadság lángját. És sztoikus
arisztokratizmus nyilvánul meg abban a véleményben, mely
szerint a néptől nem várható el a leleplező, humanista ra
cionalizmus. Am mégis van módjuk az alattvalóknak, mégpeuig
erőszak, nyilt felkelés nélkül, hogy megszabaduljanak szol
gaságukból:
Soies résolus de ne servir plus, et vous
voilá libres. Je ne veux pás que vous le
pouBsies ou l'esbranlies, mais seulement ne
le soutenes plus, et vous le verres, comme
un grana colos,se a qui on a desrobé la base,
de son pois mesme fondre en bas et se rompreí*
A zsarnokság a fenti - általánosság szintjén maradó, de
egyszerű, bármely becsületes lelkiismeretnek megfelelő re
cept ellenére virágzik; La Bo tie tehát feltételezi, hogy
valamilyen rejtett érdekrendszer okozza fennmaradását:
eljut a despotikus piramis (ami nagyjából megfelel a hűbéri
piramisnak) deskripciójához.
Kém a fegyverek ereje, hanem féltucat kiskirály párthive
biztosítja a zsarnoknak az egész ország fölötti uralmat, a
maguk köré gyűjtött öt-hatszáz "alzsamok" átján; akik szin
tén megszervezik a maguk ( öt-hatezerre rágó ) bázisát, a—
mely viszont az összes közhivatalt az egész országban betöl
ti, s igy szélesedik a végtelenségig az érdekeltségrendszer,
mig az állam teljes egészét magába foglalja.
*>'.v.31 .id.

esnard 399.

**S.v.l4.id. esnard 4oo.
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A zsarnoki hatalom bűnei közé sorolhatjuk ezután la Bő
ét ie elemzése révén azt is» hogy megfosztja a népet még a
passziv rezisztencia lehetőségétől is» mivel cinkosságra
kényszeriti. em a megszokásból eredő tehetetlenség, ha
nem a hatalom- vagy nyereségvágy, ami ellen küzdenie kell
szerzőnknek.
A zsarnokoknak figyelmébe kell idézni az antik zsarnokölé s-pé Idákat ; azt, hogy mindenkitől, azaz: bárki tűi, bAjSinely alattvalótól rettegniük kell, hiszen mindenki ellen
vétettek.
les tIrans /
/ sont contrains, faisans
mal h tous, se craindre de tous*
A már említettek értelmében nem kell hangsúlyoznunk, hogy
regicidlum és tyrannocidiuxa közt semmi különbség nincs!
A kiskirályok, "al-zsarnokok" cinkossága ön agában
hordja büntetését: örökös szolgálat, örökös alkaImazkodás
a zsarnokhoz, kinek bosszúja Így is elkiséri-kisérti nyomorú életük - önnön személyiségük folytonos visszaszorítása
illuzórikussá teszi az anyagi vagy hatalmi előnyöket; me
lyeket a zsarnok egyetlen pillanat alatt vioezaszippanthat,s
esetleg mellékelten a fejüket is követelheti.
Hát élet ez? Hát boldogság ez? - kérdezi La Bwétie, rámutat
va a cinkosság-piramis hivságos értelmetlenségére - hiszen
zsarnokoskodva csak megpróbálják elfelejteni a felettük sú
lyosodé zsarnokot.
A Contr*un igazi humanista-reneszánsz megoldását adja
a hatal i e3.v (autoritás) elleni fellépésnek. A "jófejű
emberek", a humanisták feladata, hogy elméleti tudásukat
megosztva a néppel, felvilágosítsák legelső és legszentebb
jogáról, a szabadságról, majd történelmi példákkal buzdít
sák az alattvalókat a zsarnok elleni jogaik érvényesítésére,
a passziv ellenállásra.
ármennyire is "szelídnek' tűnik i ez a humanista meg
oldás, hatása alapján a legagres zivebb iratok közé sorol
hatjuk. Kgyrészt: betölti az Önmaga által kijelölt felvilá• • 0

*3.v.34.id. esnard 4o2.
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gositó-tanitó feladatot! a korabeli legrigorózusabb pszi
chológiája a zsíimokságnak ,aa egyszemélyi hatalom alapvető
és konzekvens tagadásának logikába a népszuverenitást támo
gató felemás szerződéseInéletekkel i3 szembeállítja.
Másrészt a körülmények úgy hozták, hogy (a Réveillo-matin,
majd később a 8. Goulart-féle gyűjteményben) a legvadabb
protestáns pamfletok közé coaródott - s az olvasók hétköz
napi igényeik tán kissé pazar, szellemes és tuuós igazolá
sát keresték ki az absztrakt műből.

űrről panaszkodik ontaigne, ezért bizonygatja La hóétie
lojalitását, amiben nyilván igaza is van, hiszen aondháttni
megszokott a reneszánsz idején
progress iv elmélet éa
gyakorlati konzervativizmus össezfonódása azonos személyben.
Le oétie elméletében jottányit sem változtat a monar
chia "trvényenkivíiliségén", hogy elismerő szavakat enged meg
magának a francia királyokról:
Ce que de ma part, comment qu*il en sóit,
ie ne veus pás raescroire, púisque nous
ni nos ancestres n*avons eu jusques ici
aucune occasion de 1*avoir mescreu, aians
tousiours eu des rois si bons en la paix
et si vaillans en la guerre, qu’ancore
qu*ils naissent rois, si semble il qu'ils
ont esté non .pás faits corane .les autres
par la nature, mais choisis par le Lieu
tout-puissant, avant que naistre, pour le
gouvernement et la conservation de ce
royaume.*
lem is a saját és a zaklatott ország békességét tartotta
szem előtt. Csupán arról van szó, hogy — humanista udvarias
sággal - nem bocsátkozü^vitába a műit dicsőségén elanualodó
költők és historikusok elavult regéivel. Teóriája tisztasá
gát nem zavarhatják csip-csup gyakorlati dolgok; következe
tes, absztrakt államelméletét nem érintő szép régi mesék
ezek:
Bt ancore, quand cela n*y zéróit pás,/ • • • /**

*ü.v.á3.id. esnard 398. ** hogy a fr. királyok Isten különleees, satlletóstlk .18üt kijelöl kiválasztottjai
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certes, je serois outrageus de vouloir de
ment ir nos livres et de courir ainsi sur
les erres de nos pobtes*
: ‘Ч:-. -

; • * - dg.
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Egy hosszabb lélegzetű latin poémájában csúfondáros lo
jalitás al nyugszik meg II. Henrik egyik (halála előtt, 1 5G3ban visszavont) rendeletében, melynek szándéka a rendi hata
lom megnyirbálása volt. A király költője, D*Aurát (rorat)
elégtétellel nézte, hogy a gőgös igazságügyi testület tag
jai eztán csak hat-hat hónapig nfókődnek, utána át kell ad
niuk helyüket a kővetkezőknek. Válaszában j& о tie viszont
ügyes ssrvezésnek tartja ezt a rendek javára, hiszen mig a
szenátus fele dolgozik, a másik fele pihen, hogy áj erőt
gyűjtsön. A megosztás inkább megkétszerezte a parlamentek
aktivitását (le dlviser par noitié, n#était pas h doubler
son insolence? de lä vient sans doute qu*au. j onrd * hui eile
est au comble - összegzi Feugere la. üoétle érvét**).
Ami a januári euikturoról Írott memoárja''^ lojalitását
illeti, ne feledjük, hogy ezt a tolerancia-rendeletként em
legetik i erre hivatkoznak számtalanszor a későbbi évek so
rán, mint alap-rendeletre, mely teljes mértékben elismeri
a gondolatszabadságot, a protestáns kultuszt; a királyi hi
vatalnokokat szinte kötelezi, hogy - persze felügyelőként eljárjanak a hugenotta szinódusokra; в amely "bármely vállár
ad alattvalónak" (tous nosdits sujets, de quelque Religion)
megtiltja a zavarkeltést: mais vivent et se eoaportent les
uns avec les autres doucement et gracieusement, sans porter
aucune pistole, pistolets, haquebutes etc.***.
^gy sztoicizmusra hajló humanistának****épp elég, hogy a
gondolatszabadságot törvényesen engedélyezik; nem zavarja
az, hogy a hugenották csak a városfalakon kivül gyülekezhet
nek és tarthatnak istentiszteletet, hogy templomot nem épít
hetnek se bent, se kint. Az igazi szörnyűségek pedig csak a
memoár megírása után, 1562 márciusával, az első valláshábo
rúval kezdődtek.
*S.v.45.id.nesnard 596. **Feugere 12о. ***Mits 11.
****vö. : laniczay: A máit nagy korszakai, 3p.1973.276.
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Elmélet, intézkedés és gyakorlat összefüggése:
A vallásliábоrük kora

1 . A vallásháborúk és a királyi ediktumok
A korhoz I.
lílccolo da Ponte igazolja a szenátus előtt, hogy a hugenottasággal gyanúsított Du Ferrier mise alatt Lukianoszt olvásott. 53J
II.
Ah kedves dajkám! mennyi vér, mennyi gyilkosság! • « • i lesz
ennek a vége? * • • Látom, el vagyok veszve.
III.
lie kényszeritsetek, felest nem ismerek,
íert halni, azt tudok.^

v :

V

La Loétie a januári ediktumról szóló emlékiratában a
történelem mélységeiben keresi a vallási viszályok okait.
Nem személyeket vádol:
Le mai se couvait devant que ceux-la*
naquissent, /.../ se peut-il qu*ilfaut
prendre la cause de plus haut,/.../ l’Eglise étant, longtemps у a, mérvéiIleusement
corrompue d'infinis abus, survenus tant par
la longueur du temps que la dissolution
des moeurs, ne pouvant plus elle-méme se
eontenir en sói, et /.../ eile a rencontre
ces gens-lá, toute assurée si eile n'eüt
trouvé ceux-la, d’en trouver d’autres.
A mi korunkban, mely jócskán táltesz a 16. századon
pusztítás dolgában, melyben a viszály tárgya sokszor nem na
gyobb , mint az i-n a pont - mosolyognivalóan naiv kérdésnek
tűnik, hogy hogyan fajulhatott idáig a helyzet?
Hiszen a század első fele a 'bivillzálódás" korszaka, I. Fe
re ne és sok kortárs főár udvara a reneszánsz művészetek leg
ismertebb fellegvára. Az alattvalók tisztelettel és szeretet
tel támogatják a legkeresztényibb királyt, a királyi tekin* iuther, Zwingli stb. f*£n1?h. de la litt.fr; leningráa 1974.12a
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tólyt semmiféle rendbontó nem merészelné táraadni. Ezek a
"kiváncsi és vidám emberek, /.../ tele pénzzel /.../, idő
vel és reménnyel^ kifinomult, mondén és nemtörődöm módon
toleráns világot alakítottak i:i.**
na nem is teljesen hihető, mindenesetre csattanós példa
erre - de egyúttal a szigorítások kezdete is -,hogy a árizst
1 530-34 között elárasztó lutheránus gúnyiratokról csak akkor
vesz tudomást a király, amikor amboise-i kastélyában a háló
szobája ajtajára szegeznek egyet. Az (egyelőre nem fizikai)
retorzió, az ijedt >aint-Germain-i cenzúrarendelet (24, a
párizsi parlament javasolta személy közül a király választ
12-t, akiknek joguk van "livres approuvez et nécessaires
pour le bien de la chose publique" kiadására***) & kezdetét
jelzi a protestánsok intézményes elnyomásának.
154o-ben az aixi parlament törvényeket hoz az eretnekek
e len; q bár I. Ferenc (háromhavi) határidőt engedélyezett
a valüenseknek az Egyház kebelébe térésre, a bauphinévei ha
táros Alpokban négyezreiket mészárolták le (1547). Fokozódott
az üldöztetés II. Henrik alatt. A oörbonne és a parlamentek
határozatai feloszlatták a meaux-i, montbéliarti-i, lyoni
kálvinista gyülekezeteket (1546). Az utóbbiaknak az eretnek
kivégzések csak acélozták akaratukat (1546: étienne holet);
a törvényen kívüliség (1549. június: fontainebleu-i; 1551*
cháteaubriant-i ediktua) ellenére lassan a nagyobb vidéki
városokban, sőt a fővárosban is szervezkzdtek. 1556—ban a
beszivárgó eretnekség megfékezése érdekében a jó párizsiak
megrohanták egy templomukat, s akit megkaptak felkoncolták.
'559-ben II. Henrik megkötötte a Cateau-Caabrésis-i bé
két II. FülÖppel, - hogy minden erejét a német fejedelmek
és saját országa rebellisei ellen fordíthassa, maja kiadta
az écoueni ediktumot a protestánsok további irtására. ízidöben tartják meg az első református zsinatot St-Gemain-desPrés-ben: ezzel megszületik a harcos hugenotta párt - ugyan
akkor Anne de lourg-t II. enrik lefogatta, majd II. Ferenc
kivégoztette.
be ez még mind a viszonylagos béke ideje, amikor a kályhatűz
mellől fejcsóváló felháborodás kiséri az innen-onnan szár-

*i-uby- androu 256. **1. R. Chauviré zamatos és jellemző plety
káit tto secret de ári о Stuart, Paris 1937. ***Cantu 72o.
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mázó újságokat.
Az 1560-ban szabad vallásgyakorlatot követelő fegyveres
hugenották, az amboise-i ös zeesküvök ezerkétszázának azon
nali kivégzése (melyet a királyi család hölgyeivel egyetem
ben egy újdonságként vasból kovácsolt, egyszerűségében szép
iáivá korláttal ellátott erkélyről tekintett raeg zeneszó kiséretében), majd az országszerte kirobbanó zavargások sem
nevezhetők még polgárháborúnak.
Coligny tengernagy augusztusi kérvényét (szabad vallás
gyakorlat, üldöztetés beszüntetése) megvitatandó 156o de
cemberében összeül az orléans-i rendi gyűlés. A menlevél el
lenére azonnal letartóztatott Condé és a navarrai király
II. 1 erenc halálának, igy a Stuart—Guise hatalomvesztésnek
köszönhette kiszabadulását, ediei Katalin egyeztető poli
tikát folytatotts közbocsánatot hirdetett, vissza akarván
állítani az egyház egységét, engedményeket próbált kieszkö
zölni a pápától (két szin alatti áldozás, francia nyelvű,
egyszerűsített liturgia, stb.ff összehívták a poissyi hit
vitát, melyen Beze és Lorraine kardinális volt a szóvivő, és
amely semmi eredményre sen vezetett, int ahogy a januári edtktum sem; mely naiv reményeket táplált a békés egymás mellett
élés, a rend és az újítások bürokratikuson ellenőrzött beve
zetése felöl:
Mais s*ils*eatiment ötre nécessaire de constituer entr'eux, quelques réglements pour
l'exereiee de leur dite Religion, qu'ils les
montrent к nosdits officiers** qui les autoriseront, s*ils les voient que ce sóit cho
se qu*ils puissent et oivent raisonnablement faire; sinon, nous en avertiront, pour
en avoir notre permission, et autrement en
entendre nos vouloir et intention.***
A változtatások lehetőségének megcsillantása reményeket éb
resztett a hugenottákban; a protestáns vezetők körlevelének
néhány kifejezése figyelmet érdemel. A januári eoiktum irán
ti engedelmességre, olyan pontos végrehajtására szólítja fel
*a hugenották **a kirendelt kir; hivatalnokok, 1. 37.o.
***Edits 12.
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a protestáns testvéreket, hogy senki (katolikus) kivetniva
lót ne találjon benne, ért Isten után engedelmességgel tar
tozunk a fölötteseknek, és "ceux-lä ne sont vrais membres
de Jésus-Christ, qui ne se peuvent assujettir aux lois et
ordonnances de ceux que le Seigneur leur a données pour supérieures”. zt vehetjük a hugenotta rendbontók figyeÍmeztetésének is, ám a szövegkörnyezet világosan utal arra, hogy
a katolikus ellenpárt (gens tumultueux) elleni vádként is
értelmezhető a mondat.
A jelenlegi"kényelmetlenségeket”-kénytelenségeket (elfoglalt
templomok visszaadása, stb.) kissé szemtelenül megfogalmazott
reménykeltéssel tlti el a körlevél:
ce n’eqt pás le dernier bénéfice que nous
espérons de la main de notre Dieu, par le
щоуеп de notre roi, lequel étant persuadé
de notre obéissance et submission, /nous
-fait/ droit et raison, de toutf C£ que proposerons h sa lajesté**
Condé herceg hellyel-közzel orcátlanul lijalitást tette
tő, néhol szinte nyilt fenyegetésbe átcsapó 1562. áprilisi
kiáltványa is megérdemel pár szót: Bz a Manifeste de Condé
szolgáltatta a legjobb Űrügyet m£ a habozó protestánsok
íegyverfogására is: a király a Guise-ek foglya.
l*on sait bien que le Roi et la Reine sont
environnés d'armes et de personnes qui
forcent leurs volontés***
Az irat kijelenti, hogy a hugenották addig harcolnak, mig
egy általuk elfogadott királyi tanács nem létesUl, mely biz
tosítja a királyi méltóságot( jusques h ce que lesüits Roi
et Reine, et son legitimé Oonseil, soient en tel lieu et telle
liberté qu*il appartient ä un Roi et b. une Reine); s épp ezért felkéri az anyakirálynöt, hogy küldje haza ellenfeleit
lefegyverzett csapataikkal együttt
qu’il lui**** plaise au moins renvoyer en

.

.

*az ediktu szövegépek túlzóan liberalista értelmezése; az imént id. részben (4o,0.) ilyen kifejezett Ígéret nincs.
**Edits 21. ***uo. 26. ****Medici Katalinnak
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leurs maisons, tous ceux qui la sont venus
trouver avec leurs armes,/.../ a savoir,
ledit biour De Guise et se г- freres,/.../ et
1 aréchal de Saint-André; et faire désariaer
toute la compagnie qui est avec lui*.
Egyébiránt marad (csak) a királynak és királynénak lojális
alattvalója : Gondé és ötvenezer vele egy akaraton lévő
embere s
promettant ledit Seigneur Prince, que de
sa part il obéira /.../, pourvu que lesdessusdits lui en montrent le ciiemin: car
la oü ils voudraient faire autrement, il
mettra toujours sa vie et celle de cinquant*
mii hommes qui sont de pareille volonté,
pour soutenir l’autorité du Roi et de la
Reine**
A januári ediktum kiadása után alig két hónappal*** a
vassyi vérengzés; majd a királyi közömbösség, meg nem tor
iás jelt adott a polgárháború kirobbanására. S aztán majd
negyven éven keresztül százezrek^ életét követelő testvér
gyilkos háború folyik a legkeresztényibb király országában.

Az első háború egy éves változóan szerencsés harc és
sommás kivégzés-sorozatók után a katolikusok gyakorlati
győzelmével fejeződött be, mivel minden protestáns vezéra
lak meghalt vagy fogságba esett; egyébként a királyi hadak
vezetőjét, Guise-t is lesből lelőtte egy protestáns (Poltrot de Fiéré).
Az amboise-i ediktum, melyet a külpolitaikai helyzet miatt
gyorsan kiadtak (1 563.március), hogy közös erővel fordulhas
son a két párt az angolok ellen; Medici Katalin nagylelkű
megbocsátó szerepét domborította ki:
Teljes amnesztiát kaptak a hugenották, akár a háborúban, akár
vallási okból kerültek fogságba; a mágnások szabad vallás
gyakorlatra kaptak engedélyt házuk népével egyetemben; és
minden közigazgatási területen (mondjuk:"járásonként”) egy
város külterületén bárki gyakorolhatta a protestáns kultuszt.
*Bdits 27* **uo. ***raárcius 1
hugenottákat
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Az ezt kővető három éves fegyvernyugvás (IX. Károly he£
lyett Medici Katalin óvatos uraim) alatt dűlt a hidegháboni. Ronsard báron 1562-es Lise ours-j ának^58 agrassziv hangja
méltán kavarta fel a hugenotta kedélyeket (megjegyzem, hogy
a politikai vétkek csak utoljára említődnek, a legelőször a
nköztörvényes" bűnöket vágja Ronsard a protestánsok fejéhez):
Et quoi! brüler laisons, pillér et brigander,
Tuer, assasiner, par force commander,
IT*obéir plus aux rois, amasser des armées,
Appelez-vous cela Eglises réformées?*
Bár az agresszív ultrakatolikusokat Medici Katalin is elszi
getelésre Ítélte (Du Préau: Harangue • « • contre les rebelles
c. , vaskos stílusú 62-es röpiratát pl.
irénikus toleráns irat jelenik meg (pl. Postei: L'unique moyen de
1’accord • • • * Lyonj 562.) - a tolerancia-javaslatokra rideg
kálvinista elutasítás a válasz:
la vérit;; est, qu’aux principaux points de
la fői, nous sommes beaucoup plus éloignés
en opinion de ceux de l’Eglise roraaine,
que n'est l'Orient de 1’Occident, ou le
Midi de Öeptentrion**

C[#

К

■

■

*

■

*:

• ** .

И

J* t; Í

Asszony! agjrban fogamzott példátlan ötlet, hogy - mintha
mi sem történt volna - 1564 januárjában az egész udvar 18
hónapig tartó országjárásra indul. Az óramutató járása szerint
körbebálozzák, bankettozzák a protestáns és katolikus cent
rumokat; hugenották és pápisták együtt éljenzik az ünnepélyes
bevonulásokat. indezt akkor, mikor az igazságügyi tisztvi
selők nem mernek hivatalos útra indulni:
pás un hőmmé d*église n*ose se hasarder
ä revenir dans le plat pays et pas un
officier de justice n'ose faire son devoir!
Írja Saintonge Bourneuf és iasparault***; оlan időben, amikor
a 16. századiaknak oly kedves erdön-mezön nemhogy kirándulni,
*A 2.,októberi darab: Continuation du Mscours des Meeres de
ce temps. A la Reine **Reponse au discours de Francois Baudouin,1564. int dits 45. : *id.Battifol 21c .
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utazgatni, hanem vadászni vagy földet művelni óvakodnak!
D*aller h. la chasse, il n'y avoit hőmmé
si hardy qui osast у aller; car ils ve**
noient tuer les levriers et les chiens
au milieu de la Campagne, et n'osoit on
dire not, a peine de la vie*
edici Katalin számításába egy hiba csúszott csak: a
bayonne-i találkozó II. külöp képviselőjével - akár egyet
értésre jutottak, akár nem, mint ahogy a francia részről a
tolerancia további őrzésére számos adat akad - a hugenották
mindenképpen arra gyanakodtak, hogy az ö bőrűkre, illetve
kiirtásukra kötöttek alkut. így - bár lehel de '..»Hospital,
a köztudottan hugenotta-érzelmű tudós-költő kancellár kas
télyában is tűntetett látogatásával az anyakirályné - az anarchia egyre kézzelfoghatóbb formát öltött. A viszonylagos
nyugalom (melyre a legjobb bizonyiték: a hugenotta Créspin
Histoire des martyrs-jában pár oldalát szentel ennek a
mintegy három esztendőnek!) egyre inkább vészterhes csenddé
vált.
A hugenották - megelőzendő q, király feltehető akcióját^
emberrablás! kisérletet hajtottak végre családja ellen
ontceaux-ban, 1566. szeptemberében. A mindkét párti mérsé
keltek (L'ílospital, j .ontmorency, a jövendő Politikus párt
csirájának tagjai) ne* tudják megakaaályozni a második pol
gárháborút (I566.szept. - G . nárc.), mert mig az első há
ború során a kálvinisták a Guise herceg hatalmában sinylödö
gyermekkirály és anyja megsegítésének Űrügyével legalizálták
ügyüket, most a katolikusok érzik jogosnak a felháborodást,
és keresik csökönyösen a fegyveres megoldást.
A longjumeaui béke az amboise-ival majdnem teljesen azo
nos pontjaival a katolikusok méltatlankodását váltotta ki.
Monluc előre jelzi hatástalanságát 60 kommentárjában; a mérsékelt vezetést képviselő L*Hospitalt hazaküldik. A hugenotta
pártvezérek nyakukat féltvén la Rochelle-ben protestáns felleg
várat alakítanak ki - - alig négy hónapos szünet után kirob
ban a 3. háború, melyet csak szit az eddigi legalább szövegűk
szerint toleráns ediktumoi.kal szemben a protestánsok ellen
* onluc leveléből Cantu idéz: 733.

45
Г

t

. . *•
-

nyíltan fellépő St-Maur-i rendelet? Ordonnances de St-i aur;
Interdiction et défense de tout préche, aosemblée, et езсегcice d1autre Religion que de la Catholique, Apostolique et
Romaine.*
A határozat előadja az előző összecsapások történetét, ecseteli a király (és anyakirályné) irgalmasságát (ez egyben
válasz is a királyt gyávasággal vádoló türelmetlen katoliku
soknak);
c'était le moins de mai qu*on pouvait
faire alors, vu que l’exerciee de; ladite
nouvelle opinion demeurait entierement
hors des villes.**
Az amboise-i ediktumról szólván a törvények betartásáról vald
királyi gondoskodást hangsúlyozza meglehetősen álszent inddón:

S-
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encore que de la nötre ledit Edit qui n*était que provisionnel et revocable par
nous, ait été entretenu, pour éviter les
troubles / * # • /, sans leur donner me seule
occasion de reprendre les armes***
A hugenotta bűnök következő felsorolása végén kiderül a lé
nyeg: a királyi hatalom megrémülve a protestánsoktól, akik
"mindig még többet akarnak"(en veulent toujours davantage);
feltételezi, hogy a hugenották La Roehelle-ben államot akar
nak alapítani az államban:
ils abusent tant de fois de notre bonté et
douceur, que ne pouvant plus douter de leur
damnée entreprise, d*établir et constituer
en ce Royaume me autre principauté souvaraine****
A vallásukat gyakorló hugenották fejvesztés terhe mellett
két heti haladékot kapnak Franciaország elhagyására; a gon
dolatszabadság megmarad - a *50 és lojális alattvalók", akik
leteszik a fegyvert, amnesztiát kapnak.
A II. Henrik elnyomó politikájához visszatérő rendelet mind
két oldalon a hadsereg megerősítésére adott jelt. Királyi
■it
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hivatalnokok csatlakoznak a hugenotta seregekhez, hogy a
protestáns felhívások szerint - a királyt szolgálják*. A
jamaci csatában a hugenották érzékeny veszteséges Condé
herceg halála megfosztotta őket attól az űrügytől, hogy a
fiatal királyt a király rokona segítségével szabadítják ki
a katolikusok, a Guise-ek szorongató hatalmából, annál is
inkább, mert a király fivére, Henri, Anjou hercege (a jöven
dő III. Henrik) egyre nagyobb szerepet játszik a királyi
hadak vezetésében. A 18 éves hadvezér futásra kényszeríti
Colignyt is; de előnyét nem használja ni,. mert a kincstár
pénzügyi helyzete majd két évi, az országot az addig a leg
súlyosabb,in zsétziiá-LÓ testvérharc után békére kényszeríti
a feleket. A St-C-erraain-i béke*oly kedvező (főleg a St!aur-i rendelethez képest) a protestánsok számára, mintha
nem ők vesztettek volna csatákat: teljes amnesztiát (4. cik
kely), gondolat- és vallási gyakorlat-szabadságot (5), to
főig gyülekezési jogot (6) kapnak; a most már pontosan ki
jelölt külvárosokat az istentiszteletek megtartására (8),
de más helyeken (1o), a fővárosban és főleg a királyi udvar
két mérföldes körzetében tilos a protestáns szertartás (11.
cikkely). Közintézményekben (iskolák, kórházak) nem szabad
vallási megkülönböztetést tenni1 közhivatalok viselését engedélyezi (vagy inkább legalizálja) a rendelet (22); az adó,
stb. terhek vallási hovatartozásra való tekintet nélküli
lerovását Írja elö(2J). Hegy várost teljes egészében a huge
nották hatalmába ad (ezek közül La Rochelle és Cognac ten
geri közelsége kitünően elősegítette a protestánsok anglikán
szövetségi terveit.).
Két éven keresztül kedélyes és bizalmas volt a felszín,
miközben a nem kevés jólértesült azt leste, lehull-e Coligny
feje, mely az udvar intenciói szerint már 69-ben veszendő
volt. Az öreg katona elnyerte a király rokonszenvét, aki
igy a Guise-ek érdekeit sértve egyre nagyobb hatalommal ren
delkezett. Hogy a harci buzgóságot eltereljék, külföldi, a
koronának hasznos, néhány francia birtok miatt jogcímmel is
rendelkező háborút javasolt: a németalföldi forradalmárok
megsegítését, mely II. Fülöp hatalmának megnyirbálását, fran*a 3. háború ( ü.aug.-7o.ápr.) után éle. ici
dátuma 157o. aug. ..

sugalmazta;
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cia tartományok visszaszerzését jelentené.
Az admirális királyi hadvezér! megdicsőülése, amely viszszatérve a tényleges teljhatalmat jelentené neki a mostani
helyzetben is legmozgékonyabb és igy leghatékonyabb francia
hadsereg élén; hogy előreláthatóan a katolikus erőkkel győ
zelemre vitt németalföldi protestantizmus után Coligny Fran
ciaországot is kálvinizálja - nos, ez sehogy sem volt Ínyé
re sem az udvarnak, sem a katolikus pártnak. A kedélyek
m ég inkább xelborzolódtak, mikor 1^72. augusztusiban .a.kirdl>
növérének, Marguerite de Yalois-nak és Mavarrai Henriknek
ünnepélyes házasságkötésére 61 végeérhetetlenül és tömegükkel
félelmet keltve áradtak a hugenotta nemesek, közemberek, föurak Párizsba.^2
Ilem kellett sok: Coligny ellőtt mutatóujja - hogy a
szenvedélyek magasba csapjanak: a hugenották akár a -ouvre
kellős közepén is kardéIre hányták volna a merénylettel vá
dolt Guise-eket; a pánikba esett királyi család elhatározza
a protestáns vezetők feIkoneolását - amivel a vackát féltő
vadállatot ébresztették fel a párizslakban, akik a Szent Bertalan-éj után még másfél napig öldököltek a királyi parancs
ellenére is. A mészárlás-hullám végigvonult az egész országon. 63J
Valószínűnek látszik, hogy a Szent Bertalan-éj (mely egyébként áldozatai számával egyáltalán nem éri el a szomorú
első helyet a vallásháborúk mindkét párti vérengzései között)
nem előre kitervelt tett volt, bár az alkalom a legmegfelelőbb
volt (mennyivel nehezebb igy egycsapásra elintézni a protes
tánsok nagy tömegeit a hadszíntéren, a csatában);’ annyi bi
zonyos, hogy a hugenották vádja пей egészen megalapozatlan,
hogy a gondolat megült a fejekben, legalább a bayonne—i ta
lálkozó óta a véres Álba herceggel. A szent Bertalan-éj nem
csak gonosztett, hanem politikai (és helyrehozhatatlan) vétek
is: "A francia protestánsok sohasem lesznek már a monarchia
olyan odaadó hivei, mint a katolikusok"*.
Hogy a bizalom egyszer megingott, hogy a hit a királyban
* huby-: androu 281 .
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és királyságban megtört - még a hugenotta-vezérből király
id lett Eavarrai Henrik sera tudja helyreállítani. A gálád
eektiszegés a le;;fradikálisabb következtetések levonásáig
i’ávolit ja a irálytól a protestánsokat és az ultrák kivételé
vel a katolikusokat is, mint a dolgozat előző részeiben tár
gyalt elméleti iratok, valamint megszámlálhatatlan pamflet,
Szent bertalan-éji emlékirat, történetirás, kommentár, pro
testáns martirológia is jelzi.
A negyedik vallásháború egy évig tartott, 1$73*júliusá
ban a boulogne-i ediktum vetette úgy-ahogy végét.lakete
humornak is elmegy az első cikkely;
Premierement,que la mémoire de toutes
choses passées depuis le 24e jour
d*Aoüt demier passé,/.../demeurera
éteinte et assoupie, commed§hose non
advenue*
A rendelet éppannyira toleráns, mint az előzök (néhol szó
szerint ismétli a St-Gerraain-i békét); ha Rochelle, Rimes
és Montauban városában bizonyos fokig hugenotta önkormány
zat nrfiködhst.
Az ediktumok közül talán a boulogne-it hajtották végre a
legkevésbé.** A királyi hatalmat váratlan oldalról is fenye
gette vészélys a legfiatalabb királyi fivér, Frangois h*Alengon a két rivális vallás liivei közt kialakuló elégedet
len réteg élére kerül.
A király öccse ugyanis - a 73-74-ben la U'oue-val, Turenneel folytatott tárgyalásai, majd az ezt követő hugenotta ki
jelentések miatt (hogy ezúttal minden addiginál nagyobb te
kintély vezeti őket: Frangois d*Alengon Eavarrai Henriket
megelőzve királyi herceg) - abba a gyanúba keveredett uralko
dó bátyja előtt, hogy koronájára tör a hugenották segítségé
vel. Ezt a feltevést csak megerősítette a protestánsoknak
az akkori királyi székhely, St-Germain elleni felvonulása,
majd Frangois d’Alengon és Haverral Henrik közös szökési
kísérlete. A konspirációról lassan az egész udvar értesült;

*Edits 87.

**A* Stégmann kommentárja: Edits 95.
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ám a herceg két bizalmasa, la Öle és Coeonas mégis fejé
vel fizetett ura iránti lojalitásáért.
A valószínűleg tüdővészben elhunyt IX. Károly után III.
enrlk menekül vissza krakkói alattvalói elöl a francia
trónra. A feminin vonásokkal teli, az anakronisztikuson lovag
apjára alig hasonlító, "mignon**-okkal szórakozó, homoszexu
ális allűröket nyilvánító király méltóságát gőgösen hordoz
ta ugyan, habozó politikája azonban megadta Franciaországnak
az elődök által előkészített utolsó tőrdöfést.

Az ötödik vallásháború (1574. október-1575. május)
Dasnrille, Condé és Francois dfAlengon vezetésével zajlott,
fegyverszünettel ért véget, majd (egy évre rá) a onsieur
( az utolsó királyi fivér, a trónörökös ranpois d*Alen§on)
békéjének nevezett beaulieul . odiktma tette rá a pontot.
Az eladdig legtöbb engedményt élvezhetik a hugenották:
Az ediktuia megerősíti ugyan a cenzúrarendelotet, ue a
pamflet-kiadás tilalma mindkét pártra tartozik.(5). A sza
bad protestáns vallásgyakorlat Párizs kétm 'rföláes körzeté
ben tilos ugyan (4), de bárhol (I) építhetnek templomot a
fenti kivétellel (8), sőt már nyolc megerősített hely urai
a hugenották (59). Ráadásul három nagy tartomány (-^anguedoc,
Picardia, Guyeime) fölött a hárpm protestáns vezér (lamville,
Condé, öava rai kmrik) szabad kezet kap (25.;49). ármely
méltóságot és hivatalt viselhet hugenotta is (17), sőt a leg
fontosabb igazságügyi (és politikai) szervezet vallási meg
oszlására is figyelmet fordít a rendelet:
en notre eour de Parlement de Paris sera
établie une chambre composée de deux présidents et seize conselllers, moitié catholiques, et moitié de lacLite religion.
(18)*
A nagyvárosokban hasonló felállású tanács alakul (19»2o).
A beaulieul ediktum Ígérete szerint az 1576-os év végén
összeül a rendi gyűlés Blois-ban. A rendi gyűlés vitáinak
jóval később beérő gyümölcse volt az egész királyság intéz
ményrendszerét újjászervező rendelet (Ordonnances des Etats
de lois, 1579. má#us), mely 1587-ben a Code enri III. III. enrik törvénykönyve nevet kapta. Az tgazságszolgáltatás
* adits 1o2.
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a pénzt; gyi, katonai, rendfenntartó, és főleg a politikai
szervezetek (parlamentek) szerepét és működését iridolgosza
a legapróbb részletekig* ( odin és B. risson, királyi ta
nácsnok vezetésével készült*)
A blűis-i gyűl'sen lényeges döntés volt, hogy nem sza
vazták meg a király követelte adót - azaz elvileg akadályoz
ták meg az újabb háborús felkészülést - ám a gyűlést be
kellett rekeszteni az 1577. januárjában kitört hatodik val
lásháború miatt.
falra hányt borsó maradt luplessis- omay szívhez szóló
békekiáltása; akármilyen ékes retorikával mutatott ráí a
háború mindkét oldalnak, s főleg a kettő közt őrlődő népnek
okoz kárt, ami közvetve visszaháramlik a pártokra:
Je áis que sans la paix, les Etats ne nous
servent de rien »• *
le tiers űtat /ezt/ r éduit / • ли / h extreme
pauvreté...
Et le pauvre laboureur souffre plus en un
/
jour par les excfes de la gendarmerie /
que par la tai l .le i,,
Or il est certain que la guerre, qui ne se
peut faire sans homines et sans argent, ru
in era ses** femiers
omay annak bizonyitására kényszerül, hogy a hugenották nem
vórszopó szörnyek, hanem éppoly emberek, mint a többi (ce
sont hőmres de mérne nature et condition que nous), sőt igaz
franciák is:
Leur langue, leur propos, leur amour envers
la patrie, leur hainé envers les étrangers
/ # • • / nous morárent asses quels ils sont.****
A hatodik vallásháború után 1577. szeptemberében megkö
tett bér
ti béke vlesEal'pést jelentett: újra csak maximálisan 1o fő vehet részt a városokon kivűl tartott isten
tiszteleten (6);”járásonként" (bailliage) egyetlen városban
szabad bárkinek /=* protestáns közember/ vallását gyakorolnia
( ); Párizstól nár 1o mérföldnyire vonják meg a kultusz- ha
tárt (1o); a protestánsoknak a római egyház ös zes törvényé
♦ ♦ •

ül. Stégmann kommentárja; Edits 122.*% nemesekről van szó
*** .fínmlnnnfí
-tata tie Blois nour la paix, sous la per
sonae d*un catholicme romain, l*an 1576. - Edits '25-6.
****
^27
*”
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it (16), a velük izemben fennálló adókötelezettséget cl
kell ismerniük ('8). A hugenotta hivatalnokoknak nem kell
Icülönleges esküt tenniük (19), de állás - méltósághalmczásuk nem megengedett (45)* Hyolc megerősített város 6 évi
Időtartamra protestáns székhely (59).
'•ie£5könnyebbülést jelentett mindkét pártnak, hogy az 6.
cikkely értelmében kivi tudhatták a határokén a mindenki
által gyűlölt zsoldosokat.
Aussi ceux de ladite religion, et autre?,
cui ont suivi leur parti, se départiront
et d sisteront / • • • / de toutee pratiques,
liges et intelligences qu'lls ont hors
notredit Royaune, coin e feront aus si tous
nos autres sujets qui en pourraient avoir.*

-

Вt
*

■

A békekötésre következő két ás fel éves tűzszünet alatt
állandó zavargások folyamatát kell érténünk; de mégsem volt
általános 6b folytonos a harc, Így Kiló is szóhoz juttathat
ja. védenceit: lmon Roulart kiadja röpirat cs traktátusgyüjte Bnyét, La Popelin!éré kibővíti először 571-ben kia
dott istoire des troubles c. művét,(1570), deimsben megje
lenik a Vive description de la tyrannic des tgrans c. irat
( ua oue /?/, 1577.), Du Bertas közli irénikus eposzát ( a
semaine, 1578.).
A vallásháborúk történetében először figyélmezhzn igazán
a randeletek vé-rehajtására: a réraci konferencia (1579) az
érvényben lévő gergeraei béke, illetve egy egyeztető politi
ka tekintélyét vádi. A me Toni rendelet (15&о) pedig a kato
likus egyházszervezet jogainak, javadalmainak; állammal, ál
lami szervezetekkel való kapcsolatának körülírásával az egy
ház belső reformját készítette elő.

Ä hetedik vallásháború (15 o. április-november) hugenotta
városioglaláaaival, királyi visszaütéseivel kevésbé terjedt
ki az egész országra, mint az előző polgárháborúk. Az ország
teljesen belefáradt szellemileg, anyagilag a kilátástalan
testvérharcba.
A hat évre viszonylagos békét hozó fleixi határozatok
(155o. november-december) kiegészítik az alapul vett berge*Edits 148*
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raci béképontokat, a néraci rendeletet; ezáltal hugenotta
képviselők ás Haverral Henrik személyesen is figyelem el
kisérte az e/^y hónapos tárgyalás menetét.
á katolikus Liga azon an - a Cuise-ek vezetésével - nö
vekvő hatalommal állt szembe a lavarraival szövetséget köt
tött királlyal, ár 1576-ban Elois-ban III. enrik Ligueurnek vallotta magát, hogy belülről gyakorolhasson nyomást e
szervezetre, próbálkozása a legkevésbé sem járt sikerrel.
gyanebben az időben ugyanis már Jean havid párizsi ügy
véd irata bitorlónak, ennek következtében minden bajok oká
nak tekinti Capet ugót, összes leszármazottját, tehát III.
Henriket is.*
1 58o-ban megjelenik egy ugyancsak Guise-párti léelaration,
mely r.yiIvánvalóváfteszi a aroling-utód uise-ek jo át а кого
n4ra.**
‘5 --ben rangois * Anjón ’ cmetalföldön szerstt tüűöbajában meghal; III. enrik legitim utódjaként a Havarrait jelö
li meg. A gányiratok, támadások legnagyobb tömege ezután árasztja csak el Franciaországot: az uitrakatolikusok ki; yótbékát kiáltanak a királyra, a Liga a rendi gyűlés összehívá
sát és azon a trónöröklés megváltoztatását követeli - a hu
genotta pamfletek pedig, int említettük, a legiti it&st, és
egyáltalán a királyi hatalmat védő pzlcióban találják magu
kat.
A .iga, megszegve a bergeraci és utána következő ediktumokat,
kapcsolatba lép II. Fülöppel, aki, nehogy protestáns királyszomszédot kapjon, 15;'-5. januárjában a joinville-i szerző
désben segítségét Ígéri az idős ourbon kardinális trónra
ültetéséhez - avarra és Béarn fejében, árdúsban bourbon
kardinális neve alatt megjelenik egy egyetlen vallást, kato
likus királyt követelő manifesztun, mely egyébként - jellem
ző módon a e változott helyzetre - a rendi gyűlés rendsze
res, 3 évenkénti összehívását»követeli, megőrzendő a papság,
nemesség privilégiumai mellett a parlamentek, a polgárság
jogait is.
Ez a program megtévesztően kedvező volt, ráadásul a korona
jövedelmét fillérig elozórakosó-ajándékozó III. enrik csak

*1.

ousnier 93.

ttl.
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halvány mentegetőzéseket tudott felhozni júniusi declara
tion- jában - Így a vidék, saját miniszterei, a fővárosi ta
nácsnokok mind a Liga mellé álltak, s igy alá. kellett Írnia
a id.Husi ediktmnot (nemours-i edlktum. 15 5):
az e yee.iili megengedett vallás a katolikus, hat hónapon be
lül az áttérés vagy az ország elhagyása közt választhatnak
a hugenottákI a felerészt protestánsokból álló kabinetek
megszűnnek, akárcsak a protestánsok székhelyei, melyek 5 év
re a iga uralma alá kerülnek. - Kitört a nyolcadik vallás
háború, mely négy éven keresztül, 1589—ig tartott.
’’Furcsa háború" - ironizál A. Stégmann -"melyben a kál
vinista Bouillon herceg, bangáédóéban tevékenykedvén egy
♦republikánus* királyságot tervez a /szász/ Választó védelme
alatt, és birodalmi kormányzó /lieutenant génárai/ lesz a
király halála után avarral enrik mellett? furcsa háború,
melyben az utóbbi bejelenti a király elleni háborút, hogy a
legjobban védelmezze a trónt, és tényleg, elkerüli a talál
kozásokat V*i fenntartja a diplomáciai kapcsolatokat a király
ijai a harc közben.
1 587-ben a német fejedelmek csapatokat küldenek a hugenották
megsegítésére? .avarral Henrik az első vitathatatlan nagy
győzelmet szerzi meg Coutras-nál; Henri de Guise kikergeti
a német zsoldosokat az országból, majd a fővárosba veszi az
útját, ahol 1588. májusában a "barikádok napján" (t2-e) a
jó párizsiak támogató utcaköveivel a háta mögött a Louvre-t
is ostrom alá vette. Guise nővére, Kontpensier hercegnő azónban hiába hordott ollót magánál, hogy III. ■ lentiket megtonzúrázva minél gyorsabban klastromba küldhessék - a király
elmenekült. í aradt a "párizsi király", altin természete szca?
rint vett bosszút uralkodó unokafivéreí a blois-i rendi gyű
lés titkos ülése után 1586 karácsonyán enrl de Cuise-t,
majd fivérét, Guise kardinálist is felségsértés vádjával,
de Ítélet nélkül meggyilkolják. A trónkövetelő Henri de Guisere lrányeott csajás - bár vezérétől megfosztva alapjaiban
rendítette meg a Ligát - sokba került III. Heriknsk. A pápai
kiátkozást (1589.január 27.) megelőzve (!) intézkedik az
* A. Stégmann, Edits 2o7.)
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ezúttal valóban egész Párizst képviselő Sorbonne (2° edit
do 1 »nnion) í
le peuple de се royaune est délié, et délivré
du 3acretaent de fidélité et obéissance prété
au susdit Roi Henri. Et aprés, que le mérne
peuple $eut licitéként et en assurée consci
ence étre etrmé et uni, reeueillir deniers, et
contribuer pour la défense et conservation de
l*3glise apostoliquc et romaine, contre les
conseils pleins de toute méehanceté et efforts
dudit Roi et de ses adhérents, quels qu’ilc
soient, depuis qu’il a violé la Fői publique,
au préjudice de la religion catholique, de
i*Eöit de la Sainte Union, et naturelle liberté de la convocation des trois Etats de се
Royaume.*
Ez a nyilt feUiivás a legális zsamokölésre, a Guise-pártiak bosszúvágya, a Liga központi szervének, a Tizenhatoknak
a felszólítása augusztusban meg is hozta eredményét* III.
Henriket a fiatal vakbuzgó jakobinus szerzetes, Jacques
Clément olyan hivatástudattal ölte meg, mintha lálvint ol
vasta volna.

2. Az 1584-es fordulat utáni iratok

Hint már említettem, 1584, Kavarrai Henrik trónörökössé
válása óta a pamfletek lényege nem, de Íróik pártállása
homlc^gyenest megváltozott. 84 után a hugenották lesznek e у
egységes monarchia propagandistái; olyannyira, hogy Valoisliliomos keresztekkel tüntetnek, francia elnevezésüket ilumues
Gapet-töl származtatjdk**, hangsúlyozva ezzel, hogy mindig
is lojálisak és royalisták voltak. 1584 után a katolikusok
a "monarchomachák", ök dicsőítik a zsarnokölést, teszik kö#Edlts 217. ** .éonard 216.; Cantu er öl: a svájci szövetsé
gesek eltorzított nevéből (Eidgenossen) származik; Cantu 727.
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vetendő mártírrá Jacques Clément-t, Jean Chastelt*. A poli
tikai személyiség megölésének elmélete (és gyakorlata is),
úgy látszik, a római nemestől az eretnek középkorba, onnan
a hugenottákhoz vándorolt, ezek visszadobják a labdát 1584ben a katolikusoknak, hogy félelmetessége semmit sem veszitsen érv nyess égébö1 3oo év múlva az Újvilágban sem, s hogy
a -órán közvetítésével akár a 2o. századi kur6pában, lómában
bukkanjon fel.
Jean Boucher szorosan véve is kitűnő példája ennek a
"meleg váltásnak" hugenották és katolikusok között, hiszen
- nem Ismervén az álnév alatt megjelenő mű szerzőjét, párt
állását - egyetértve idézi a Vindlciae contra tyrannos érveit^''. George : uchanan I. Jakab számára Írott politikai tan
könyve" (De iure apud scotos, 1579«)» amely épp csak a puszta,
nyílt zsamokülést nem tartja megengedettnek, szintén szerepel Boucher helyeselt olvasmányai között Jean Chastel apoló
giájában (L*Apologie pour Jean Ohastel. 1595.).
A hitvédö66 Boucher már 1589-es értekezésében (le .lusta onrici tertii abdicatione e .Franeorum regno), majd az Apóbogié
ban is - mint a 84 utáni katolikus iratok általában - jóval
messzebb megy, mint az aggályosabb lelkiismeretű - mert hát
rányosabb helyzetű - protestánsok. Iioucher kijelenti: a ha
talmat bitorló zsarnok semmit sem remélhet.
oü 11 n*y a reeours h aueun supérieur pour
en avoir justice, ny aultre moyen d*oster
la tyrannie, il est loysible b un chacun du
peuple de les tuer /.../ un chacun seul et
pour le tout en sátánt fait juste et légitime exécuteur**
Па a legitim, de a gyakorlatban zsarnok uralkodót közellen
ségnek nyilvánította a nép, emez azonnal a magánszemély, sőt
a bárki által elpusztítható vadállat szintjére süllyed.
e nem is kell bonyolítani a dolgokat, vélekedik Boucher, a
St-Benoit-i plébános: ha a legitim király eretnekséggel vagy
eretnekekkel cimborái, me alázza az Egyházat és képviselőit
( a hugenotta iratokban Így folytatódna: Isten ellen vétkezik)
- polgári és kánonjogi értelemben bűnös, tehát elveszti ki*1594*dee.27-én merényletet kísérelt meg IV. -. ellen.
** Apologie, 04—86. id. ••ousnier 83.
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rály-mivoltát, jellegét, uagánezeméllyé válik, elítélhető.
Az eretnek király egyáltalában nem lehet Isten fölkentje,
mivel az eretnekek eleve halált érdemelnek, s az öles Isten
népének védelmében korántsem bűn. Semmi szükség eljárásra, i~
téletre; tekintet nélkül adott szára, rokonságra, arátságra az eretnek elpusztítható.
A e lusta reipublicae Ofaristianae in re/ os innoios et
haereticos ootestate (159o) című iratot ui lauine Rose-nak,
fjenlis Boueher-éhoz hasonló felfogás* püspökének tulajdonít
ják*. A népfelség elve fogalmazódik mag világosan: a nép vá
lasztja aeg az államformát, monarchia esetében az uralkodót;
az örökletes királyságban hozzájárulása szükséges - de min
dig megmarad változtatási joga. A zsarnokölés módozatai ugyan
azok, mint az Apologie por Jean Chastel c. műben. A legitim
eredetű zsarnok (tyran d*exereice,avéré et manifeste**) ese
tében a nép, illetve az Egyház szentesítésével megerősítve
indulhat átjára a gyilkos (vö* Jacques Cléraent egyházi indít
tatása) .
A Liga prédikátorai és pamfletirői az össze nekik megfe
lelő középkori és 16. századi elméletet felhasználták, ugyan
akkor - figyelmeztet R. ousnier - aggasztóan megnövelték an
nak lehetőségét, hogy egyetlen ember, minden előkészítés, itélet nélkül ölhet; megengedetté válik a legitim, de eretnek
uralkodó lemészárlása is, nemcsak a bitorlóé. "A liga, és fő
leg Boucher a gyakorlatban ugyancsak sokat bízott az egyéni
bíráskodásra".***
ég a kevésbé vérszomjas Liga-tagokis a Franco—Gailia érveit
dtvévé, a gallok évenkénti uralkodó-váltását, a merovingok
népgyüléseit - tehát a né szuverenitást hirdetik (-,i scours
sur les kstats de la France, et si se seroit expedient que
les Estats de France fussent annuels et non к vie comme lls
sont к present, et d’avoir des officiers et le domaage qu*apporte la vente des Estats****). füstént a barikádok napja u—
tán az öntu átra ébredt párizsi nép, helyesebbek az előkelők
*Rousoeauo néven jelent meg. **; ousnier 64.
**** 1. esnard 376.
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is szabad választási jogot, önkormányzatot követelnek:
Bt pour l’aávenir ilz la suppliant, Sire,
avoir agréable que les habitants de la
vilié puissent avec toute liberté et par
les formes accoustumées eslire leurs Eschevins et agistrats, qui sera le vray moyen
de contenir ce peuple en union et repos,
quaná sós sgietrats auront été choisis
par eux,* ( Requeste oresentc-e au Roy par
messieurs les Cardinaux, Princes, Seigneurs et les I e put ez
de la vilié de Paris et autres villes űatholiques associes
et tmis pour la defense de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, 1538.)
A francia ultrakatolikus iratok mellett ariana és
Bellarmino valamivel kevésbé vakmerő tanai is hatottak
Franciaországban; "a számtalan pamflet aprópénzre váltotta
a vaskos könyvek elméleteit".** Ennek köszönhető a mintegy
Rósz IV. Henrik ellen elkövetett merénylet is, mert rekatolizálása ellenére "eretnek maradt", tehát bárki, bármikor
levághatta az elméletek szerint.
Vannak azonban mérsékelt katolikusok is, mint a jogász
Guy Coquille, vagy a szintén jogtudós toulouse-i Pierre
du Belloy, aki már 1582-től Navarrai Henrik védelmében adja
ki egymás után hét müvét is. lát lehetőséget a száli törvény
fenntartásával is a megegyezésre, ha a Ligát háttérbe szo
rítják (ArdLogie catholique contre les libellea. declarations,
avis et consultations faites, écrites et mbliées par les
Gigués perturbateurs du Royaume de France, 1585И**). i58G-os
оyens d1abus;»;с. müve íotman Tirutum fül en-jövel vállvetve
harcol а IV. "-enriket sújtó pápai átok és mellékbüntetése
ellen, hogy az eretnek királyt egyetlen igaz katolikus sem
tekintheti legitim uralkodónak. Szerintük a bulla érvényte
len, elfogadhatatlan Franciaország számára, mivel a belügyeiЪе szól bele az öröklés meghatározásával. Hotman már említett
le iure successionls c. müvében előző érvelt átcsoportosítva ■
felforgatva a rendek hatalmát a rossz uralkodó, zsarnok le
váltására korlátozza.
Philibert Bougnyon lyoni ügyvéd toleráns hangvételű irásai a királyi hatalom védelmét szolgálják ( he la paix et
du profit qu*elle apporté, Lyon, 1577.)
*id. esnard 37-. klem.tőle **ílousnier 89. *** kesnard 375.
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A • •at.yre i'.énippée ( 593) névaeójához lift sti:.us- 'és foroaegyvelege a francia monarchia auekvát iroáálmi megjelenése.
A "Politikus" párthoz tartozó hu anisták és jogtudósok köző3 munkájaként - feltehetőleg Jean eroy, roueni plébános
szerkesztésében - először kéziratosa» terjedő, majd 1594-ben
kinyomtatott xnft hallatlan sikert aratott.
Az első részben két sarlatán ajánlhatja egyetemes csodagyógy
szerét. A szatíra szerzője leleplezi a spanyol "catiolicon"jának háttér"t. A spanyol király úgy igyekezik megmenteni
francia hittestvérei testét s lelkét, hogy szöröétftl-böröstttl bekebelezi az országot, va у legalábbis a politika szín
teréről törli el: "Aranyai és emberei akkor jöttek, /.../
amidőn már nem bírtuk tovább, ogy /.../ még nagyobb romlás
ra juttasson,..”* Az összegek legnagyobb része egyébként is
a nagyurak zsebébe vándorolt, a szegény néphez épp hogy csurran-cseppen a segítség.
A Franciaország másik "orvosaként" tollhegyre tűzött Liga
is megkapja a magáét; nemkülönben a második részben a Liga
hatása alatt Összeülő rendi yftlés (az 1593—asról van szó).
Az allegorikus szereplők történelmi személyek és társadal
mi rétegek jellemvonásait fogják össze. Humanista apparátus
és buffó-tréfák egyaránt nevetséges é teszik a tehetetlen
rendek szónokait* A legme nyerőbb szereplő természetesen a
harmadik rend képviselője, aki hazafias érzelmek fölkelté
sével bűzéit a lága ellen, mely megátalkodotton romlásba
dfffei az országot - és IV. Henrik érdekében agitál: a jogta
lanul megölt III. lenrik ( /Paris/, tu l*as assasiné, cano
nize 1* assasinateur) helyébe lépő áj uralkodó tulajdonságai
nál fogva is megérdemli méltóságát:
it tu** vois laintenant combién ceste
mórt t*a prouffité, car eile est cause
qu*un autre est monte en sa place, bien
plus vigilant, bien plus laborious, bien
plus guerrier, et qui sgaura, bien te serrer de plus pres***
Az anarchia megfékezésére a mérsékeltek szükségesnek
találják egy erős kezű király nrtücöcését.
* Luby-. nnűrou 279. ** a IV. Henrik ellen évekig hadakozó
Párizs ***Anthologie de la litt. fr. du XVIe s., Leningrád
1974. 152.
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3« A vallásháborúk okai

Az egymásnak ellentmondó adatok szövevényében nehéz
egységet találnunk, Különböző társadalmi rétegek érdekei—
vei kell számot vetnünk a hivatalos és nemhivatalos politi
kai megnyilatkozásokban. Az emlékiratokban, pamfletekben,
teológiai, irodalmi művekben és politikai teóriákban is
felfedezhetjük a Valois királyok, a Guise-ek, í'ontpensier-k,
valamint Condé, Bourbon nevével fémjelzett hatalmi harcok
tükröződését, elhamarkodott vélemény lenne azonban a fran
cia valláshábórákat a hatalmi harcok kategóriájába száműz
ni.
legelőször is: teljes mértékben csatlakozom lakkal zászló
szemléletességében lényegretörö kifejezéséhez*: a. vallás
nem köntös a kortársak számára; a "vallási bőr" furcsa, de
pontosabb szóhasználata mellett állok ki. Olvasmányaim ré
vén kialakult véleményem szerint a 16. században még az
ateizmus is a vallás egy formája, még hire sincs azvalóci
kétségnek, aminek fogalma csak -escartes-tal - aki önnön
szubjektumát igazolásra szoruló külső tárgyként veti fel kerül ugy-ahogy a Köztudatba. G 3
A vallásháborúkban - ha a pártok fejei talán nera is - de a
viaskodások "közkatonái” legbensőbb lelkiismereti ügyüknek
tekintették felekezetűi: védelmét. 69 A 16. század emberei
igazi hévvel védelmezték igazi, vagy annak vélt vallási 1gazukat. ásként képtelenség értelmezni, hogy a vallás és
politika ennyire összefonódjon, hogy mondhatni bevallottan
mindkét (sőt több) vallás világi hatalomra is tör melléke
sen. Igen jellemző anekdota (talán meg is esett), mely a
Béarni követének, Turenne vicomte-nak oly csattanóé repli
kát tulajdonit: iedici Katalin kijelentésére, hogy a király
csak egyetlen vallást óhajt Franciaországban - a hugenotta
válasza: Mi is épp azt akarjuk, Nagyasszony, de az a miénk
legyen!**
A 16. század második felében a francia királyok politi
káját sommásan a "hatástalan" jelzővel értékelhetjük.
* 4z 1378-as visegrádi konferencián hozzászólásként hangzott
el. **1. Battifol 242.
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A legkeresztényibb király udvarában a tisztségviselők
közt természetesen a katolikusok élveztek élönyt, de a
mindenki teisztelte L’Iíospital kancelláron kivül is sok
nemesűr tüntethetett a miséről való távolmaradással. A
II. Ferenc rövid uralma alatt özvegységébe visszavonult,
de aztán a monarchia legjelentősebb képviselőjének, állan
dó hatalmasságának számitó anyakirályné csak a meaux-i
(= montceaux-i merényletkisérlet, 1566. szept.) események
után szakított végleg a protestáns vonalhoz fűződő reményei
vel: a hugenottákat többé nem lehetett a Valois korona та
га Ima alatt egyesíteni a katolikusokkal.
A háboráfc & bitvédelem jelszavával meg újra föltalált
lovagi-nemesi hivatástudattal könnyű volt elkezdeni:"S nagy
verekedők /.../ szives-örömest hagynak fel a színlelt csa
tákkal, tornákkal és egyéb játékokkal az igazi háborft ked
véért"*. le a fokozódó feszültségben irányithatatlan folya
mattá, vég nélküli vérengéssé fajult a vallási ellenségeske dés.
A prtestánsok csökönyös harciasságának oka az, hogy az
intolerancia Башокlész-kard maradt a fejük fölött minden egyes királyi rendelet után és ellenére. %yanis eztek akár
ideiglenesek voltak, akár "visszavonhatatlanok" (melyeket
persze egy űjabb rendelet legalábbis módosított); bármikor
bekövetkezhetett egy váratlan, logikátlan pálfordulás (vö.
a 3t- aur-i ediktus átlátszó indokai 6 -ban).
A katolikusok makacs gyűlölködése pedig abból is szár
mazott, hogy ügy érezték a tolerancia-parancsok után, hogy
kígyót fogadtak a keblükre. Nem csak a rendfelforgatók re
habilitálása volt visszatetsző számukra, hanem főleg az, hogy
a gond о lat szabad ság örve alatt a jámbor lelkieknek valóban
elrettentő jelenségek burjánsottak el:
L* edict premier de pacification ne fut plustost publié en France (1561) que soudain
s’esclouit h. Iyon une secte d’ariens couvée
/.
dez longtemps audit Iyon, et ailleurs /
Aussi estoyent prést h. se faire paroistre
les postelliens, les trinitaires ou servetistes, et auires jusques aux achristes et
9 Ф 0
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üeistes: qui tous pretendoyent pouvoir
*
jouyr du benefice de 1*edict
Abban az időben, amikor Dávid Ferenc Blandrata revén ér
vét elveivel ismerkedik, a lyoni események kísértetiesen
előrevetítik sorsát:
La liberté de conscience ne pourroit estre
permise que soudain une infinité de sectes
(la pluspart aboainables) ne se presentaseent pour jouyr du meeme privilege; / • • •/
к Lyon /.../ soudain sortit en public un
Alemanni avec une troupe de renouvellez
arriens (et beaucoup pires 7°qui, prétendant
tirer faveur de 1*edict, fut cause cue Le
vi£aire £énéral du reverendiosime arch eves ctue
de Lyon et mistre Pierre Vir et, sujserintendant en La pretendue eglioe calvinienne
dudit Lyon, furent contraints de se Jpinöre
£pur rembarrer ces arriens • • • **
• t •
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A katolikusok és hugenották összefogása a közös ellen
ség elvessejtésére csak időleges kompromisszum volt, hogy
azután teljes erővel egymás ellen fordulhassanak, álvin
vallása, mint többek között Tax Weber elemezte, a fejlődő
polgárság testhezálló ideológiája volt, a 16. század vége
pedig a központosított monarchiában politikai hatalomra tö
rekvő polgár ideje, a noblesse de robe megjelenése előtt, hi
szek az már más minőség. A központi monarchia elleni közös
harc fűzi e polgárokhoz a nemeseket is, akik akik egyelőre
restituciós céljaikhoz raegfelőnek találják a hugenotta moz
galmat. Tudatlanságból vagy félélémből is csatlakoznak vidé
ken a nemesek; onluc a Guyenne—ben talált állapotokról irja:
Quelques-uns de la noblesse commenqoient
к зе laiseer aller, de teile sorté qu*ils
entroient en composition avec eux, les priants de les laisser vivre en sureté en leure
maisons, avec leurs labourages; et quant
Vaux rentes et fiefs, ils ne leurs en demandoient rien.***

*P.ce ST-Julien: eslanges histfe•(1586);2o2-4•:id..üssön 5
**Baylo : Diet. Viret-click id . uo.541. ***1. Cantu 733.
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A reneszánsz fejedelem I. Ferenc, a kemény II. Henrik
egyensúlyban tudták még tartani az országot - de ezután
elszabadulhatott a pokol, mert a testileg- lelkileg bete
ges királyi testvérek mindegyike nem egy téglát - egész
falat vett el az ország roskadozó épületéből.
Az alig kamasz II. Ferenc csak tündöklő felesége szoknyá
ján ül; a féléükségcben vérengző IX. Lároly idegroncs, a
Szent Bertalan-éj utáni lelkiismeretfurcalásainak leirása
Shakespeare-jelenet-számba megy; a mama kedvence III. éenrik
habozásával, váratlan kegyetlenségeivel az egész ország
gyűlöletét vonta magára.
A gyenge királyok rendeletéi is határozatlanok, amolyan
kecske is - káposzta is szellemben ("il fault par nécessité
qu*on en donne toujours quelque chose de chacun costé"*) fo
ganva végül mindkét párt elégedetlenségét idézték elő. A
fejvesztettség három alkalommal is erőt vett az Írásban to
leráns politikát folytató uralkodókon (St- laur 68, Szt. Bertalan-éj 72, Nemours 85) - az erdménys a pártok azonnal is
mét fegyvert ragadtak. Ha pedig mindkét fél viszonylagos
megelégedésére szolgáló rendelet jelenik meg - papir és szó
marad; a gyakorlatban nem ellenőrzi saját parancsa végre
hajtását a királyi adminisztráció. A háborús feszültség fok
mérőjeként foghatjuk fel az ediktumok terjedelmét: Egyre
hosszabb, részletesebb, aprólékosabb rendeletek jelennek
meg' . Olykor pedig előkészítetlen, külpolitikai kényszerek
miatti, elsietett békék köttetnek (pl. a longjumeaui, mely
mindkét oldal közös imája következtében született: Csak a
reitre-ektöl /német zsoldosoktól/ ments meg, Uram, minket!).
Ilyen helyzetben nem csodálhatjuk, hogy a mérsékelt po
litikusokat nem veszik 3zámba. Kincs hatáskörük, vagy félreállit^ák őket (pl. b’Hospital után Lorraine kardinális lesz
a kancellár). Voltak egyértelműen hugenotta-párti királyi
hivatalnokok, mint Portal, III. Henrik pénzügyi tanácsadója,
aki csak az ultrákat оlikasokat vádolja a háborúért^2, és ezek ellensúlyozására a protestáns párt megerősítését java
solja, hiszen lojalitása nem kétséges^ immár:
* la I othe-Fénelon h Catherine de Médicis (8 juillet 1575.)
in:Chéruel 225.
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Sa cilcte Májesté estant comma forcee de
fortifier le jDarti des diets de la reli
gion /réformée/, /.../il an adviendra
ce bien inespéré que la passion des ea
tholiques , extraordinairement excessifs,
sera arrestee, et ne pourra plus troubler*,
/„..//St/ il fault /.„./ que les diets
eatholiques aquiescent ou qu’ilz fournissent aux frais de la guerre**.
Az ember már egy Brutust, egy lássa Györgyöt képzel el
szürke eminenciás ruhában e sorokat olvasva;
les diets eatholiques ne pourroient t.vn*
tout rien contre un -peunle qái ne meurt
лamais et qu*on ne sqauroit exterminer
qu’il ne se releve ulus qu*auparavant.***
A memoár végén azonban kiderül;a toleranciát támogató ta
nácsok elnyomó politikai megfontolásból születtek;
Que si ce que des us ne se falet, il ne
fault doubter que com e cy devant par de
petitz livretz on a engentíré des hugue
not z de religion, et depuis des huguenotz
d*3stat, par ce mesme moien on va engend—
rer des huguenotz populaires, qui donneront plus d'affaires que les deux autres.
11 fault dong éviter l*assomblée dós
diets troie estate****
A következtetés csak egy huszadik századi olvasó vagy egy
korabeli nemes számára vérforraló és regresszív, hiszen
nem lehetett átugrani az abszolutizmus lépcsőjét. Az Elége
detlenek, majd Politikusok néven ismert csoportosulás egy
részének terve, Franciaország szétdarabolása tartományokra;
csak visszatetszést keltett. 1 középpárt egyébként a kato
likusok és hugenották számára egyaránt népszerűtlen; a to
lerancia, politikai morál és racionalizmus jegyében fellé
pő Politikusokat epikureusnak, ateistának, közönyösnek és
gyávának bélyegzik. A humanisták szelíd szava pedig süket

*Au Roy, sur le nourmrlé de mix du mois de may 1575. par

le general's'ioTir 'do' Portal.' Те ' о the- lene ion Pinart—пак irt
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fülekre talál: Henri Lstienne Apologie pour
sok hasonló müvei együtt olvasation maradt.

drodote-ja

Pénzügyi okok is járultak a protestantizmus széles
terjedéséhez. A hűbéri korlátokat felrúgva a prédikátorok
az adó be nem szolgáltatásától hamar eljutnak a Contr'un
alapvető gondolatáig:
Les rainistres°préchoient publique >ent
que, si les catholiques se mettoient de
leur religion, ils ne payeroient aueun
devoir aur gentilshommes, ny au roy aucune taille, que ce qui luy seroit őr
ei önné par eux; autres preschoient que
les roys ne pouvoient avoir aucune puis
sance que celle qui plairoit au peuple;
autres preschoient que la noblesse n*estoit rien plus qu'eus: et de fait, quand
les procureurs des gentilshommes demandoient les rentes h leurs tenanciers, ils
leurs responcoient qu*ils leurs montrassen
en la Bible s*ils le devoient payer ou
non, et que si leurs prédécesseurs avoient
esté sots ou bestes, ils n*en vouloient
point estre.*
A hugenották innen-onnan mindig kaptak anyagi segítséget a
háborúk folytatásához, nemcsak felfegyversett csapatokat,
hanem pénzt is. Kálvin aláírása szerepel azon a Bbze nevé
re szóló meghatalmazáson, melynek révén: a firenzei bánik? rok aranyán ágyúkat szereztek a hugenották.
A királyi kincstárnak viszont lassan megszokott állapota let1
az üresség. Bem csak a háborúk miatt. A manlerista ötletek
ben bővelkedő III. Henrik néhány poénja bizonnyal túlszár*nyalta fivérei ugyancsak költséges pompáját
Ugyanakkor a hugenották - puritán szigorral - anyagilag
jól megalapozott államot építenek föl az államban: minden
egyes tartományban a király helytartóinak hatalmával vetél
kedő protestáns főmegbizott áll az élen, aki szabadon ren* onluc a Quyenne-ben talált állapotokról, id. Cantu 733.
°hugenotta prédikátor-küldöttek
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delkezik szintén tekintélyes alárendeltjeivel ("mert ezek
mindnyájan tiszteletben állő nemesek és jő házakból származottak"*), a rangsorban "ezek után a hitszónokok követ
keztek" - akik viszont közvetlen kapcsolatban álltak a
néppel. Belső pénzügyi források is szilárdították az orga
nizmust :
Egyházaikban gyakran pénzgyűjtéct ren
deztek, /.../ ezen pénzből az előkelők
és középosztályuak is részesültek, Bs
ezen segély nélkül a herczegek nem is
birták volna meg azon kiadásokat,/ *,, /
a mellyek bizonyára inkább egy .irály
hoz mint apró herczegekhez és közönsé
ges nemesekhez illettek,**
Ennek a kitűnő szervezésnek politikai gyümölcse a gyors,
egységes, hatékony cselekvés:
/így/ oLLy egyhangú akarat s оIly tö
kéletes egység jött létre, hogy /.../
képesek valának egy nap, egy órában s
a legnagyobb titokban az ország vala
mennyi részében felkelést eléidézni***.
A jól felépített szervezet a háborúskodás célját szol
gálta, Ironikus történelmi fordulat, hogy a csatározások
ban kimerült királyi kincstár esöaje, az ország siralmas
elszegényedése vezetett a kényszerű békéhez; a monarchia
megszilárdítását tette szükségessé. Az évtizedeken át pusz
tító polgárháborút a nagyurak igényel lobbantották fel új
ra meg újra, akiknek "bonyolult lelkivilágában első helyen
áll a vallási;szenvedély, de döntő szerepe van a feudális
örökségnek, a királyi hatalom kiterjesztésétől való jogos
félelemnek is"£***• Az egy évszázadig sem fennálló nantesi ediktum égisze alatt hugenották és katolikusok egyaránt
a királyi hatalom abszolúttá válását kénytelenek nemcsak
elviselni, de kívánni is.
*r arcantonio Barbaro velencei követ jelentéséből (kiadva:
Eolations dos ambassadeurs venitiens sur les affaires de
France,Paris 13J8,) id. Cantu; 73 -732. ** és *** uo.
**** I;uby-éandrou 2Со.
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A szükeéges legfelsőbb hatalom igazolása
(A korlátozott legfelsőbb hatalom)

1• fieallsta misztika: Postal világbirodalma
A reneszánsz egyik még mindig kevéssé ismert, hányatott
életű tudása uillaume Poetel (151o-15B1), akinek igen
szerteágazd életműve (arab nyelvtantél antiarisstoteliánus
traktátusig, ssidéelleneo elmélkedéstől^ 2ohar-fordításig)
példátlan skáláját adja a reneszánsz mindent átfogni akard
szellemi tevékenységének.
A vallásszakadás első megrázkódtatása után Postel (aki
egy ideig kacérkodott a kálvinizr,tussal ’enfben) 1 543 után
elitéli a protestánsokat, mert azok az Egyház igaz mivoltá
nak tagadásával egy híveit félrevezető csalárd Isten képét
rajzolták meg - ez viszont Isten lényegének tagadásával e—
gyenlö.* A protestáns ideológiával szemben^ szükségesnek
tartja, hogy hangot adjon a franciákban felébredő gallikán
érzésnek, melynek lényege az akár a pápai hatalo ra is
fittyet hányó katolikus nonarchiz' :us•
A ke orbis torráé concoruia** I. Ferenc számára és az
elfelejtett ősi jogokkal rendelkező francia nép felvilágosí
tására Íródott; mint az ajánló vers bizonysága szerint a
■-es raisons c& la onarcnie (h.é.n.) is:
boneques afin quo le peuple Gauloys
Yoye son i roiet et anciennes joiz
Par quoy il dpoibt P iHmivers prétendre * • • MM

A reneszánsz univerzalizmus jegyében Postel a társada
lom három intézményét tárgyalja. A kiinduló pont egy minden
felesleges teológiai vagy liturgiái sallangtól megtisztított,
egyszerűsített vallásfilozófia. Ezt a vallási minimumot,
*1. Bateson 275* **1542. (Az 1543-ban kiadott Be Aleorani et
Ivang. concoreíia előszava szerint.) ***id. esnard 446.
.
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mely a pogányok szálára is érthető, el kell fogadtatni
velük, mégpedig nem csodákra hivatkozva, hanem észérvek
segítségével:
Hasceate ecclesia Christi, miraculis;
nunc, senescente, et non aíflicta pietate, rationibus őst agendum.*
a (természet)vallás és szent törvény (religion et loy
sacrée**) lesz a bázisa az emberi intézményeknek (Civille
Constitution***). Ennek az egyetemes emberi jogrendnek az
Összetevőit Po3telnek fel keli kutatnia, mivel sem az egy
nemzethez kötődő, időszerűtlenné váló rámái jog, sem a
nehézkes mózesi törvények, sem az elkorcsosult keresztény
elvek, sem a szűk nemzeti érdekeket képviselő, tévedésekkel
teli szokásjog nem megfelelő alap a kidolgozásához.
A különböző népek és rülöhbözö intézmények összeiiaconlitá
vizsgálata viszont egy kétszeresen is egyetemes jogrendhez
vezet: absztrakt mádon egyetemes természetjoghoz a filozáfia tanulmányozása, konkrét mádon a népek történetének
Sszevetése révén:
Je m’efforcerai done, quelque difficulté
qu’il у ait, de tirer ces principes, partie de la Philosophie, partié de l*histoire
des peuples****
Az egyetemes természeti jog voltaképpen az élőlények azon
képességén alapul, hogy különbséget tesznek já és rossz
között, az előzőt kívánják, az utábbitál menekülnek. A
természetjog essenciája azonban az emberi jog szűkebb fo
galma (jus hominum, jus gentium); mivel az élőlények közt
kitüntetett helyen állá ember a fenti megkülönböztetést
já és rossz között az értelem segítségével teszi meg. Az
emberi jog a természetjoggal azonos struktúrájú, párhuza
mos formádé, de az értelem működése miatt nem amabból
származik77*.
Kizárólag az emberi tehetség és gondoskodás eredményei a
társadalmi struktúrák. Az ember szükségszerűen társadalmi
lény voltát Postel hasznosnak tartja! A természéténéi fogva
kV . Ш

*De orbis m m .2.id. eenarű 435. ** Les Raisons • • m p.III.
***uo. ****-. e orbis • • • p.260.id. 'osnard 437.
ф
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tökéletlen embert a társadalom tökéletesíti az emberi nyelv,
a törvények, a vallás megismertetése által*
A polgári vagy magánjog (ároit civil ) az emberi jogon
belüli szükebb fogalom, mellyel számot kell vetni, mivel
egyes nemzeti jogszokások Postel tapasztalata szerint gú
nyolódást és ellenségeskedést okoznak.
A testületi jog egy nemzeten belül, a polgári jogból
kiváló fоgaiomk'nt szerepel, s az állam javára és jogrend
szere ismeretében a különböző mesterségek, ipar, kereskedőbe
lem, stb. jogi önellátására szolgál.
Bz a lépcsőzetes jogi intézményrendszer biztositja az
ember alapvető jogait: a szabadság (természetes), a társa
dalmiság - civitas (emberi-polgári) és a hivatalviselés
(testületi)jogát*.
Az egyetemes vallásra és az egyetemes jogrendszerre
épül rá a gyakorlati szervezet, az egyetemes állam, anélkül,
hogy hatalmat élvezne azok fölött. A jogrendhez alkalmaz
kodnia kell a kormányzatnak, mely fölött abszolút tekintély
a vallás, vagy képviselője is. Egy vágás a protestánsok fe
lé: a népnek még kevésbé van beleszólása az ügyekbe; vallás
dolgában a nép tanácsára nincs szükség**.
ostel foglalkozik a különböző államformákkal; rokonssen
veenek tartja a korlátozó szerepű magisztrátussal egyetértés
ben működő monarchiát, melyet szentnek tart:
C*est en effet íme chose sacro-aainte
que la Principauté, et trls voisine de
la religion***.
A monarchia a legtökéletesebb államforma; a családfő min
tájára az államnak is szüksége van erős vezetőre. Postel
teljesen rendjén valónak találja a választási rendszert,
számára közömbös téma lévén a hatalomba kerülés módszere
az egyszemélyi tekintély, autoritás fontossága mellett. A
király abszolút uralkodó népe és a magisztrátusok felett,
az utóbbiak csak a királyi feladat egy-egy töredékét oldják
neg helyettesként. Ami valamivel később nagyjából meg is
valósult: Postel az adminisztrációs végrehajtás ellenőrzé
sére egész intézmény-piramist állit fel. Franciaországban
*1. esnard 443. ** lesnard 445. hív.: ke orbis • • • p.295.
***De orbis * • • p.296. id. esnard 442.
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a nemesek - mivel joguk van, hogy részt vegyenek az igaz
ságszolgáltatásban - a legmagasabb hivatalnokok posztján
műkődnek.
Az egyetemes állam élén pedig az Ószövetségből levezetett
jogfolytonosság alapján a gall nép, illetve az általa vá
lasztott és jőváha-yebt király személye áll:
Parquoy fault que necessairement le droict
de la Monarchy* du monde soyt tenement
gardé en la posterite dudict Gomer, que
au seul Prince esleu entre et du consentement de la gent gallicque et & non autre
a^partienne le droict de la dicte Monarehye.*
Az 1556-ban irt Candelabre a krisztus utálni harmadik korszak
jeleit említve ugyanezt állítja:
Car il est desia® vigile du sahbat • • •
c*est le temps du lys** • • • mis pour armoierie du regne trbs chrestien a. la gent
uuquel, par la primogeniture du monde, est
donnée ceste prérogative de gouveraer le
monde avec la loy étemelle donnée h la
primogeniture de Gomer Gallus fils de
Japetus®® GallU3 fils de Noachus Gallus
ou delivré des eaues du deluge • • «
A száli törv nyröl Írott traktátus**** is érdekes meg
nyilvánulása annak, hogy a minimális vallás szélsőséges to
leranciája hogyan fért 3s ze Postel elméletében a soviniz
mussal. A lói salique г intienek fölött és mindenek előtt uralkodd tekintéllyé válik:
Que l’auctorité de la loy gallique est
fondement de la premiére institution et
du droict humain et de la premiere langue,
et de la restitution temporelie.*****
*Les raisons...p.XIV.;id.^esnard 447. **A Valois-k 1328-tól
uralkodtak Capeting oldalágként. ***id.Francois Secret: Les
kai balistes chrctiens de la ren.jlunod 1964« 181. **** Га
loy salique; Livret de la premibre humaine vérité • • * 552,
*****i.m.ch.XIV.jid. Mesnard 448.
®déjá °°Jáfet
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A következtetés egy eléggé "sumeron” száfejtés^1" eredményes
salique== gallique = antique.
"Postal nincs túl messze egy cezaropapizmustál" - Összeg
zi az értekezést Pierre í esnard*
melyben a francia ki
rály újfajta szultánként uralkodna országa felett, a neme
seket, sőt a kellő tisztelettel nem adásé pápákat (les mai
affectionnez Papes /qui/ luy ont depuis sopt eens ans denyé
ou empesbhé /.../ le . roict au merit© de sa couronne**) is
hatalma alá hajtván; nemkülönben - szép szávai vagy tüszelvassal - as idegen nemzeteket, hogy igy rendet teremtve a
világban, méltéképp várhassák Krisztus második eljövetelét:
tout 1*universe1 гionde despende de ses
princes, comme ses princes ont voulu
d’icelle oespendre. Alors sera l’effect
du second avenenent de Jésus-Christ, car
il fault que en son diet second avenement
tout l*universel morde sóit tellenent
assubjeety h ce qu'il aura avec raison
par son vicaire /.../ordonné, que quiсопдие ne luy obéira spit £’Cie. et ext^ernincS**-*-.

ostel fogaliaazta meg az abszolút monarchia hires tör
vényét :
Bonc il faut néee3sairement que, com e
Bieu depuis la punltion du déluge vouloit ainsi comme au commencement du monde
que tout le monde ainsi comme une seule
maison, soubz un Roy, soubz une Boy, soubs
une Boy, en une seule langue vescust****.
A vallás: az erazmusi értelemben reformált, minimális tan;
a törvény: az alapvető emberi jogok; - s az egyetlen király:
a lói salique jogán a francia király, aki birodalmát tőrök
mádra kormányozza. Az univerzalizmus és nacionalizmus ezen
posteli keveréke az utolsó reneszánszból eredő politikai
koncepciók közé tartozott.
* esnard 449. **uo. 449. *** uo. ****uo. 45 ‘ .
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3. Protestáns összefoglalás: \r?inyg d*Aubi^mé:
Les Tra^icues

A háborús bajnok, városkormányzó d*Aubigné - aki
állítólag IV. : enrik trónrajutása érdekében a vetélytárs
Bourbon kardinálist fogságban tarotta >aillezais-ben nem tagadta meg harcos múltját vallásos indíttatású, de
néhol ostorozó parafáetté váló költészetében. A Tragiques*^
morális - biblikus - kissé didaktikus nyelven ismétli és
összefoglalja a prózában terjesztett röpiratok tartalmát;
késői megjeleáése módot ad arra, hogy megismerjük a huge
notta (hugenottának maradó) álláspontot a konszolidálódás
idején.
D’Aubigné nem vonja kétségbe a királyság intézményét,
csak a régi szép idők patriarchális pompáját sirja vissza:
Jadis nos Rois anciens, vrais peres et vrais Rois,
ourrisons de la France, en faisant quelquefois
i-e tour de leur pays, en diverses contrées,
Faisaient par les cités de superbes entrées.
Chacun s’éjouissait, on savait bien pourquoi:
Les enfants de quatre ans criaient: Vive le Koy!*
A régi dicsőséggel korát** állítja szembe:
Nos tyrans aujourd*hui entrent d*une autre sorté;
La vilié qui les voit a visage de morte***.
éálvin szellemében dicsőit! a hugenotta mártírokat, Crespin
nyomán nehéz veretű versben:
Du Fourg / • * • /
toumant son visage
Au peuple, il dit:"Amist meurtrier je ne suis point:
Cfest pour lieu BLiamortel que je meurs en ce point?***
Du Bourg hiába szólítja fel biráit, hogy utolsó áldpzatként
fogadják el halálát - a szörnyűségek folytatódnak és min
den mértéket felülmúlnak. 1*Aubigné kissé nehézkes szimbó
lumokkal akar mély hatást kelteni:
"Pourquoi, dira le Peu, avez-vous de mes feux,
* u.I.(kisérés) 563-568. **A kisérés 1577 körül Íródott.
***L*I. 581-2. ****LíIV. (Les Feux) 594-596.
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Qui n*étaient ordonnés qu»á 1*usage de vie,
Fait des bourreaux, valets de votre tyrannie?"
L*air /.../
demandera,
isant:"lk>urquoi, tyrans et furieuses bétes,
M’empoisonnáteo-vouo de charognes, de pestes,
Des corps de vos meurtris?*
A király Istentől való (Princes que lieu choisit**), de
a leült5 figyelmeztet, hogy a rossz uralkodó, aki király
helyett zsarnokká lesz, ostoba (combién sont ignorants /
Ceux qui pour étre Rois veulent étre tyrans***); és nem
nevezheti atyjának a Teremtöt, aki igazságos bíróvá válik
csak számára, és az örök tűzre küldi:
Quand ce Juge, et non Pere, au front de tant de Roi
Irrevocable, pouuse et tonne cette voix: / m * • /
Allez, maudits, allez grincer vos denté rebelles
Au gouffre ténébreux des peines étemelles*****
A zsarnok legnagyobb irüne az Isten és az ember törvé
nyének megsértése. Egyik a másikból következik:
Ilién ne fut r>lus sacré quand on vit par le Roi
Les autels violés, les pleiges de la fői.*****
Az Isten ellen eleve vétkező bitorló zsarnok elveszíti a
népnek a királyt legitimizáló természetes jogán alapuló
beleegyezést:
Dessous le nőm du Roi, parricide des lois,
On détruisait les coeurs nar qui les Rois sont Rois
Le coquin, possesseur de royale puissance
Laus les fanges trainait les sénateurs de Trance • • t
*

•m

ЩI

A zsarnok gyülöltté válik az egész nép előtt:
Le prince, / • • • /
Trovera tant de honte et d*ire en se trouvant
Tyran, láche, ignorant, indigne de louange
Du tiers Etat, du noble et en pays étrange0
Que, s#il veut étre heureux, h son heur avisé,
A jamais il voudra demeurer déguisé.*******
*L.YII.(Jugement)77o • • « 777. **L.II Princes)399. *+'*L.I.5996oo. ****L.VII.885 • • • 892. *****L.V ues Fers) 055-6.
******uo. 819-822. **♦****!.II. 359-364.
°étranger; h l’étranger
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Talán nemcsak a Biblia olvasásának, hanem ma Boétie elméle
tének a hatása is érvényesül abban a kijelentésben, hogy
az ártatlan Lótoknak futniuk kell a bálványimádó”, a zsar
nokot elismerő udvarból, mert vétkesek közt cinkos, aki
néma*
Pource que des tyrans le support vous tirez,
Pource qu*ils sont de vous conme aieux adorés,
Lors qu*ils veulent au pauvre et au juste méfaire,
Vous ótes compagnons du méfait pour vous taire.*
B’Aubigné a Tragiques VI. könyvének végkicsengéseként
a példák elemzése után kijelentheti, hogy a "bölcs termé
szetre" és az Istenre bizható a boszzúvétel a zsarnokon.**
Verse átforrósodik, dinamikussá válik, amikor az Isten ha
ragját idézi a szentségtörö, magukat kisisteneknek képzelő
uralkodókra:
Lorsque le fils de lieu, vengeur de son mépris,
Viendra pour vendanger de ces rois les esprits,
De sa verge de fér brisant, épouvantable,
Ces -gejjlijs dieux enflés en la térré habitable,
Vous у serez compris.***
D*Aubigné érvelése szerint ha az alattvalók kezet emel
nek a zsarnokra, csak ugyanazt teszik vele, amit шлаг az
Isten ellen vétett, tígy az antik példák közül Aurelianusé:
Aurelian traitait les hőmméa comae chiens;
Ce qu'il fit envers Dieu, il le regut des siens.
;t quel prince h. bon droit se pourra vanter d’étre
éconnu par les siens, s*il mécormait son maitre?
émes mains ont meurtri et servi cettui-ci****.
Általánosabban fogalmazva (Kálvin után szabadon):
Que, désobéissants, vous n*étes obéis:
Car Dieu vous fait sentir sous vous, par plusieurs
tétes,
En leur rebellion, que геЪеИез vous étes;
Vous secouez le joug du puissant Roi des Rois!
Vous méprisez sa lói, on méprise vos lois!***■**
*L.II.1 5o9-1 51 2. **L.VI.(Vengeances) 1o71-Bo.
1513-17. ****L.VI.607-611 . *****L.iIe444_448.

***L.II.
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A szerző a vallásháborúk korának bitorló, fosztogató,
istentelen zsarnokával szembeállítja az igazi (legitim)
király alakját. Az istenfélő, igazságos, kegyes király
atyja a népnek, meghallgatja aimak szavát. Bizonyos, hogy
ííavarrai Henrik oldalán harcolva bélyegzi D’Aubigné undok
Sardanapalnak I . Károlyt, festettképű, púderezett (nő)sze
mélynek III. Henriket. Kiismerve, és nem törődve az örök
lődés fokának probl májával leszögezi:a avarra i legitim
uralkodó s
Henry, qui tous les jours va prodiguant ta vie
Pour remettre le rógne, őter la tyrannic,
mnerai des tyrans, ressource des vrais rois,
Quand le sc ent re des lis joindra ° le I avanois0/.../
Tu eours reraédier aux malheurs de la Trance*.
A jó király vonásait félig róla mintázta, félig követendő
példaként irta elő számára:
Voici quel est le roi de qui le régne dure:
Qui établit sur sói pour reine la nature,
Qui craint Dieu, / * * * /
Chiche de l*or public, trés liberal du sien,
ere Cos sujets, arai du miserable, /.../
Juste dans sa pitié, clement en sa justice.
Far ce cherain l*on peut, regnant en ce bas lieu,
"tre dieu secondaire, ou image de . ieu.**
Óriási távolság van a veszett állatként leüthető zsarnok
és az Isten képmásaként megjelenő király között. Az "Isten
képe*, és főleg a "másodrendű isten" kifejezés olyannyira
direkt, hogy egyedülállóvá, magasztos értékké teszi a földi
királyságot, л szürke "földi helytartó" vagy "Istennek (csak'
hasonlatosságára tere 'tett" Kifejezések korántsem Jolüznek
olyan önállóságot, majdnem bensőséges és ki3 hiján egyen
rangú viszonyt a Teremtövei, mint amit az igaz királyság
intézményének tulajdonit szokatlan szóhasználatával^^ d*Aubigné.
A királyi hatalom isteni eredetét a protestánsok hangsúlyoz
ták a század végén} ekkoriban ez a kérdés más jelentőséget
hordozott, mint előbb. IV. Henrik uralkodása idején az isW.

■

* j.I.':93-5Эь;59ö.

**L.II.5ol -5; 5o ,-fj. 522-524.
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teni eredetű legitim hatalom elméleti alátámasztása "a
rend és politikai stabilitás védelmét jelentette"* a val
lásháborúk még parázsló tűsének élesztgetöivel szemben*
As 1584—töl égetően fontos kérdésből, hogy az uralkodó eret
neksége elégséges, érvényes indok-e az alattvalók szembe
fordulására, a kényszerítő történelmi körülmények által
gordiuszi cső ó letti mindkét pártnak közre kellett működ
nie, hogy a pusztulás szélén álló francia birodalmat és
civilizációt megmentse IV. Henrik toleráns monarchiáján
keresztül — az isteni eredet populáris verziói** és Bodin
szuverenitás-elmélete segítségével - a Napkirály abszolu
tizmusáig.

3* A megfellebezhetetlen legfölsőbb hatalom:
Jean Bodin szuverenitás-elmélete
"> ' & *i-"‘ ,
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dean Bodin (153o-t596) alakja, pályája - ha nem is
olyan látványos, de szikár jogudósi mivoltához képest
majd olyan kalandos, mint némely Amerikát vagy a börtönt
megjárt, dicsőség és bukás közt hányó dó kortársáé.
Eouvery püspök pártfogoltjaként (aki Postel patrónusa
is volt) 1545—ben karmelita fogadalmat tesz? 1547—ben eret
nekséggel vádolják, majd miután 1548(49?)-ben szerzetesi
esküje alól feloldották, és egy feltételezett utazást is
tett ^enfbe; 1562-ben Bodin leteszi a királyi hivatalnokok
tól megkövetelt katolikus esküt, mint sok kollégája ia tet
tetés sok más nem). 1571-ben Francois d*Alengon udvarába
kerül (qui me libellorum magistrum & consllii partiéipem
fecerat, Írja iiodiif*$. Kapcsolatuk a herceg haláláig tar
tott; Bodin Angliába és feltehetőleg Németalföldre is el
kísérte a trónörököst. A Szent Bertalan—éjből mégis alig
menekült épen. Valamivel később, lengyel királlyá választá
sa idején az Anjou hercegét versengve dicsőítő orátorok
közül Bodin olyannyira kitűnt, hogy Ketzben a lengyel kö*Sabine 391. **Uo. 392. ***De rep.lib.I.cap.a. p.255-(latin,
első kiad.)
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veteket fogadd deputácid tagjává és szdnokává jelölték
ki. ; yilvánvaldan ilyen állásfoglalása hozta meg szálai
ra a királyi kegyet III. enrik visszatértekor, aki feltű
nő ragaszkodást mutatva Botiin sokak elismerte eruáicidja,
memdriája és ezlcet ötvöző szellemessége iránt, -hogy vagy
egy évig maga mellett tartotta, kegyétоcíin blois-i
fellépésével elvesztette. 1577-ben még .mindig foglalkoz
nak szerzetesi esküjének ügyével; 1587-ben az akkor egyik
legforrongdbb, legtüreIlletlenebb vidék kgpontjában, .©.ón
ban, ahol királyok és hercegek palotája után saját házában
telepedett le időközben Bocin, házkutatást tártnak nála,
mint eretnekgyanús egyénnél, ,’zekután 69-ben átáll a Ligá
hoz; vele az egész város, melynek magisztrátusa volt eeidött,
Később, alkalomadtán kifejezi pozitív véléményét IV. Hen
rik legitimitásárdl.

...

üvei öSáttl Methodusa (1566) mellett a Iuris universi
distributio (1578) és a Responsio ad paradoxa Malestretti
(1568) előtanulmánya, illetve az utdbbi a financiális kér
dések tárgyalásával kiegészítője fő-müvének.
odin alkotdi és életpályájának csúcsa az 1576-os esz
tendő, a Six livres de la Rcmblique megjelenésének éve
volt. A müvet először francia nyelven bocsátotta közre;
mint előszavában Írja, egyrészt azért, "mert a latin nyelv
forrásai majdnem kiapadtak, és teljesen ki fognak száradni,
ha a polgárháborúk okozta barbárság folytatddik, másrészt
hogy minden francia születésű ember jobban megértse".8-**
így ponton érintkezve a gallikanizmus képviselőinek
eszméivel, Boáin is méltdnak Ítélte a veszélybe került
francia monarchiát arra, hogy visszanyerje régi nagyságát8^:
Kondom azoknak, kiknek örökös vágyuk és akara
tuk, hogy e királyság állapotát első virágzásá
ban lássák újra., ragyogva fegyverekben és tör
vényekben: Avagy nem úgy van-e, hogy régen sem
volt, és soha nem lesz ily kiváld állam , fő
képpen ha ügyelünk rá, hogy a változás szelid és
természetes legyen, amennyire lehet, és nem erő
szakos, sem vérengző.**8-*
*4. előszd első, sztl. o.

**uo.
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A közvetlen cél a francia monarchia megmentése? az
elvont egy modern boldogulás-fogalom megvalósítása, mely
összetettebb, -int a régiek boldogság—fogalma. Amaz termé
szet, egyén és állam végső céljának azonosságán alapult:
hogy az egyik legfőbb java a másiké is (le souverain bien
de l*tm est, par suite, le souverain bien de 1‘autre*).
boáin szerint az ember számára a legfőbb jő a szemlélődés
és cselekvés egysége, azaz a léléké (mely erkölcsi erények
kel teljes, követi a tudományokat, az értelmet, az igaz
vallást) és a testé (melynek javai az egészség, erő, szép
ség, arányosság**), agasabb szinten is ez a kettősség je
lenti a legfőbb jót:
Azon nép a legfőbb jót élvezi, midőn szeme előtt
az a cél lebeg, hogy természeti, emberi és is
teni dolgok szemlélésében gyakorolja magát, / • • • /
egy állam végcélja és boldogsága is ez***,
odin állas -tanának alapja az állam meghatározása. El
mélete szigorú Lövetkezté'tés'el járja körtll hat könyvön ke
resztül ezt a minden oldalról interpretálandó fogalmat:
Az állam több családnak és a köztük lévő közös
dolgoknak -uralkodó jogrendje szuverén hatalom
mal. ( La RépubliquJ3%st mi droit gouvernement
de plusieurs ménages et de ce qui leur est communeavec puissance souveraine.)****
A családnak, mint az állam alapegységének, építőkövének
felfogása máig sem elvetett koncepció, odin - mivel az an
tik elméletÍrók és a neoplatonisták is elsiklottak felette,
az első könyvben részletesen kifejti nézeteit.
inden törvény és szokás szerint a (mondhatjuk:szuverén) csa
ládfő a férj, az apa; az asszonynak, tevékenységének, javai
nak, a gyermekek arankája gyümölcsének ura és tulajdonosa
emberi és isteni jogon. A feleség és gyermekek alávetettek,
tisztelettel és engedelmességgel tartoznak uruknak és aty87
juknak - a családhoz tartozó (rab)szolgák még inkább.~
A család nemcsak modellje az államnak, vagy párhuzamos
struktúra: hanem alapegysége, ellenőrző és (jogi) alapja is
* id. . audr i Hart 229. *
** *R. 1 .

6.

***R.I.l.?id. Hchmitz 1 .

78

f
-:

щШЖ

‘.4

iV

:-4

a szuverenitással szemben a közösségiség moeiontum&t képvieel
se Ive,*
A családfő ugyanis, amint kilép háza kSzöbén, elveszti
pater familiasi lényegét és minőségét, és citoyen lesz,
polgár, egy közös ég tagja.
A családnak vagy egyénnek kell magántulajdonának len
nie - nem lehet a közösségben mindent közössé tenni.
De akárhogy is os zák el a földeket, az nem
lehetséges, hogy az összes javak közösek
legyenek /.../. Vagyis /.../ az állam egyetlen jegye elveszne: mert nincs társa
dalom, ha nincs valarai saját dolog, és el
képzelhetetlen, hogy semmi közös ne legyen,
ha nincs semmi egyéni.** 88
Az is lehetetlen, hogy az államban a javak csak magántulaj
donban legyenek! mert minden közösségi jegy hiján már nem
nevezhető államnak (húsz évvel előtte La boétie is hasonló
an éi*velt):
De a sztiverenitáson kivül is kell lennie
valami társasnak és közösnek, mint a közös
földtulajdon, közvagyon, /.../ az utcák,/.../
a törvények, a szokások, az igazság / • * « /,
mert nem állam az, ha sémii közös nincsenf*4^
A család a közösség fokozatain keresztül válik az állam
egészévé:
Több, barátság által szövetkezett család
egy testület vagy közösség tagja; több, szu
verén hatalom által szövetséges testület
vagy közösség államot alkot. A család termé
szetes közösség: a testület polgári közösség.
Az állam /tulajdonsága/ ezenfelül, hogy szu
verén hatalom által kormányzott közösség.****
"A szuverén hatalom alatt minden testület legitim közös égi
jogrend"*****-mondja ki Dodin; értelmezve: a szuverén hata
lomnak számolnia kell vele, tehát a család (magánjogi fok)
után a közösség, a nép is megjelenik (közjogi fokozat),
tint fékező (de nem mint megakacályozd!) erő.
*R. 79.; 54-39« **R.79.p.14.; id. audrillart 236.; és 1.
esnarű 723. ***uo;uo. * ***R.s. III.eh.VII.347.
R. 35o.
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A szuverenitás - mely hasonlít a rámái jog *majestas*
terminusához (az I.könyv VTII. fejezetének elme: ) e jure
ajestatis); melyet Boáin summum iraperiumnak ( iethodus),
vagy summa potestasnak is fordít (Rep. latin) - egy állam
legfelsőbb, korlátlan és folyamatos/állandó hatalmát jelen
ti, mely egyesit! uralma alatt a családokat és polgári tes
tületeket. Vagyis: uralom és bizonyos fajta megállapodás
egyszerre, "szükséges egyeztető hatalom az állam harmóniá
ja és kormányzása érdekében"*;"hatalom a törvény megszabás
sára mindenkinek egyénenként és mindeneknek általánosság
ban,/.../ fa nála nagyobb vagy hasonló vagy kisebb egyet
értése nélkül***
A szuverenitás sera hatalomban, sem tehertétellel, sem
időben nem korlátozott (la souveraineté n’est limitée ni
en puissance, ni en charge, ni ä certain temps)***; állan
dó és folyamatos; a szuverén nemcsak alattvalói, hanem elő
dei felett is hatalmat gyakorol; sőt a maga-alkotta törvé
nyek sem kötik; végezetül és következésképp a szuverenitás
oszthatatlan.
Boáin felsorolja a szuverén uralom jegyeit:
-törvényhozás (a törvényhozó testület, személy, a magiszt
rátus nem szuverén, hanem annak megbízottja)(faire les lois
-rendelkezés az állami jövedelmekkel (disposer des deniers)
-háború és békekötés joga (ordonner de la paix Aguerre)
-főbb hivatalok beiktatása (faire les offices)
- legfőbb döntési jog (juger sans appel)
-kegyelerndás joga (dormer les graces)
-adókivetés, behajtás (ordonner des impositions)
izekre a jogokra aások is visrzvazethetök: Felség cin,
pénzverés, elkobzás, stb. к legfontosabb jegye a szuvere
nitásnak a törvényalkotás, mivel az össze többi bennfoglaltatik, illetve következik belőle.
A boclini állem utolsó érintendő kritériuma az államfogalom
jogi mivolta: hogy uralkodó, kormányzó л о,-rend.
oúin az állam szempontjából a jogrend különböző foko
zatait állitja fel.
Az idői: folyamán a jogok (pl. természetes jogok) privllégi* esnard 4 ЗЛ.79.119. id. I ucr. 277. ***l*:audr. 261.
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umokká váltak. Ezek (a magánjog körébe utalva) csak annyi
ra érvényesek a mindenkori szuverén hatalom előtt, amennyi
re emez gyakorlatának megfelel, s Így elismeri és engedé
lyezi.
A kővetkező lépcső: a törvény, vagyis a hatalmával élő
szuverén parancsa, mely ellen bármiféle privilégiumot vagy
akár a római jogot is felhozni felségsértés számba megyei
A jogok, előjogok és törvények egyaránt a szuverén tet
szésére vannak bizva, érvényességtik csak a szuverén életé
ben (vagy addig sem) biztosított - hacsak nem ratifikált
törvényekről van szó. le ez már újabb lépcsőfok: a szerző
dés, közös megegyezés foka. Ez a (Boáin hangsúlyozza) nagyon
ritka jogi xuegállapodás az egyetlen, ami köti a szuverént.
Bodin jottányit sem tért el a Iranco-Gallia kijelölte
úttól, amikor frissen megjelent elméletét a 76-os blois-i
rendi gyűlésen ut,-y kamatoztatta, hogy "a királyi uradalmak
közjogi természetét védte még a király ellen is, ki elicegehitésök útján akart pénzhez jutni"*. Bodin méltán haragí
totta magára a tizenöt millióra áhítozó királyt, hiszen
326 rendi küldött és az öoszes föméltóság előtt kijelentet
te, hogy a monarcha a korona birtokainak puszta használója,
a tulajdonjog a népé, s ennek megkérdezésével születhet
döntés az értékesítésről.** Ezzel a kérdést elodázta, sőt
levette a napirendről, ti. nem a rendi gyűlés, hanem a vi
déki parlamentek, stb. illetékességéről volt szó.***
könyve megírása után mintegy évre saját elveit követte
szóról-szóra:
A rendi gyűlés nem tűri el a különleges ter
heket /.../, hacsak a parlament nem erősíti
meg és szentesíti azokat.***^
A szuverenitást tehát korlátozza az állam meghatározá
sának egyik eleme, az, hogy egyáltalán említés történik
jogrendről. így az ellentmondásosnak tűnő bodini következ
tetés, hogy az államban a kormányzó jogrend mellett megha
tározó kritérium, a szuverenitás, hatalmát kiterjeszti az
egészre, tehát a jogrendre is - a szerződés adott szavának,
a jogrend legfelső lépcsőjének^ kötelező jellege miatt
harmonikussá oldódik.
***A pénz persze a háborúkra kellett volna. ****R.1o2.

- -• >

81
■ v

ш
!ta alaposabban megvizsgáljuk Boáin szóhasználatát,
ágy találjuk, hogy az általa is kivételként fenntartott
vallási kérdés i3 azért érinthetetlen, mert közös mege
gyezéssel fogadták el.^
s-<p<

odin hatalmas munkájának másik része, a különböző ál
lamok ele -mérne a legfelsőbb hatalora elméletére épül. A
szuverenitás oszthatatlan, következésképp három államforma
létezik csupán, a vegyes állam, a politia csak agyszülemény,
hiszen ha egyszer a szuverenitás valakinek a kezében van,
első dolga lesz*betiltani a többieknek a szuverenitás jegye
inek gyakorlását.* Hódin nemcsak Platánnak, a korabeli
népszuverenitást vagy vegyes államiormát hirdetöknak is
odabök egy szúrást:
Azt akarták mondani, és Írásban közrebocsátani,
hogy franciaország államformája három államból
tevődik ősze: és hogy a párizsi Parlament egy
arisztokratikus formát jelent, a három rend a
demokráciát, és a király képviselte a királyi
államformát.
Bodin válasza: Telségsértés bűne az alattvalókat a szuve
rén uralkodó társaivá tenni /az uralkodásban/***^!
Államformában nincs, de kormányformában, kormányzati
módban létezik vegyes: mindhárom államformát a másik kettő
től kölcsönzött elemekkel lehet vegyíteni.
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A monarchia tehát a szuverenitás működése, azaz politi
kai és adminisztrációs sze iponthől lehet királyi, arisztok
ratikus (a nemesek, gazdagok, erényesek kapják a méltóságo
kat) vagy demokratikus módon ( tisztségek elosztása megkü
lönböztetés nélkül) kormányzott állam.***
egjegyzem, az az államforma, amit alkotmányos monarchiának
nevezünk manapság, megkapja szerepét Bodinnél, de - némi
joggal - nem a monarchia-fajták között.
A monarchia más szempontú felosztása: szociális vonat
kozásban, a tulajaonjog és erkölcs oldaláról nézve az- álla
mot ugyancsak háromféle lehet:
*Jl.f95.

*1. 192. ***R.1S9.
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A Anyuralom (monarchic seigneuriale) a barbár (=prehellénikus) idők maradványa: a jog és törvény kialakulása
előtti állapotot jelzi, mikor minden tulajdon, és a sze
mélyek fölötti uralom is a kényór kezében volt az erő jo
gán, s aki mint családfő a rabszolgáival, rendelkezett alattvalóival.
Kém tekinthető igazi államformának a kényuralom, mert az
állammeghatározás közösségi jegye hiányzik belőle.(II.kv.
II. fej.)
A mrnoki monarchia a törvények tudatában azokat meg
sértő uralkodó visszaélése alattvalóival; akiket szabad ál
lampolgárok helyett tulajdonaként kezel. Ez is hamis állam
forma: mert a jogrend kritériuma hiányzik belőle (II.IV.)
A zsarnok elleni fellépés lehetőségeit rendkívül óvato
san kezeli Bodin* A görö ök által is elitéit bitorlót (tyran d’origine, aki lehet akár közkedvelt férfió is!), "aki
saját hatalmából szuverén uralkodóvá tette magát, választás,
öröklési jog, sors, igazságos háború vagy Isten különleges
elhivatása nélkül"* - Boáin is méltónak Ítéli a halálra.
A zsarnokölés azonban aprólékos pontossággal megkülönbflztetendö a királygyilkosságtól, ezért meg kell "különböztetni
az abszolút szuverén uralkouót attól, aki nem az, és az alattvalót az idegenektől"**.
Ismét logikus fokozatok következnek: a nem szuverén uralko
dó hatalmaskodása elöl a szuverénhez lehet menni panaszra.
Ha megakadályozza a panasztctelt a nem szuverén uralkodó
- aki következésképp nem sérthetetlen - erőszakhoz lehet
folyamodni.
Az abszolút szuverén zsarnoksága ellen nincs orvosság csak az Isten ostoraként működő idegen országbeli uralkodó
ban (akinek dicséretes tett a másik ország felszabadítása
a zsarnokság alól), vagy magában az Istenben bizakodhatnak
az alattvalók. A passzív ellenállás, vagy talán éhnél is
kevesebb: a passziv engedetlenség az alattvaló lehetősége,
ha Isten törvényét sértő parancsot kap: menekülnie kell a
parancs végrehajtása és a szuverén elöl, de kezet nem emel
het rá, mert az az atyagyilkossággal egyenlő.
*R.79. 297. id. esnard 5og. **uo.299.J id.tio.
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A királyi vagy legitim monarchia a fenti hamis alakza
tokkal szemben a szuverenitás valódi ás logigazibb megtes
tesülése: az oszthatatlan szuverenitás az egyszemélyi ha
talomban domborodik ki legjobban. Ez nem jelent hatalmi
túlzást vagy túlkapásokat, ellenkezőleg: Bociin szerint a
legitim vagy királyi monarchia a legmérs keltebb, legharmonikusabb államforma, mely adminisztratív vonalon az őszszes többi "onányzati forma előnyős jegyét egyesíti.
A monarchia is hordoz veszélyeket (hogy zsarnoksággá fajul
például) - mégis a legjobb az összes többi küt, sőt, jelenti
ki Bodin, hibái is kiküszöbölhetőek a legeslegjobb állam
formában : az ör öklévéjs királysá^ban• (II.kv.III.)
Igaz ugyan, hogy a szuverenitás szempontjából a király eredete (választás, sors, Őrökletesség, belső vagy külső
hóditás) közömbös; de az államnak a legjobb az örükletesség
rendje. A lengyelországi anarchiát hozza fel Bodin az inte rregnu- ok idején; idegen király választása esetén a kül
ső veszélyre, honfitárs.'nál a kártékony féltékenységre fi
gyelmeztet. Ilivel:
A királyi vagy legitim monarchia az, mely
ben az alattvalók engedelmeskednek az egyed
uralkodó törvényeinek, az uralkodó a termé
szet törvényeinek, megmaradván az alattva
lóknak természetes szabadsága és javaik bir
tok Iá sa^'V"»
a legitim király szigorúságát nem szabad zsarnoki megnyil
vánulásnak venni, díszen a szuverén senkinek sem tartozik
elszámolással Istenen kivül , mig neki minden alattvaló
együtt és egyenként esküvel fogadott tisztelettel és hűség
gel tartozik 1 о о . Ezért
nincs a főidőn nagyobb Isten után, mint a
szuverén uralkodók és ők Általa helyettes
ként állit Látták a ttJbi ember irányításán
и Jí i ol
ra.**
A

enokrácia ( a népi állam; Etat populaire) is három
féle lehet; ezek közül a királyi módon kormányzott (illetve
az arisztokrácia, melyet királyi módon kormányosnak) Sodin
*’.79. 272. **R.?9. 19o.; 1. ‘dinitz 17.
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g az alkotmányos
nálatában a principátus; s ez felel
monarchia (vagy közelítve a két fogalomrendszert: alkot
mányos királyság) mai kritériumainak. A király szerepe
névleges; szerepe az, hogy ’’első a közösség nevében".1 °u
A II. könyv utolsó (VII.) fejezetében ismertetett
népi államnak is vannak csábitó előnyei: a legfontosabb
ezek közül, hogy az állam-fogalom közösségi jellegét tö
kéletesen és következetesen csak ebben a formában találjuk meg. A közösségiség, az egyenlőség, az ezeken alapu
ló (állam)polgárok közötti barátság - a legszebb választ
ható államformává*teszik:
Is ha úgy van,hogy emberi társadalom nem ma
radhat fenn, csak barátság által, és hogy a
barátság dajkája az egyenlőség, és hogy nem
létezik egyenlőség a népi állarao, kívül, ezekből nyilván következik, hogy ez a legszebb
államforma, melyet választhatunk.*1
A francia forradalom népi jelszavaiból kettőt már összekap
csol odin (a túlzó *fraternité* megfelelőjének fogom fel
az *amitié*-t). 4 harmadik hiánya azonban az ellentábor
túlsó oldalára taszítja a szerzőt. Számára a népi állam
előnyei ellenére a legrosszabb.
Először is az egyenlőség még Platón ideális államában sem
kapott helyet, nemhogy a valóságban. A barátság a munkameg
osztás körülményei miatt lehetetlen. Az közösségiség pedig
a népi államban se" valósítható meg igazán: áldozatul esik
a gyakorta büntetlenül maradd gonoszok hatalomvágyának• A
népi állam egyik legföb jellemvonása ugyanis, az igazság
számtani elosztása (proportion Arithmétique de la justice),
a pontosan azonos arányban adott hivatalok, a törvények
minden tekintet nélkül egyforma alkalmazása igazságtalan
sághoz és anarchiához vezet; minden eladhatóvá degradálódik.
A leglényegesebb azonban, hogy a szuverenitás szempont
jának felel meg rosszul: lehetetlen, hogy az oszthatatlan
szuverenitást a nép egésze gyakorolhassa.

*R.?y. 935.í id.
*?■
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Az arisztokrácia * melyben a polgárok kisebb része irányitja a többséget, a királyi módon kormányzott formá
jában egy más jellegű principátust eredményez, mint ami
lyen a német választóiéjedelemscgek államformája10^.
Az itáliai kereskedővárosok adják az arisztokrata módon
kormányzott arisztokrácia példáját, mely ennek az államfőre
mának a leggyakrabban alkalmazott módja : Ámbár liodin ked
vezőbbnek tartja a "népi beütésű" arisztokráciát, számol
nia kell a nemesség és nép érdekellentéteivel.
Az arisztokrácia lényege a 'toértani igazságw-03ztás
(justice géometrique): a javak, hivatalok elosztása, vala
mint a törvénykezés egyenlőtlen, a nemesség, erény vagy gaz
dagság birtoklása alapján.
Veszélye az, hogy kialakulhat a kevesek zsarnoksága, előnye
viszont a dicséretes középút alkalmazása; illetve természe
téből fakadó politikai célszerűsége az, hogy a hatalom
mindig a legméltóbbaké (hiszen még a legjobbnak Ítélt örök
letes királyságban is lehet az uralkodó bestiális, beteg,
vagy buta), izén haszna révén az arany középutat alkalmazó,
jól kormányzott összes többi államformába is belopódzik:
a demokrácia parlamentje, szenátusa; a monarchia tanácsosai,
hivatalnoki testületé - végső soron az arisztokrácia jelen
létét bizonyító tényezők. (il.kv.VII.)
* * *

Kivel nincs tökéletes a földi dolgokban, legkevésbé
az emberi cselekedetekben és ügyekben, nyilvánvaló, hogy
az államok is változásokon mennek keresztül.* így - bármily
megalapozott xegyen is egy állam - átalakulása, bukása szük
ségszerű.
A deskripciótól az élvezetes boncolgatáshoz jutva Bodln
ittve iásodik három könyvét a változások természetének fel
tárására, magyarázására, illetve a megakadályozásuk mód
szereinek kidolgozására fordítja.
Rendszerint megesik, hogy a legszebb ál
f-—-g) 4 $ö> b t/V
lamok szenvedik a legnagyobb változásokat,
és nem kárhoztathatók ezért, ha a változás
külső erő révén jön: mert a legszebb álla
mok a legelkedvetlenitöbbek?*1 °-)
*R. 374. -1. L.IV.Öh.I.,De la naissance, accrois ement, estat ^ieurissant « # « des
p.
**R. 369.

86

■

J

V

A legszebb, legvirágzóbb állapot (mely egyébkánt a
kevésbé tökéletlennel egyenlő boáin szkepticizmusa szaint)
sem tarthat soká, az emberi dolgok forgandósága miatt, s
a leghatalmasabb államok roskadnak össze saját súlyuk alatt1c6.
Változás (mai sz6használattal:forradalom) akkor megy
végbe az államban, amikor a szuverenitás gyakoridja vál
tozik meg - vagyis hat tökéletes át- illetve egymásba ala
kulás lehetséges.
A két nem tökéletes változás, helyesebben módosulás (az
arisztokráciában a fakció, a /legitim/ királyságban a zsar
nokság kialakulása) esetében a szuverenitás - a lényeg marad régi "tulajdonosánál”; csak a felszín, a minőség mó
Ah
t
dosul.
A változások jellege lehet szükséges, ezen belül természe
tes és erőszakos (pl.hódítás); valamint akaratlagos. Az utób i a legjobb: tudatos és épp ezért irányítható megoldás:
"ez mind közt a legszelidebb és legköroiyebb"*.
Ha már megtörtént a baj, kitört az erőszak, a fellázadt
néppel, e sokfejü szörnnyel** szelid módszerekkel sokkal
többet lehet elérni, mint ahogy a vadállatot is könnyebb
hizclgéssel, mint bottal háziasitani. Bodin számtalan ta
nácsa, javaslata; kommentárja közt például a szónokok sze
repére is találunk kitérést: a szépszavú szónok kedvére
irányíthatja a lázadók szivét és akaratát, államokat állít
hat helyre vagy buktathat meg: az ékesssólás tehát veszélye
sen éles fegyver az ellenség birtokd-*an.
bocin politikai gyakorlatiasságára vet fényt egy másik ap
ró megjegyzése: a szuverén személyes megjelenése a leg
kellemetlenebb körülmények közt is nagy hatású a tömegre:
"hihetetlen, mennyire megigézettek és elbűvöltek /az alatt
valók/, ha uralkodójukat, legyen bár kevésbé erénye' el tel
jes", személyesen látták, hallották.***
Az államváltoz(tat)ásának tehát tudatosnak és óvatosnak
kell lennie. A természetes és enyhe átfejlödés biztosítá
sának érdekében foglalkozik Bodin a változás, a forradalom
*R; 79. 5o5.

R. 44 .
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előreláthatóságával, melyet kabbalisztikus számításokkal
bizonyít;*és a változások befolyásolásának módjaival a
változások okai és természete ssatíLnt külön-külön.
A változások okai közt elsőként emliti hodin a gyen
ge trónutád ellen fellépő nagyarak harcát. A következő két
ok végső soron ugyanaz: az igen nagyszámú szegénység és a
csekély réteget jelentő gazdagok ellentéte; illetve a hi
vatalok és méltóságok egyenlőtlen elosztása. A törvény- és
vallásváltoztatáson kivűl a többi ok is visszavezethető
erre az alapvető társadalmi ellentétre; melyet Bodin körül
jár: zsarnokság elleni fellépés, sértések megbosozulása,
uralomvágy vagy ennek letörésére irányuló tőre’evések a to
vábbi okok.**
Л
A bölcsek azonban (akiknek tudománya nem szolgája az
égi erőknek10,7) előrelátásukkal hozzájámlhatnak az állam
megmentéséhez és fenntartásához. Ennek feltétele, hogy az
állam természetét, betegségei okát jó orvosként kell is
merniük. Inkább beteg állapotában kell fenntartaniuk, mint
létét veszélyestztö gyógymódot alkalmazni jóhiszeműen.
röszákos úton - hacsak nem a bukás szélén áll - nem sza
bad gyógyítani a törvények^ erkölcsök, szokások megváltoz
tatásával. Jzenkivül minden államformának speciális orvos
sá ;ai vannak, melyeknek alkalmazása végveszélybe döntheti
a másikat, melynek természetétől idegen a módszer.***
Kivel az idejétmúlt törvények elöbb-utóbb**** elsorvad
nak, új törvények hozatalától - főleg régóta fennálló te
kintélyes államokban - tartózkodni kell, mert a réginek olyan súlya van, hogy a betartató magisztrátus hatalma nél
kül is érvényes marad, mig az új épp újdonsága miatt meg
vetett - a megvetett törvény pedig nem ér semmit sem.*****
e ha már változtatni kell, szinte érzékeIhetetlenül lassan,
hosszú előkészület után szabad csak, mint ahogy a magból
fa nő.******
: h. IV. eh. II. **B.IV.I.;374. ***R.41 Ö-42o. ** * A12 táb
lás törvényt emlitve 7oo év türelmi időt helyesel odin!
*****R. 42o. ******R. 422-425.
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A törvényeket fenntartó és betartató személyekről, a
raagisztrátusokról azonban kevésbeé egyértelműén vélekedett
a szerző: hogy helyesebb-e, ha megbízatásukat határidőig
kapják.
A hivataleladást és az öröklést is súlyos érvekkel támad
ja: a hivatalát öi’öklö magisztrátus a k2jóval nem törődik,
aki mindig felül van, mindig csak még többre tör, és mél
tósága miatt nem is büntethető. A folytonos ág melletti
érvek (pl. hogy mandátuma lejárván, a magisztrátus akár
egy háborút is kénytelen felébe hagyni, mielőtt véghez
vitte volna, sőt igazán gyakorlatot szerzett volna felada
tában) legsúlyosabbika szociális természetű: akik már megrészegültek a nép vérétől, lélegzetet hagynak neki, félve,
hogy az újonnan jövök a maradék csontokat is haladéktalanul
lerégják.* őst küldjük el, váltsuk le, mikor már összelop
kodta magát? - máig is, nemcsak anekdotában érvényes indok
ев. le a magisztrátusok folytonossága az állam megtartó
erejévé is válhat a király halála esetén; 1 08

i' Г

V **

Bodin az államra, változásaira vonatkozó minden kérdés
ben - pénz-, had-, vagy külügyet, inflációt vagy cenzúrát,
közjogot vagy pártalakitást : bármilyen intézményt érintsen *
a lassanként! megújítást, módosítást, azaz a reformot java
solja (altérations); mely a politikai-szociológiai struktú
ra egy-egy elemét érinti csak egyszerre. (V; és VI.kv.)
A legapróbb társadalmi jelenségekkel is foglalkozik, hogy
általános következtetéseket vonhasson le belőlük.
Az állam hat könyve az első absztrakt és konkrét egy
ségében felfogott államelmélet.
A teológiai, erkölcsi kötöttségektől megtisztítva az egye
temes jogra alapozott teória Boain főműve. A szuverenitás
oszthatatlan és korlátlan hatalomként való bevezetése, az
államnak mint jogrendnek a felfogása absztrakt és szekula
rizált szerkezetként tételezi az államot. Az állam két kri
tériuma között az igazság fogalma a kapocs: a szuverenitást
az igazsághoz való alkalmazkodás jogrendje teszi szuvereni* 0
.......
tássá. Az államot az erő alapítja % de az igazságosság
tartja fenn110.
*R. 431-432.
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Arik aegközelitésbon
az államok egyik leghatalmasabb , ha ш a leglé
nyegesebb alapja as, hogy ß polgárok» rendelőtök,
és parancsolatok természetes állapotát a helyszín,
a személyek és idők természetéhez igazítsa.*^11
A TT publique azért is Íródott, hogy "szembesítse a királyi
hatalmat felelősségével, és megmutassa neki, hogy a hagyomáayes
monarchia biztos kártyáival játszva ség megnyerheti a játszmát,
és ©elmenthet mindent"•** A tét: a -segr .aradás - vagy a széthullás,
sőt a jámbor kortársak ©sására még rémítőbb népi állas esetleges
létrejötte, egy áj Genf egész Franciaország területén, még Kál
vin arisztokratizmusának is híjával — némi tálzással Így is ér
tékelhetjük Portai idézett feliratának "huguenots populalree" fe
nyegető terminusát. *** Boáin eszel kapcsolatos állásfoglalásának
egyszavas értékelése? a fenti idézet értelmezése az eddigiekkel
Sazhangtan felesleges; mint ahogy elveszíti jelentőségét a ezaki irodalomban folytatott vita haladó-polgári vagy régresszlv-abszolutiota mivoltáról, mint anakronisztiiois értékelés, ha tételez
zük, amit a dolgozat eddig szórványosan, az elkövetkezőkben ál
talánosan összefoglalva bizonyítani igyekszik? A korai polgári
fejlődés egy hullámhegyének, a nobles se de robe (« a kevés taj
ték a hullámhegyen, mely más minőségbe csapott át) megjelenése
előtti ál apót как a tanászlgete többek közt Boáin főnöve. esnard joggal állítja, hogy Jotíinben "a francia szellem már meg
találta a kartéziánus kiás ateizmus egyensályát és nagyságát"****«
Boáin a francia monarchia megmentésére irányuld gyakorlati cél
юе Llett a konkrétban is az általánost keresi és találja meg*
Történeti, antropogeoipráflai-népkarakteroléglal (szociológiai)
és jo azokás—vizsgálaton alapuló müvével a tépubllque szerzője
az Ös ze asonlitó elemzés módszerére épülő yskorlati politikai
elmélet megalapítójának elmére is pályázhat*
^
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*1 • változások a társadalmi tudatban*
perspektíva és a szűkpolitika
Л* átmeneti állapotot jelző végletek furcsa egyvelege a 1f .
százan ve 1 (francia) tber világképe, társadalmi és ne seti
tudata.
előszava) »**1.6Ő.о.****loth. TUI.
*K. 4. ** eth. Vili.(l &t
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ontosan ugyanazok & fogalmak, melyek manapság bármely le
xikonban a nemzet fogalmát Írják köröl* ezé szerint előfordul
nak és érteIneződnek e korban - a (világ) irodalom; másképp a
(5, A vary О onareftia fonalainak meghatározásában:
Siv© igitur аггаогша vi, ©ive opta imgnltudlne,
sívé fértilítaté regionira, elve numero victoriaгда, id ve ultituöine popöűüorum, s: ive no* inis
etymo.Lcgia, ©ive patria banielis, sivo imperil
Babylonlci eede, elve ditionis anplitudine monar
ch iám definlauus, profecto Banielis orrculum de
principe furcsrum internretart aequins érit;*
Hogy a nemzet fogalmának kiválását, kikristályosodását nyo
mon követhessük, a statikus, a fejlődés elméletének épp csak csi
ráit hordozd középkori világszemléletet felválté, jellemzően
reneszánsz alapokon nyugvó áj respüblica smntíana körvonalait
kell ismeiYitínk*
Boáin másik alapkövéhez, a .ethodushoz fordulva a * társadalmi
perspektíva« eleő fölesiiiandsát, az átmenőt pillanatát kapjuk el.
7A gyakorlat oldaláról csupán a középkori világé*© álé le^ к
vetkezte téeét-I:Övetk©zményét kérdőjelezi meg, nem faagát afi el
Ч,
vet: tagadja a kémet-uáraal császárság primátusát; nem Ismeri el
a ró ai birodalom örökösének, áenzeti - ^atrié^x falapon háboro
dik föl azon, hogy Charlemagne—t, aki elsőként alapított igazi
monarchiát; a faja; születése, nyelve, neveltetése (nemzet-tuda
ti, közösség-tudati szempont!)révém francia uralkodót pimaszul
germánnak» tehát németnek minősítik.**
As ekáélot oldaláról viszont ássál, hogy a történelemtől megvá
112 , titokzatos és homályos, csakis rlsztusra vonatlasztandó
kosó prdféciák 1^ közé sorolja az elméletet hibás ко entárjni
val egyetemben - már raafíát az elvet döntögeti.
A négy—1 irodalom—elmélet aranycor-teóriáját saját kora dicsőí
tésével zúzza szét. As antikvitás barabárságával, crkőlestelenségével (kómaegyszerre irodalmi bölcső és véres elnyomó, stb.)
egy zent lajós erényeit helyezi szembe* A reneszánsz lelkesedé
se; a felfedezésekkel kitárult világ megöleldsének öröme vezeti
Bociin tolláts a geográfia csodálatos tudományának segítségével
nemcsak a. közlekedés, kereskedelem fejlődése, új dolgok rogisier»ése vált lehetővé; nemcsak a kor találmányai (a rAgriestü,
* eth.224. * • eth.
r
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mellyel meghódították Amerikát; a QBillag&ssaJr* a pontos időmé
rés, as áj fegyverek - vagy okár csak egymásban a könyvnyomta
tás) szárnyalják tál as egész aranykor ös- zes eredményét*, hanem
EA
na^aoabh cél, minőség vált mindezek révén elérhetővé: t^ чУ ,!'Vt«-. .
osmec homines seem ipsi, & cum Re publica munda
ne vei ut in um oatoraque elvitat© mirabiliter
conapirant**.
K/Y+.
Pontosabban: az érből©л emberi tulajdonsága által valamennyi
állam, államforma ”©gy vérből való":
omnia antes osmium regna, imperia, tyrannides,
Rsspublicae, non alio qu&e rationis iraperio ас
gentium со. ©uni jure copuLanfur. ex quo sequitur,
hunc munchsm veluti civitaten aliquant ©sc©, .1 osщ*
nss homines ©odea jure quodanmodo confuses, quod,
intelligent se sc e consanguine о s ©t subjectos
osnes sub unna eandénqu© rationis tutelamj***
Az értelem elvont köteléke, Bocin £seimlari.z41t., j^uslonJ^IIs
világképének összekötő kapcsa a gyakorlatban, kevéssé hat, illet
ve épp a respublica mondana megalapítását célad (önkényesen ér
tei esett, tehát helytelen) hatalmi törekvések teszik lehetetlenné
seu qxxia illud Imperium rationis cogit neminem,
ro vora non potíjct turn ex omnibus gentibue 'espub«
conflari. itaque princlpea aut sutxxie amis aт
.
gunt, aut fooderibuo, aut bona venia a s© emtuo
impetrant, ut res legitime transactas
jucicatos
extra fines imperil ex© quantum* . * * * *
Elméletileg azonban a lehetőség megmarad, hogy a világállam lét
rejöjjön; .lódint logikája, racionalizmusa lényeges törvényszerű
ség felismeréséhez vezeti: aját kora elsőbbségét bizonyítandó a
régoAlt felett - megállapítja, hogy (mivel a régebbi tudományos
eredmények, megoldások ájabb kérdések felvetéséhez vezettek:) a
tue-baány fejlődése vó-^elen: л régiek
naturae obseuritatem diligonter notarunt, & accuratae múlta ex plicarunt s pleraque tanén ex iis
imperfecta reliquerunt, qua© к nostris eonsummata poateris tr&duntur.*****
zt sár elkönyvelhetjük történelmi t^via^ü gondolkodásmódnak,
'k felismeréshez viszont csupán mennyiségi ozempont, a természet
tárházának kimeríthetetlensége vezette:
* eth.VII.fej. ** Teth.22 A, ***uo,173« Wh», *****uo.227-28.
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habet natura soientiariua the sauros irniumerabilos
4ui aullia aotatibas exhauriri po sarait.*
így - szövege ssérint - társadul ii vonatkozásban a középkori
körforgáe-elméleten l'ocin zafive se:a Jut tűi, mikor as idlhc, korok
álüiK-í deganerdlódását akarja cáfolni, de sár tapintható csirá
ját tartalmazza a társadalmi fejlődés gondolatának^ 1 ^**

к

A renessános racionalista világkép 0з zetevője az ekkoriban
gyakorta kifejtett klimaelaélet, népkarakterológia, mely a ne*>setfogalera tudatosodásának előrehaladását is jolssi. '* klimaelnté—
letet vizsgálva is legérdemesebb Boáidhoz fordulnunk, aki a leg—
szervesebben építette be a világállem kontextusába;
A hideg éghajlaton élő, belső intenzitású: bél táplálkozó dszasiak a nyers orőt képviselik, a gyönge testű déliek a szemlélődő
bölcsességet, a mérsékelt öviek az óvatosságot, okosságot. A viAe
lágállam ezzel me&szervezettnek tekinthető, hiszen ez a feloszJyU<
tás megfelel egy államffelépítésének;
^4
factum est, ut sapientes precibus & monitie; pru
ts antes imperio ас jussuj robust! viribus & execu
tions P.erapublican* tuerentur. nam his tribus partibus decretis inquam, edictis i execution© Reapublica contineturf ***
ásrésst, as egészből a rész felé közelítve, a nemzet forlorn
kiszűrödé«« szempontjából lényeges odimiek a klimaelmélétből,
seflkebbeta © népkarakterológiából levont másik következtetése s
Értékítélet és részrehajlás né lkai kell seeiütlgyre venni minden
népet külön-ktílön• ‘■14
к két fenti következtetést ismét а nagy egész, a világállas
szempontjából ös zefogó megállapítás -mely a 2o. századi megfi
gyelőnek is izgalmas/ A törvényekhez, a rendhoz, a haládáéhoz
való igazodásuk mértékében az emberek és népek megváltoztathatóak
laesá, folyamatos civilizálódásuk, fejlődésük - de elkorcsosulásuk is! - lehetséges.*****
0 ssefoglalva Jean Bcdin, mint sok hasonló kortársi vélemény
szintetizálój&nak társadalomfilozófiai mondanivalóját!
A reneszánsz és ájkor határán Bodin a harmónia rekonstruálá
sára tesz kísérletet a világállan áj felfogásával; az egyes ál
lamok szervezetében és az egyének szociológiái szintjén is (Le
souverain bien c*un particulier et ele la Hé publique n’est qu*un;
******); háberftk és tudományos sikerek, igazságtalanságok és mft-

* öth. 2-4 f*vö. geller 15Й.;251. *** eth.i >2. és előtte
aterminusmegtett!« *****iéeth.1 6544*
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vészét! fellendülés között:
LüXüiibítaa £"hp.fiaton. kUIÍJnb^sö típusú, ^uXaiconoá^ népek
jaás-nAa mádopereket alkalmazva.» azokon okulva, fejlődve működ
nek 1 laiektidua I»rmóaiáo«:ai* a Kesppblica mundana Kialakításá
ért*
A . eapublica mundana problémáját, további társaclalomfilosófiai fejleményeivel együtt pi 1 lanatnyilag félretéve; a fenti ho
mályosan vázolt állapotában tételezve és elfogadva - csupán két
omentum, a nemzet-tudat, majd a felépítmény egy másik képződmé
nyének, a szakpolitikának kialakulása less összefoglald követ
keztetéseink tárgya; hiszen áttételesen és végső soron dolgoza
tunk témájának, a politikai elmélkedés-eszmélkedés korabeli stá
diumának révén (és részeiként) ös zeftt genek.

A korabeli szak- és szépirodalom, Bodin 1 ethodusának imént
idézett birodalom-megkatárоzása és a Hépublique vonatkozó része
lj valamint a történelmi tények futólagos áttekintése alapján
is megállapíthatjuk, hogy a lassan formát Ültő nemzet-fogaim
kialakulásához - mely a polgári társadalom kialakulásáslak egyik
lényeges feltétele és velejárója - a területi integritás fogal
ma ne: adott sok segítséget. I félországnyi tartományokat is
úgy adják-veezik-ajándékozzák, mint akármely ingd marhát. Hol
van még a bús nekikeseredéз, mely a 19. században Elzász-Lotaringla vagy a ,?o.-ban Erdély sorsát fájlalta?
em az államok azonos struktúrája, formája élezte a többi jegy
különbségét, hiszen a századfordulón már teljesen újszerű állam
is kialakult Hollandia létrejöttével; az arisztotelészi állam
formák is mind léteztek és ismertek, idézettek voltak* a monar
chiától eltérő közismert formáció volt az itáliai, német, lengye.
áila forma, stb.
'em is a vallás különböztette mag a nemzeteket: miitettük, hogy
a hugenották és katolikusok egyformán jó franciáknak tartották
agukat; egy hazáért, egy királyért - csak* máé vallásért indul
tak harcba, iedici latalin tolakodó olaszai, a német zsoldosok,
a fenyegető spanyol vagy angol hatalom ellenében még szövetségi
re is le--tok egy (osal - -int franciák, zeki.cz a onfázus té
nyékhez tegyük még hozzá Postel mondhatni soviniszta konklúzió
ját i
о ;./ a patriotizmus érzése оvan, sőt néha ma: polm csap - fölo: ,
ha idegeneket kell gyűlölni - számtalan példával igazolható.
*vö. fchmitz 9*
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le a patriotizmus nem egyenlő a nemzet tudatával, csak része, náx
mho.ijy rész© a kezességek az a tudata ír, melyet a főseinek sors
(közös eredmények közös erővel) terminus jelez Podlnnél*
A nemzet-fogalom kialakulásához az első lökést az a pillanat
adta, amikor a középkori (vallás által egységes) «birodalmon" be
it!! megindult a harc a hajjajai pozícióért.
mmк első tudati fázisa a szekularizáció ♦ raneiaország már a 1 5
század elején is csapást mért a pápai hatalomra, mint zár emlí
tettük, ! 516-ban az I* Ferenc és X. Jaé kötötte előzmény megerősltette - VIII, Henrik * iugrása" pedig nyiIvánvalóvá tette a sze
kularisáclé tényét a hatalomban. Erősítette a nemzettudatot a pá
pa világi szövetségeseinek §03Р&вда^ való szembenállása is: szaka
tíóztak a régi e yeég szálai.
következő fázisok már gyorsabban, szinte egyidöben követik
egymást: az anyanyelvi kultúra fejlesztése program--á válik az
eladdig közös latinnal szemben*. .4 saját nyelv által a nagy keress
tény közösségből még jobban kiszakadd nép kénytelen saját kultu
rális gyökereit ápolni - innen a történelem, elsősorban persze a
misztikus hazai hagyományok: zászló, liliomvirág vagy akár szent
korona tisztelete, le nem véletlen, hogy a század derekán tucat
számra jelennek meg a történetírás.' al, módszertannal, forráskuta
tással Ss -értékeléssel kapcsolatos, sok áj szempontot felvető raft*
vek; hogy' okkor dől meg a rámái jég egyeduralma, törzsi eredetű
nemzeti törvények érvényességét vitatják a pápa elleniben* a pred
deetináció wellen-el lélétéként", a rabszolgaáág elvetése után az
állam többi alattvalójára vonatkozóan is megfogalmazódik na yjábó:
-ha em is korláttá lanul az ember alapvető természetes joga: a sza*
badsäg, Végöl pedig a századvégen - bár elsőként fejlődött, s Így
katalizátorként hatott a fenti tudati változásokra - az állam
g-yik leglényegesebb ös zetavöje/
gazdasági alap is megkapta tu
dományos rangját és rendszerezését: megszületik az első, nem csak
elszigetelten financiális problémákkal foglalkozó politikai gazdasájfcan, ?ely a szomszéd nemzet: a polgári Hollandia követendő pél
dáját állítja raneiaország elé.
i?* században pedig már más Minőségről lesz szó; reintegTálódási folyamat indul aeg.
Ez a francia monarchiában a raeggsilárduló területi önállóságai,
a vallási - és elsősorban - a hatalmi helyzet normalizálódásával
válik lehetővé. Л hatalmi harc a hasonló rétegekből verbuválódó,
de más vallási-politikai- sőt gazdasági célokat kitűző katolikusod
«то vietoriárui , 1. ;o.o.
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és protestánsok között megegyezéssel végződött.
Az egyensúlyt az egyre inkább önálló szervezetté váló,
az első két rendtől elszakadd, (elsősorban) a harmadik rend
felső rétegéből kiváló + a "hétszilvafásókból" verbuválódó
királyi adminisztráció segítségével tartja fenn az uralkodó.
E* a szervezet (melynek pontos leírását iámét csak íociin&él
találjuk meg - álvin és követői, kortársai "magisztrátusa*
más, kb. mi arisztokrácia értelműi) már a 16* század közepé
től egyre nagyobb jelentőségre tett szert; a valiásháborák is
egyre növekvő adminisztrációt követeltek ( »egjjegyztm9 megso
kasodott nemcsak a jogászok - igazságszolgáltatásban működök,
tanárok, banes a kvalifikált mesteremberek /*= mérnök/ száma
is.). A francia reneszánsz második nemzedéke az elsőnél jóval
nagyobi létszáma, ebből is következő fokozottabb integritása
révén értelmiségnek, értelmiségi rétegnek is nevezhető.
A középkori világi literátue helyzete, sőt a legtöbb or
szágban a későrenesssánsz kori raüvészek, kevésbé a tudósok
sorsa is az értelmiség fogalmának és sokszor az "írástudó
feladatának" megcsúfolása volt* "Az egész mos ;amom a felüle
ten mozgott* - tehát esők kör elvételével hatástalan volt;
az Írástudók, mint zsoldos kapitányok* szolgálták, aki többet
fisétét ; aki ma ellenség, holnap pártfogó volt. Okivarról ud
varra árulták ragukat.**
Az elsősorban jogász francia értelmiség (mely megtelep
szik egy-egy városban, © y-ejy hivatalban és humanista ta
nulmányokban csiszolja magát’16) зе mi közöst nem mutat ezek
kel as igricek- cl, sőt a klerikus réteggel sem, amelyből "a
társadalmi mmkaaegosztác /révén/ cifferenelálódott"**, és
nem hasonlítható"őrsze a századelő nemzedékével, az raztr-usok,
orueok, Budák tárgaflá^ával.
Bírnék a párezer emberre tehető
rétegek réteg mi
voltában volt jelentősége, nem kiemelkedő tagjainak (Plbrao,
Pasquier, bődin, nysel, etb.) hire-neve révén, ig a közép
korban a politikai vezető réteg egységes volt* "Azaz* e ré
tegen belől (legyen az szák vagy széles) bárki "ért* a
politikához"*** - a reneszánszban megjelenhet a polgári mun* rancesco de kmtissStorla della le11.italiana.Vekerdi .idé
zetet •'unzár Bíbor könyvéből id.'zemtBejezetek an értelmiség
történetéből,:ond.l 9T7#4C»o. **Bónin Qy./A jo tu<.ó értelmied,g e
ohács öló-ti o.-n,3p. m .21 . ***:.e ler 2 .; ki a. tőle.

*
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käme, rosztás kialakulásával "a politika mint *szakma*, a po
litika mint speciális képességű, feladatú, gondolkodású em
ber”*.
У0 - ^
Franciaországban ár a hatvanas évek végén emlitésre méltók az Elégedetlenek (Malcontents, Mécontents), akik az An
jou hercege (a jövendő III. Henrik) vezette katolikus és a
Bourbonok irányította protestánsok között lassacskán egy
harmadik .pártot alkottak, mely a Politikusok nevet kapta.
A négy Montmorency-fivér (köztük Languedoc kormányzója, Lamville) vezetése, majd a Navarrai és Condé herceg csatlakozá
sa 73-ban számottevő posiciónyerést jelentett, Francois d*Alengon neve alatt pedig már országos hatalom pártja egyesült.
A csúcs pont az e közé: párt békeóhaja diktálta "Monsieur béké
je" volt, és a 76-os blois-i rendi gyűlés határozatai a béke
érdekében, Bodin elnöklete alatt.
Ekkor azonban a reagálási folyamat létrehozta a Ligát, mely
összetételében azonos volt a katolikus két első renddel, a
régi királypárttal, ám egyrészt a királyi hatalomtól elsza
kadt (III. Henrik hiába nyilvánította magát a Liga vezetőjé
nek) , másrészt a pártként fellépő Politikusokkal szmben ugyanesak pártként, s már nem oligarchiaként funkcionált.

Bodin, amikor megalkotta "eszményi monarchiáját, mely
garantálja a polgári Eiagántulajdont, a személyes szabadsá
got, a magánjogot, a toleranciát, a vallásszabadságot, stb.
először nyilvánítja ki a burzsoá lét (citoyenségtöl elvált
lét) status quo—ját, egy olyan status quót, mely a fezakpolitikust* szükségessé te te"**. S ez legutóbbira is le gvolt a
közelből merített példaanyaga a 16. század második felének
új értelmiségi rétegéből verbuválódott Politikus pártban,
•í~'
mély e nemben körülbelül első volt Európában.
V

*Heller 268. **uo.
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1. ár а гоу aurae-oré.ormance fogalmi különbsége, igy hangulati
erőssége jelzi az Isten hatalmának vitathatatlan felsőbbségét. 1. Institution de la religion elirestiemie, Paris 1961. t.IV * 9
chap. XVI., a latinban és magyarban XX. fejezet; >zenci olnár Albert forditása: Az keresztyéni religióra és igaz hitre
való tanítás, "624.
2. Jean Petit az örült bátyja helyett voltaképp uralkodó
due d40rléans jogos megöléséről szóló'téziseit a Sorbonne
(ári. Goneile de fői) elitélése után a konstanzi zsinat is
megvizsgálta (1415). Később a Sorbonne nyilatkozatában fel
sorolt, elitéit Jean Petit-érveket az utókor a szöveghez
tartozónak, magának a cáfolatnak, tehát hivatalosnak tartotta.
- Jaan étit ellenállási érveinek majd mindegyike azonos Kál
vinéival. Vö. ousnier 68-7o.
5. Aquinói zent Tamás nyomán artolus pirsai és perugiai
jogászprofesszor vezette be jogi fogalomként a bitorló
(defeetu tituli) és legitim eredetű (ex parte axercitii)
zsarnok megkülönböztetését, füveit (be regiraine civitatis;
re tyrannia) a 16. százdban is kiadták (l.élousnier 66.).
4. Szenei olnár Albert latinból fordított, mégpedig 1559-es
vagy későbbi kiadásból, mert ez a megjegyzés 1559-es bövités,
vö. Leonard 214.
5. ziléziai nemesi családból származott; politikai ügynök,
diplomata, francia udvari történetiró, a legkülönbözőbb városok
ban tanított jogot, és harcolt fegyverrel is a protestánsok
oldalán.
6. A királyok koronázásul;: alkalmával esküvel is megerősítet
ték !51ojális alattvalóiknak11 tett kampány-igéreteiket, hogy
/királyi/"öseik idejében /az alattvalók/ ősei által szerzett"
jogokat csorbítatlanul fenntartják. ( ajos francia király ki
jelentése Coblenzben, 86o-ban; id. Sabine 2o7.)
7. -agy íároly formulájának szavai Sabine fordításában (2o4.):
Charles the emperor ;;;together with the bishpps, abbots, counts
dukes /.../ iSSo^te?cíéaíllÍac£1loyá^Jsűb3oct, who lias himself
confirms^ with his own hand, may do justice and in order that
all his loyal subjects may desire to uphold the law.
O. Sabine idézete az ediktumból: because the law is made with
the consent of the people and by the declaration (constitutio
ne) of the king. (2o5*)
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9. G. Jjüby meg is jegyzi: a vé let len is közrejátszott a fran
cia királyi méltóság örökletessé válásában."Capet Hugó meg
választása óta /.../ mindegyik uralkodó /.../ elég szerencsés
volt ahhoz, hogy fia szülessék, és elég ravasz, ho^y az if
jút még a maga életében királlyá választassa és megkoronáztassa.” (Düby- androu 135.)
10. Parlamentek alatt - többes számban, ti. városonként - a
legfelsőbb királyi igazságügyi szervek értendők, melyek a
16. században egyre inkább politikai szerepet is kivántak
játszani.
*

1 1. Az idézetek helyének megadásakor msupán fejezetszámot és
cimet említek, egyrészt mivel különböző lontaigne-kiadásokat
használtam, másrészt esetleges oldalszámaim amúgy is elvesz
tik jelentőségüket a nemsokára hozzáférhető magyar forditás
használatakor.
12.Montaigne és -Ma Boétie számára is Velence arisztokratikus
köztársasága az ideális, szabad államformát jelentette; ba
rátjáról szólván igy ir Montaigne: il eut mieux aimé estre
nay ä Venise qu*ä Sarlac; s*il eut eu ä choisir, et avec
raison. (I.XXVIII. le l'amitié)
13. Ce pis que je trouve en notre état, c'est l'instabilité,
et que nos lois, /.../ ne peuvent prendre aucune forme arrStée. (II.XVII.)
14. .ieu le sqache, en nostre presente querelie, oü il у a
cent articles & oster et remettre, grands et profonds arti
cles, combién ils sont qui se puissent vanter d'avoir exactement recogneu les raisons et fondements de l’un et 1’autre
party? (I. XXIII.)
et n*est heure, disons nous, ou un chef doive avoir
15.
plus l’oeil au guet, que eelle des parlemens et traités d'accord. (I.V., Si le chef d*une place assiégée doit sortlr pour
parlementer)
• ♦ •

16. Je suis desgousté de la nouvelleté /.../, car j'en ay
veu des effets tresdommageables. - A reformáció újítása:
celle qui nous presse depuis tant d’ans /.../ a tout produict
et engendré, voire et les maux et ruines • • # (I.XXIII.)

4
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17. Vö; III. Henrik életmódját az I. könyv XL. fejezetében
található csipös megjegyzéssel! Les eompaignons de Lemosthenes en l'ambassade vers Philippus loüoient ее Prince d'estre
beau, eloquent et bon beuveur; Lemosthenes disoit que c'estoient louanges qui appartenoient mieux ä une fém езр. b un
advocat, a une esponge qu'a, un Roy.
18. Ugyanott: Un Roy dóit pouvoir respondre comme Iphicrates
respondit /.../: Et bien qu*es-tu, pour faire tant le brave?
es-tu hőmmé d»armes? es-tu archier? es-tu piquier? - Je ne
suis rien de tout eela, mais je suis celuy qui sqait com
mander h tous eeux-lä.
19. Nyilvánvaló utalás lachiaveIlire: Ceux qui, de notre
temps, ont considéré, en 1'établissement du devoir d'un
prince, le bien de ses affaires seulement, et l’ont préféré
au soin de sa foi et conscience, diraient quelque chose ä un
prince /.../ que pour tout jamais il les pút établir par un
seul manquement et faute á за parole. (II.XVII.)

*m

20. Az idézet folytatásában a királyi hatalmat fenntartó
szokás La Bőétie fejtegetése nyomán kerülhetett ontaigne
érvei közé. A következtetés is hasonló: az erényesség mér
tékének kellene megszabnia a hierarchiát.
21. Jehan de Jeaureguy pisztollyal megsebezte Orániai Vil
most 1582-ben, 1 584-ben Balthazar Gérard sikeres merényletet
követett el ellene.

22. Az idézet helye: II n'est rien moins esperable de oe
raonsirg ainsin agité, que l'humanité et la douceur; il recevra bien plus tost la reverence et la crainte.(I.XXIV.Jíiverí
evenemens de mesme conseil), iiontaigne annál fontosabbnak
tartja a zavargó csőcselék elleni határozott fellépést, fé
lelemkeltést, mert a legkegyetlenebb cselekedetekre képes:
;*es meurtres des victoires s'exercent ordinairement par le
peuple /egyes számban * aljanép; vö. 3.o.//.../; et ce qui
fait voir tant de cruautés inoules aux guerres populaires,
c'est que cette canaille de vu^gaire s'aguerrit et se gendarim
a s'ensanglanter /.../, n'ayant ressentiment d'autre vaillance (II.XXVII.).

1 oo
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23. Montaigne a korabeli auktorok közül nemcsak la ;oétie,
Lipsius müveit használta fel, nemcsak Machiavelli kritikus
olvasója: behatóan tanulmányozta Podin ethodusát (l. erről
a II.könyv X. fejezetében /Les livres/: , é.la connaissance
que nous avons de nos affaires est bien plus lách*. Kais
ceci a été suffisaiiuént traité par í odin, et so^on ma con
ception. ). odintöl veszi át a humanista-reneszánsz korporális állam-felfogás betegség-toposzát, korszakolását az
elöregedés emberi törvényei szerints
II. könyv XXIII. fejezet (les mauvais moyens employes a
bo ne fin): Lea maladies et conditions de nos corps se voient aussi aux tats et polices; les royaumes, les républiques naissent, fleurissent et fanissent de vieillesse comiae
nous. - A betegségben sinylöaö államot külöhbgö módszerekkel
lehet gyógyítani, megtisztítani (diverses sortes de purga
tion): Tantót on donne congé a une grande multitude de fa
milies pour en décharger le cays (utalás a népvándorlások
ra). arfois aussi ils ont h escient nourri des guerres
avec aucuns leurs enne is/.../ pour servir de saignée ä leur
République et éventer un peu la chaleur trop vehemente de
leur jeunesse /.../. .t, de vrai, une guerre trangere est
un mai bien plus aoux que la civile; mais je ne crois pás
que Lieu favorisát une si injuste entreprise, d*offenser et
quereller autrui pour notre com odité (vö. Coligny németal
földi tervei).
24. .Montaigne csatlakozva sokak véleményéhez, szintén kikel
a hivatalok áruvá válása ellen: Qu'est-il plus farouche que
de voir une nation, ou par legitime coustume_la charge de
Ju£er se vende, et les jugemens soyent payez ä purs deniers
contans, et ou légitimement la justice sóit refusée a qui
n*a dequoy la payer, et /.../ qu’il se face en une police
un quatriesme estat. de ;-ens ,-ianiants les rrocén. pour le
joindre aux trois anciens /.../. ontaigne nem is rejti véka
alá., hogy az ősi nemesi becsülettel szemben kialakuló új
(tegyük hozzá, főleg polgári származású) hivatalnokrendszer
számára sem i jót nem igér pénzéhsége miatt: lequel estat,

1o1

ayant la charge des loix et souveraine authority des Mens
et de vies, face un corns a part de celuy de la, noblesse;
d*ou il avienne qu'il у ayt cipubles, loix, celles de l*honneur, et celles de la justice /.../; qui s'adresse aux
loix, /.../ il se deshonnore; et qui ne s'y adresse, il en
est puny et chastié par les loix.
25« 1573ra és 75-re is teszik az első kiadást; a többség,
illetve a legújabbnak számító véleményt (A. Stégmaim: Edits • • • 9 Chronologie) vettem figyelembe, latin fordítás:
le jure magistratuum in subditos • * * 1579 • 9 hozzáférhető:
MachiavelliiPrincepa • • • Ántonii Possevini iudicium de N.
Mach., J. Bodini scriptis, Francofurti 1622. 4. kolligátuma.

26. Az idézet Feze 1554-ben Írott, 1560-ban kiadott értekezé
séből való: Traité de l'Authorité du Magistrat en la punition des hcrétiques...
27. Du Bartas első, 1574-es dátumú versgyűjteményét (la
Muse Ohrestienne) 1 arguerite de Рдпсе navarrai királynőnek
dedikálta, e kötet egyik poémája a Judith • • • 9 mely újabb
ajánlásában azonosítja Jiargitot és Juditot, az utóbbi szűzi
es hősiességét és a királynő dicsőségét, szemérmességét (?!):
Fiile du grand Henry, et compagne pudique,
I)*un autre grand Henry, 6 arguerite unique
Qui decores la France, oy ce vers qui ne dit
Rien sinon ton beau los sous le nőm de Judit.

28, Althusiusnál is érezhető hatása: Politica methodice digesta, 16o5.
29* Burgundiái nemesi családból született '518-ban, jogot
tanult; egész Európát bejárva tudós barátokat szerzett (lu
Ferrier, Pibrac, Dudith); köztük elanchton hatása olyan
nagy volt, hogy áttért, és 1549-től a tudós reformátor ha
láláig, 1560-ig Wittenbergben élt. itiködött a szász választó
fejedelem követeként; 157o—ben a német fejedelmek nevében mon
dott beszédében toleranciára, a hugenottákkal való megbéké
lésre szólította fel IX. Károlyt. A Szent Bertalan-éjet alig
úszta meg, akárcsak Philip Sidney, aki 1573 nyarán Frankfurt
tól Becsig útitársa volt, és aki azután egyedül kirándult
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Magyarországra és Velencébe, de 1574 júliusát ismét Hangúét
társaságában töltötte Bécsben (közös barátjuk volt többek
közt -omay /sunt tibi amicissimi S Aldelgondius, Plesseus
& Vilerius, Írja Sidneynek Languet*/ és Clusius is, aki
1 575-ban szintén útitársuk volt). Pályája csúcsán Languet
angliai követi tisztet töltött be; 1579-ben Orániai Vilmos
udvarába került. 1531-ben halt meg.

30. Agrippa d’Aubigné 1616-ban kiadott Histoire universellejében a Vindiciae szerzőjeként egy még élő nemesembert em
lít, hozzátéve, hogy ezt magádtól a megnevezetlen nemestől
tudja. Tíz évvel később hozzáteszi, hogy az említett - s
azóta elhunyt-tudós férfiú csupán kiadta a müvet, az erede
ti szerző Languet.
A hugenotta pápaként emlegetett diplomata és teológus, Kavarrai Henrik egyik legbefolyásosabb tanácsadója, Philippe
de Luplessis-. ornay Languet barátja volt a köztük lévő
mintegy harminc éves korkttlönbség ellenére; a Szent-BertaXan—éj mészárlásaiból is idősebb barátja segítsége mentette
ki. D’Aubignéaak tett kijelentése Bayle szerint inkább úgy
értelmezendő, - s ez megmagyarázza az Histoire universelle
1626-os kiegészítését -,hogy Fornay "bábáskodott" az irat
kiadása körül; s igy nem szorul kommentárra, hogy Saumur
várában, egy kis szobácskábán, "ahol csak azon könyvek vol
tak, melyeket /íornay/ irt vagy szerzett" - mint üaidlé,
unokáinak tanítója bizonyítja - "volt egy Junius I rutus példány is" (Vautier 21.). érthetővé válik ornay feleségé
nek pontatlan visszaemlékezése is: férje 1574 elején a Vin
diciae francia fordításáéval azonos cimtt művön dolgozott.
ivei 1574. májusáig bizonyosan nem ismerték egymást, későbbi
férje tevékenységének pontos határairól nem tudhatott.
31. Lem feltétlenül bizonyító erejű, de megjegyzendö, hogy
a Magyarországra elég szép számban került Possevino-kritika
(MachiavellitPrinceps, 1. 25. jegyzet)(melynek 2. kolligátuma a Vindiciae) néhány példányában a korabeli vagy valamivel
későbbi; 18. századi olvasók II. Languettónak (OSL £ З06.866.),
Languetus Hübertnak (Székesfehérvári egyei Könyvtár Dy 28.)
tulajdonítják. (Az utóbbi példányban talán Georgius Csapó,
*languet 65., XXI. levél
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aki 1756 /a kővetkező birtokos, ichael Szttts bejegyezé
sének ideje/ előtt olvasta, aláhúzásaiból, megjegyzéseiből
Ítélve a IX. fejezetig gondosan a könyvet.)
32. 1TB. egy évvel később az országát a Szentföldtől Velen
céig herdáló II. Endre kénytelen aláimi az Aranybulla 16 •
26.; és az utóbbival összefüggő 11. törvénycikket.
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33. languet 143 • 9 XLIV. levélben: üebessius exul ranssylvanus, quem hic novisti, collecto raptím milite in Polonia
& vicinia oldavia, ante viginti dies irrupit in Transsyl
vaniám. Sunt qui dieant non paucos milites Caesarianos &
praesidiis Jlungaricis ad eum confluxisse. Vereor де дгаЬхо»
nes irritemus. Turcae enim has res non negligent, cum in e—
orum clientele sit Transsylvania.
-4._

34.
éliuss 1562-ben, sőt 68-ban is a gyulafehérvári hit
vitán a "confessio catholica" jegyében prédikált (Horváth
János: A reformáció jegyében, Gondolat 1957. 257.). A dol
gozat 24. oldalán idézett részt (Vindiciae 2-3.) még e
magyar párhuzam ismeretében sem tartom perdöntő megfogalma
zásnak.
35. A szöveg 1576-ig bezárólag hoz példaanyagot, az elő
szót 1577. január elsején fejezte be irójaja kiadás éve
1579.
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36. A bitorlók közt a Vindiciae a következő megktllönbgtetéseket teszi: 1. idegen országot elfoglaló, de saját biro
dalmában legitim uralkodó; 2. a választási rendszeren alapu
ló királyságot erővel vagy csalárdsággal örökletessé tevő
uralkodó; 3. a csak hadvezérnek megválasztott, saját hazá
ját elfoglaló diktátor; 4. a törvc'ny szerint csak férfiu
tódoknak járó hatalmat bitorló asszony-uralkodó (vö. Cathérine de -iédicis! ).
37. A ’’választó" országok jogszokása a nép szuverenitásá
nak történelmi bizonyítéka: caetera regna Christiana, Hungaricű, Bohemictl, lanicum, Suedicum & reliqua, suos regni
officiarios regiiue imperii consortes habent, quos sua
auctoritate aliquando vsos esse, vei in regibus ipsis ex
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auctorandis, aut históriáé docent, aut recens memoria
satis ostédit. (Vindiciae во.)
33. a magisztrátusok kezéből kapják a hatalmi jelvényeket,
hiszen senki sem születik jogarral a kesében: il n*y eut
jamais hőmmé qui nasquist avec la couronne sur la teste et
le sceptre en main.(Vinuiciae fr. fo3., id. esnard 344.)
39....!íeque enim imperator, Hex Franciáé, Reges Hispániáé,
Angliáé, Poloniae, Hungáriáé, & omnes omnino legitimi principes /.../ reliqui prius in principatum recipiuntur, quá
Electoribus Palatinis, Patriciis, Paribus, Optimatibus,
Baronibus se secundum leges patrias ius cuiqj, suű redditú
rós, promiserint. (Vindiciae 96.)
4o. 1573-ban a hugenotta párt megalakitotta országosan ösbszefüggö szövetségét. Egész kis államszervezéfc kerekedett
az államban: a montaubani politikai gyűlés 73 augusztusában
ianguedocot, az egyik legfontosabb protestáns vidéket két
Généralitéra osztotta; ezek mindegyikének rendi gyűlése
külön működik, ilhaud-ban 1573 decemberében a montaubani
rendeletek hatását egész Franciaországra kiterjesztették;
döntöttek "vidéki tanácsok" (conseils provinciaux) és a
rendi gyűlések kialakításáról; megállapították a protestáns
Unió tagjainak eskttformuláját; a hadsereg mozgósítására,
a pénzügyre és igazságszolgáltatásra vonatkozó rendeleteket
hoztak.
41 . Bauphinéböl Bázelba származott, kevéssé ismert életű
mérsékelt kálvinista, + 16o5.
42. A lengyel népnek való ajánlás tényében a szerző kis
gonoszkodását is fölfedezhetjük: a lengyelek szabad polgári
és vallási törvényeiket elfogadtatták egy francia zsarnok
kal, a pár hónapig regnáló Henri de Valois-val;
43. A mérsékelt hugenotta pamflet, mely pl. trágársággal
sem vádolható, toleranciáját azzal igazolja legjobban, hogy
bevezető szövegei egyikének Írója - egy Guise-párti katoli
kus! öveteléseinek bizonyos hasonlósága magyarázhatja az
együttes megjelenést: Guise hercege űzze el а язагпок Valois-
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kát az idegenekkel együtt, állítsa helyre a rendet, a ren
di gyűlést, a pénzügyeket, istositsa a salad vallásgyakor
lási.
44. 153o. november 1. Sárlat - 1563. augusztus 18. Hedoe
felé, hiába menekülve a pestis elöl.
45. Ьа ííesnagerie de Xenophon. Leo Regies de mariage de
Plutarque. Lettre de consolation de Plutarcúé h sa feame.
Le tout tradúit de grec en frangois par feu . ctlenne de
la Boétie, Conseiller du Roy en sa court de Parléméit h
Bordeaux. Ensemble quelques vers latins et frangоis, de
son invention. Item un i iscours sur la mórt audit seigneur
de la Boétie, par . de ontaigne; Paris, 1572.
46. A Réveilie-matin 1573-as és 74-es kiadásaiban (l. 29.o,)j
3. Goulart gyűjteménye (1.51 -es jegyzet) és a Biblotheque
nationale kézirata három szövegvariánsot ad.

47."je les advise -Írja ontaigne az Essais I. könyve XXVIII.
fejezetében - que ce subject fut traité par luy en son enfance, -ar aaniere d* exercitation /=exercice/ seulement.
corane subject vulgaire et tracassé en mille endroits des
livrez." Am a folytatás:"Je ne fgy nul double qu*il ne creuot
ce qu’il escrivoit, car il estoit asses eonscientieux pour
ne mentir pás mesmes en se jouant." Csak az Ön-cáfolat további poénjaként jegyzem meg: "de vray il fant not er quo les
jeti* des er,fans ne sont pas joux, et les fant juger en eux
coxame leurs plus erieuses actions" - Írja le Boétie barátja
pszichológiai alapossággal (I.XXIII») •
4 3. Utalás a 3éveille-matinhez csatolt hosszú idézetekre.
49. Montaigne maga is Írja, hogy jóval előbb olvasta a müvet
találkozásuk előtt, s ez is közrejátszott hirtelen fellobba
nó bizalmas barátságuk keletkezésében: St si suis obligé
part iculierenent
cet te piece, d * antant qu’el.le a nervy de
moyen a nostre premiere accolntance. Car eile me fut montrée
lion ue -piece (=longtemps) avant que je 1*müsse veu, et me
donna la premiere connoiesance de son nőm, acheminaút ainsi
cette araitié que nous avons nourrie
(I.XXVIII.)
• • ♦
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5o. Villey érvét -cáfolat hij&n - Jenára is elfogd ja (391.1:
a mü Ronsard ®dáinak, Ln Bellay 155o-es gyűjteményénél, ill.
aIf verselnek megjelenése (Amours, 1552.) vtán keletkezhe
tett .
51 . Simon Goularts lémoires de l’Estat do 1ranсe sous Charles
eufiesrae, h.n. 1577.J 2. kiad. ni dleburg 1570.
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52. ontaigne féHg-neddig Ígéretet tettkiadására (il /.../
est demeuré de luy /.../ quelques menoires sur cet edict de
Janvier, fameus par nos guerres civiles, qui trouveront en
cores aillenrs peut ectre leur place. I. XVIII.); cie nem
tartotta be, a mti elveszett, a 2o. sz. elején Paul Loimefon
megtalálta és kiadta* Revue d*histölre littéralre de la
France, 1917.
53. A velencei követ jelentéséből a tridenti zsinaton fran
cia küldött u Ferrier viselkedéséről, aki egyébként veszé
lyesebb tettével is kitűnt* a francia király nevében szónok
latot tartott a zsinaton, "qui chagrina les bons Papistes".
hangúét és omay barátja volt, az utóbbi hatására nyilváno
san áttért, indest 1. Jayles iictionnaire, iu Terrier-cikk.
54. Cantu 743.«Pierre ce llEstoile följegyzését idézi; Battiiol is említi IX. károly utolsó szavait (24o.)* Que de sang!
ue de sang! Ion Lieu, pardoxmez-moi!
Je suis perdu!
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55. I)*Aubigné sorai gyatra fordításomban*
He me contraf&rez pas, car je ne s?ais pas craindre,
Puis que je SQais iaourir.
( es eux, 1250-51 .)

56. e lei Xatalin nyivánv; lóvá tette jóakaratát, türelmét a
hugenották iránt; egy 1561. novemberi levélből idézve omay
Igazolja ezt* Feuqubres és mások "se fesoient faire la presch«
en la с1ш>1ге de la ro^rne mi re du roy pendant son disner, евtant aydés к ce faire par sec femmes de chambre, qui estoient
secretement de la religion (id. Cantu 726.).
57. Csak a IX. ároly uralma alatti öt háborús esztendő alatt
"több, mint százezer ember vesztette életét" (Jász ezsö*
uj-eno t ták, a ve t ö 1 Э 7 4. 19.).
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58. '562. júniusí iiscours des miseres de ce teraps; októ
; oecember: Remontranсe au peuple de
ber: Continuation
France. 1565-ban irt egy negyedik Biscours-t is,"tele gyalázkodásokka Iй , minősíti A. Stégiaann ( 9* opinion publique,
ea. 1975-76.)
• • ♦

59. Prangois de la Koue 1587-ben Bázelben kiadott Mscotrrs
aolitioues et militaires suivis d*observations sur les
troubles civile c. müvében Írja:
■bes principaux de la religion, qui ouvroient les yeux pour
la conservation /de l’édit d’Auabolse/,/.../ disoient qu’indubitablement on les vouloit miner peu a peu, et puis tout
& un coup leur donner le coup de la mórt. Bes causes que ils
alléguoient, les шез étoient manifestes et les autres sec
retes. Quant aux nremicbres, elles consistoient es demanteilements d’aucunes villes, et constructions de citadelles és
lieux ou ils /= les réformés/ avoient l’exercice public,
plus Ъв massacres /.../. Quant aux secretes, ils /"les prin
cipaux de la religion” réformée/niettoient en avant aucunes
lettres interceptées, venantes de Rome et d’Sspagne, ой les
desseins qu*on vouloit exécuter se découvrirent fort h. plain,
la resolution prise к j_ayonne avec le due a’Albe d*exterminei
les huguenots de Prance et les gueux de Plandres /.../.
Toutes ces ehoses, et plusieurs autres dont je me tais, ré
ve illoient fort cgux qui n’avoicnt pás envie qu*on les
jarlt enüormis. (.istoriens et ménorialistes du 9VIe s.; Classiques Larousse,1937. 35.)
60. "onluc 15 évi háborút prófétáit - sajnos, igaza is lett.
61 . l edici Katalin sürgősen fölajánlotta leányát az új ro
varra i királynak, nehogy feje fölött kezet nyújtson Angliá
nak, azaz Erzsébetnek (akivel -zintén szövetséget kötött,
felajánlván a harmincon túli uralkodónönek 19 éves fia,
'rangois d’Angouláme kezét). Áprilisban kötötték a Mavarrai
és arguerite de Valois házassági szerződését. Biszpenzáció'
a rokonházasság engedélyezésére még augusztusban sem érke
zett a pápától, sßt IX. Károly parancsára Lyonban lekapcsol
tak minden Rómából érkező hírvivőt, nehogy a lakodalmon okozzon botrányt a pápai beleegyezés megtagadása. Áttérésről
szó sem esett, a házasságot a pártok közötti szent béke je
gyében kötötték.
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62, Párizsba, ti. edici latalin egy újkbb ontceaux-tól
tartva, az (ediktunok által is) mindig katolikus centrumnak
fenntartott fővárost biztosabb helynek tekintette (L* Battifol 229.)
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65* Toulouse-ban seepteraber 25-én, Bordeaux-ban pedig
még október (!) Зо-án is folyt az öldöklés, Ezt bizonyos
fokig bizonyítéknak is vehetjük, hogy nem volt terve az
irtóhadjáratnak, hiszen akkor orszá szerte egyszerre csap
tak volna le a hugenottákra. Az egyházi prédikációk, vilá
gi kiáltványok, parafletek, stb. által feltüzelt katolikusok
"vették a lapot". Cantu a larmite renveraée des hórétlaues
és a Juste voa/eance de ..ieu anr les bérét laues с. "Ъс roml
ás és uncioritó" iratokat említve leszögezi, hogy "e bűntett
nem csupán néhány Összeesküvőt, de a nemzet zömét terheli".
(Cantu t290.)

64. September 2-án kelt levelében La othe-Fénelon angliai
követ a francia udvar magyarázatát sfgeti, hogy Erzsébet
gyanúját megcáfolhassas affin d*oster aux ungs et aux autres
1*Impression qu*ilz avoient que ce fust ung acte projecté
d longtempa, et que vous eussiez accordé avecques le papé
et le roy d’Espaigne de faire servir les nopces de madame
votre soeur avec le roy ae havam h une telle execution,
pour у attraper h la foys tou3 les principaulx de la diete
religion assemblés
24-éig meg is kaphatta a raagyarázkodó levelet, mert ekkor Írott levelében már a találkozásról
számol be Erzsébettel: Je luy ai respondu, /.../ /que/ je
ne venois eondouloyr infiniraent avec eile, de la part de
vostre majesté, d*ung extrán© et bienJaiaentable accident,
/ • • • / et dönt l*ung /des causes/ estoit de vostre prppre vjro,
et de cella de la royne votre mére, et de meisseigneurs vos
fréros, et l*autre ö*un inévitable recommencement des troub
les, pire que les passez ♦ * • (id. Cantu 13o9.)
• 9 Ф

65. Xanguet reforaálásáról is tudunk, de ha luplessi
ornay lenne a Junius Brutus álnév mögött, az még ros zabb
Гoucher-ro nézve.
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66. Henri Bus on többek között Boucher ateista-ellenes
vaskos könyvére mondja: II faut une poigne solide et une
belle patience pour manier ces in-quarto; • • (Busson 6o2.)
67. A Satyre énippée első részét Pierre Jeroynak tulaj
donit ják; a íiiásodÉk részben valószínűleg közreműködők:
Florent Chrestien, Jean Passerat humanisták, három jogászi
Jacques Gillot, líicolas Rapin, Pierre Pithou. Későbbi ki
adásokban általában hozzácsatolták Gilles .uránt Regrets
Гипс-eres sur la -őrt de l*áne il uour c. verses gányiratdt.
68. ichel de Castelnau (s. de Bauvissiere) angliai követ
1535. május 16-án Írott levelében megkülönbözteti a vallást
ürügyül felhasználókat: « • • ceux qui pensoient bien faire
leurs affaires par се шоуеп /de la guerre/ vous disoient
qu»il ne falloit que deux milie ehevaux et sept ou huit
mille hommes de pied, et bien peu d*argent pour rendre Sa
faj esté victorieuse contre les hu^u.enots_ et ceux qui prenoient les arme£ sous grétexte de religion, mais incontinent
аргёв il falloit avoir recours h toutes sortes d*étrangers
(que j’ai presque tous amenés et mis hors du royaume), et
Vos ajestés, réduites en telles extrémités, avec tout le
royaume et leurs sujets, il n*y avoit hőmmé si éehauffé h
la guerre qui ne vous suppliát de faire la paix apres tant
de sang répandu et de millions d*or qui n’ont servi qu*a
réduire la France h. un point prks de se perdre par ses
propres mains, (in: Chéruel 125.)
természetesen vaskos könyvnyi példát lehetne fölhozni, ha
sonlót, mint e felvilágosult diplomata szikár szövege. Állí
tásom azonban általánosságában megáll akár a szélesebb tár
sadalmi tömegek, akár a humanisták szőkébb, tudós rétege
viszonylatában is (vö. Boáin: Lcmonomanie; eotaplo seres).
A humanista tolerancia rövid, kristályos öoszefoglalását ad
ja például a L’líospitalt, tanítását lassan megértő Stuart
■áriakiáltása lírzsébethez: Les exemples de notre si^cle par
toute la chrétíenté ont donné assez de preuves comblen les
forces humaines peuvent peu en latiére de religion qui dóit
étre inspirée d*en haut. (Chéruel 126.)
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69. A parasztság tö:vegei se;: csupán passzívan figyelték
a háborúk kimenetelét. A harcok az ö nehezen megművelt
földjeiken dúltak; őket sarcolták meg az éhes zsoldosok;
s nem utolsó sorban a katonaság nagy része a parasztságból
verbuválódott. A vallásháborúk egész ideje alatt lényeges
szerepe volt nemcsak a kijelölt hugenotta erősségeknek,
hanem a kisebb városokban, vidéken a pro és kontra megmoz
dulásoknak, melyekben a parasztság, a kiskereskedők, kézmivesek vettek részt, kzknzk jelentőségét növeli, hogy a
fővárosban amúgy sem lett volna sok lehetősége a köznépnek
a véleménye nyilvánítására, mert bár még nem abszolút ad—
minisztrativ-hatalmi központ Párizs, a konzervativizmus
fellegvárává tette a király jelenléte ёз a rendeletekben
biztosított érintetlen katolius centrum mivolta.
Hozzáteszem* a versbe szedett pamflet mellett újabb külön
leges propaganda-fajta is elősegítette, hogy messzi vidékek
lakosai, sőt irni-olvasni nem tudók is szemléletes infor
mációt kapjanak. Tortorelli grafikái: röpiratok rajzban.
(Tortorel et Perissin: ; assacres et troubles: /avec 4o gra
vures/; Genf 157o.)
70. Pontos adatunk van, hogy az "undoritó szekták” közül
a socinlaniemus bizonyosan hódított a forradalmi eszméket
hagyományosan befogadó városban: Bn mőme temps il у eut k
Lyon une nouvelle secte de deistes et trinitistes, qui est
une sorté d’heresie laquelle a esté en Allemagne, Pologne
at autres lieux: secte tres-dangereuse, dönt la foy et la
doctrine doit estre rejettée et laquelle a grandement trou
ble 1*Allemagne ( iehel de Castelnau: émoires, l.V.ch.V • *
id* Busson 541.).
71 . A bergeraci béke 64 pontjával három és félszeresre
duzzasztott szöveg a St-Germain-i alapvető tolerancia- ren
delethez képest. A nantes-i ediktum pedig négy komponensé
vel: 92 nyilvános, 56 titkos (prot. kultuszra vonatkozó)
cikkelyével, a lelkészek fizetéséről szőlő néhány, az alap
szövegbe be nem vett articulusával (brevet) és e у másik
titkos záradék (a megerősített városokra és a vegyes magisztratúrára vonatkozó) pontjaival - s aztán a későbbi (katoliku*
sok és hugenották számára különböző) változatokkal -- mind
egyik előző rendeletet fölülmúlja*
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72. • # • ceste malheureuse guerre a esté eommeneée et poursuivie pour satisfaire et contenter la passion extraoruinaire des catholiques, extraordinairement catholiques;;.
(Chéruel 2o4.)
73« Estant meshuy temps qu*on ne révoque р1из en doubte
l’asseurance et fiüélité des diets de la religion ... on
les a trouvés promptz h se áésarmer aussi tost qufon a laissé leurs consciences en paix et liberté • • • (Chéruel 2o5.)
74. Egy velencei kurtizán neki ajánlott levelsekönjrrének
honoráriuma talán nem зок (l. Georgina ásson: Impéria im
périuma llagretö 1977* 70.), de mibe került a chenonceaux-ihos hasonló vacsorák, bálok sorozata, melyen az udvarhölgyek
kebeltől talpig zöld selyem, külön ez alkalomra készült férfiruhában szolgáltak fel? (Battifoi 24i>)
75* A traktátus elveszett; Alessandro de olignoval együtt
működve irta, aki megtérése után a jezsuiták pártfogoltja
lett $F. Secret: Les kabbalistes • • * 173.)
76. Még az augsburgi vallásbéke után is a Lói salique- ban.
77. Quamvis enim urbes et honinum coetus non sint a natura,
séd potius ab arte, et prudentia constijmti, tarnen etiam
sui conservationem, veluti res naturales quaerunt.(Le orbis
terrae • * » 232.; id. esnard 43Э.)
?S. A fe Foenicum literis • • ♦ $P. 1r=52.) c. traktátusa szerint
a cinbeliábécét a gallok, azaz a franciák találták föl.
79. A síü nagy részét 757B-79 körül irta, de csak 1616-ban
adta ki; elképzelhető, hogy rekatolizált királyi pártfogó
ja érzelmeit akarta kímélni a késedelmes megjelentetéssel.
о * A Capetingek trónutódlásában eladdig a mellékágak jogait
neü érte kifogás, a tizedik vérségi fokig megengedett lévén
az öröklés, -avarral Henrik azonban csak huszonkéttec'lk uno
kaöccse volt III. enriknek! Az áj királyválasztást sűrégtük
nek azonban egy százötven éves jogi traktátus megadta a vá
laszt/ Jean de Terre-Kouge 141Э-ben már elkülönítette a ma
gánjog korlátozásait a korona öröklésétől, melyet a végtelen
ségig elismerem! öné к tartott.( ousnier 9 -92.) - 1nekikesere
dett genealógus az, aki kideríti pl. Orléans Fülöp Capeting
vérségi fokát • * •
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81 . Szokatlan, do nem eredeti szóhasználattal: Kálvin hangsályozta az Exodusból vett kifejezéssel a magisztrátusok
Istentől kapott megsérthetetlen hatalmát: ceux qui sont constitues en preeminence sont appeles "dieux", est un tiltre
qu'i ne fault раз estimer de légiére importance (Inst.eh.
XVI.; 2oi.).

82, Jean de la Serre Remonstrance au Roy mir les prnicieuis
discours contenus au livre de la République de boáin (P.1579.)
elmen kiadott "millió szitíca'*(Bayle, В.-cikk 0.jegyzet) elöl
úgy védte meg kedvenc tudósát, hogy börthbe küldte a röpirat
szerzőjét.
85. le dy Jh/ ceux qui ont un desir, & vouloir perpetuel
de voir l*estat de ce Royaume en sa premiere splendour,
fieuri sant encores en armes & en loixs ou s'il est insi
qu'il n'y eut onques, t n'y aura iamais Republique si excelléte /.../, du moins quTon face en forte que le changercét sóit doux & natúréi.

£'

84. A franci© monarchia egyenesen sténtől való: que le roi
de France ne recognoise rien apres Lieu plus grand que зоуmeme. C*est pourquoi on dit, en ce royaume, que le Sói no
meurt jaifcais • • • qui montre bien, que le royaume ne fut
onques electif et qu'il ne tient son sceptre ni du Rape, ni
de 1'Arehe-frÖqu© de Reims, ni du peuple, ainsi de Mou seul.
(K. 79. 7Ю.)
S3, i’ay entrepris le discours de la République, 1 en langue
populaire, tant pource que les sources de la langue Latiné
sont presque taries, & qui seichcront du tOut, si la barbarie
causee par les guorres civiles continue, que pour estre raieux
entendu de tous irangois nature1s.
86.a.) République és ctat szinonima Bődin számára, a République terminust árnyalatnyi közvetlenebb közösségre utalása
különbözteti meg az inkább a szuverén hatalora bizonyos jog
rendben való működését tartalmazó état szótól.
b.) Az államnak más kritériuma a meghatározásban fo Hal
takon kivül n'ncs; Különböző tPvények, nyelv, szokás, a terü
let nagysága közffibös tényezők. Rsguza is egy állam, a tatár
birodalom is az.

113

87. A rabszolgaság intézményét egyébként Boain elveti,
cáfolva természetes mivoltát; állítólagos hasznával az álla
mot veszélyeztető rabszolgatömeg képét állítja szembe, végül
a keresztény jámborsággal sem tartja összeegyeztethetönek.
ontesquieu, aki sok tekintetben egyebes utódja volt Bodinnek és elméletének nagy részét felhasználta - a klimaelmélettel magyarázza a rabszolgaság intézményét - igy számára
létezik a természettől aeott rabszolgaság.
ais en quelque sorté qu’on cíivise les terres, il ne
88.
peut se faire que tons les biens soient comriuns, сопше Platói
vonlait ♦ • • la settle marque de Ее publique seroit perdue: car
il n’y a point de chose publique, s*il n*y a quelque chose
de propre : et ne se peut imaginer qu*il n*y ait rien eoramun 8*11 n*y a rien particulier.
89. ais outre la souveraineté il fant qu*il у ait quelque
chose de со vaun, et de public : corame le domalne publiv, le
thresor public • • • les rues * * e les loix, les coutűrnes, la
justice • ее : саг ce n*est pás la République, s'il n*y a
rien de public.

90. • ее la communauté de plusieurs chefq de famille; ou d*vn
village, oud*vne vilié, ou d*vne contree, peut estre sans
Republique, aussi bien que la faniile sans College: & tout
alnsi que plusieurs families alliees par amitié, sont membres
d'vn corps & communautez alliez par puissance souueraine, for
vne Republique. la famille est vne comeunauté naturelle: le
College est vne comnunauté ciuile: la Republique a cela d*auantage, que c*est vne communauté gouuernee par puissance
souueraine.

Г.

C’est la puissance de aonner lói h. tous en général et
á chacun en particulier • ее sans le consentement de püus gran
ni de pareil ni de moindre que sói.
92. ce seroit érámé de leze najesté d’opposer le droit Hó
nain a 1*ordonnance de son prince (R.79. 154.; Id. esnard
492.)
93. ais e • • les estats ne souffrent pas qu'on leur impose
charges extraordinaires • • e sinon qu*il sóit accordé & соnsenty au arlement. (R.1o2.)

114

94. A ethodus még a királyoknak két legitim formáját is
meri; akiket semmi sem köt, és a keresztény királyokat, akik
esküvel kötelezik magukat bizonyos törvények betartására:
Principes Christian!, /../qui ctim sacrSs initiantur, magno
jurejurando verbis concepjfis h Pontificibus ft regni proceribus ses© obligant, ex legibus imperii & aequo bono Rempublicam gesturon, formula .ultiéra initialionis regum nostro
ma /.../ pulüharxima visa mihi est; in eo maximé, quod Prin
ce ps ante Pontifices per Deum immortalem jurat, se omnibus
ordinibus, debitam legem ac justitiam redciturum: & ' r 1
ne que verő juratus fidem violare facilé potest, aut si possit, no lit tarnen, jus enim Ilii dióitúr ut privato cuique,
ft iisdem legibus tenetur. leses autem totius imperii proprias convellere non potest, /.../ sine trium ordimim consen
su. ( eth. 187.) Nb. abban a pillanatban, amikor az eskü el
hangzott , tulajdonképp kontraktussá válik a koronázási szertartás, szerződéssé a törvény.
95. Hais la religion étant reque d*un commun consentement,
il ne faut pás souffrir qu’elle sóit mise en dispute, car
toutes choses mises en dispute sont aussi révoquces en doute,
• • • (id. Baudrillart 39o.)
96. On о voulu dire, ft publier par escrit que 1‘estat de
rácé estoit aussi composé des trois Re pub li que г-, & que le
Parlement de aris tenoit vne forme d*Aristocratie, les trois
estate tenoient la lemocratie, ft le Roy reprcsentoit l*estat
royal : qui est une opinion non seulement, ains aussi capi
tals (sic). Car c’est crime de leze majesté de faire leo äu
get s eompagnons du Prince souuerain. (R. 192.)

-

97. le tyran est celuy qui de sa propre auetorité se faict
Prince souverain, sans election, ny droict successif, ny sort,
ny juste guerre, ni vocatioh specials de Pieu : c'est celuy
duquel les escrits des ancicns s’entendent, et les loix qui
veulent que cestuy—lä sóit mis h mórt. (R.79* 237? id. esnard
5o2.)
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38* distinguer le Prince absolument souverain de со lay qui
ne 1’est pas, et les sugets d*avec les ©strangers (R. 79*
299#; i- 'Ъвткгй 5o2.)
99* La onarchie loyale, ou légitime est colle ok los sa
ge ts obéissent aux lols du Ponarque et le onarque aux lois
de nature, demeurant la libertd naturelle et propriété des
Mens aux sagets. (R.75. 27?.)
1 oo.
en la 'onarchie chacun en particulier,
tout le
peuple on corps, dolt iurer de garcier les loix, « fair©
raent de fid elit 6 au onarque aouverain, qui ne do it serssent
qu* i ieu seul ... qui ost la seule cause, pour laquelle le
seigneur ne doit point de serment au vassal .(E. o5.)
1 ol. II n’y a rien plus grand en terre aprSs Heu que los
krinces aouvcreins et ils sont (Stabile de lui co i e ses lieu
tenants pour con: ander les autres hom es. (R.79. 1ко.; id*
Schnitz 17.)
1 ol. hrincipaute n'est autre chose que l’eetat populairo
ou aristocratique, qui a un chef qui commando k tous on par—
ticulier et n*est quo premier en non collect if (a. 7 4. 268. j
id. esnard 436.). - A "premier en nps collcctif" 6s a "pri
sms inter pares" hasonlóságának, Irülönbösöség 'nek, kösös tör
tén© Írói gyökerének, egymásba alakulásának vizsgálata érdekes
feladat lenne.

1o5. fít s*il est alnei quo la ooeieté humaine ne зе peut
entretonlr qu© por amitié et que In nourrice d’amitié est
X*équallté, et qu*il n*y a point a*équalité hors 1* es tat populaire, il s’ensuit Men que Meat la plus belle forme de
Re publique qu*on pourrait choisir. (R.73. 335. jid. -emmrd 511.

1o4. A szuverenitás-oInélet értelmében a legsúlyosabb érv a
német birodalom "birodalom" voltának cáfolatára; melyet már a
ilothocusban kifejtett; hogy egyáltalában nen monarchia, nem te
kintlietö a Római Birodalom utódjának.
1o§. /II/ advient ordinaireaent, que lee plus bailee Re pub
lique s soufrent les plus grans changemensi & ne sont pás h
Ылатт pour cela, si le changesent vient d’vne force exterieure: сотое 11 aduient le plus souvent: car les beaux estats
sont les plus emiuies.
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1 об. ve.s 1*eatat fleurissant: ne peut estre de longue
duree, pour la varieté des choses humaine3, & incertaines»
que les plus hautes Bepubliques, bien souuent viennent a
tomber tout a coup de leur pesanteur • • • $R« 36Э•» X».X v • cli« I. )
1 o'7. plusieurs s*abusent bien fort» de penaer que la re
ellerche des astres, & de leur vertu secrette, diminu* quelque chose de la grandeur, & puissance de lieu: ains au cdtraire sa majesrté est beaucoup plus illustre, & plus belle * » ♦
(S.369.)i tous les astro logues BMfees deneurent d*accord
que les sages ne sont point sugets aux astres (R* 418«) stb.
loo. St peut estre que l*un des plus beaus fondemens de
ceste Monarchie est, que le Roy mourant, les officiers de
la couronne deraeuréi en leur charge I qui par ce noyen maintiennent la Kepublique, en son estat;;. (R. 422.)
109. Erő, sőt erőszakot is fordíthatnánk, mely korlátozott
vagy korlátlan (szuverén) hatáskörrel hozza létre az államot:
Or l*vne, & l’autre Republique s’establist par la violence
des plus forts: ou du eonsentement des vns, qui aseugetissent
volontairement aur autres leur pleine, a entiere liberté,
pour en estre par eure dispose par puissance souueraine sans
loy, ou bien h. certaines loix,
conditions. (E. 369.,L.IV.
cn.X.)
110. Vö.: 8i la justice est 1 fin do la loi, la loi l*oeuvr<
du prince, le prince est 1*image 4e Dieu, il faut, par mérne
suite de raison, que la loi du prince soit faite au modele
de la loi de lieu. (Baudrillart 273*) 8s: C*est la conformité seule du prince a la justice qui fait le souverain légitime. ( audrillart 292.) - Hozzáteszem: ontesquieu4 és máso
kat jóval legelőzve javasolta (IV.VT.), hogy az igazságszol
gáltatás a kormányzattól különél Ló szervezet legyen.
111. и* un des plus grands, et peut-estre le principal fondement des Republiques est d’accomocler 1'estat natúréi des
citoyens, et les edits et ordonnances h la nature des lieux,
des personnes, et du temps.

*;

‘
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112« séd hinc error manavit, quod Danielis sacras sortos
ad suam quisque opinionera, non ad históriáé fidem retulit.
( teth* 225.)
113. • • ♦ úti est, non irritum fűit oraculum de I abylonls
statu, conversione, exitu; praesertim cüm Daniélis & omnium
Prophetatum voces in Christum, ас ejus tempóra ve lut in scopum dirigantur. argumento est petra ilia (qua quidem Chris
tum significari disarté Paulus /Venetus/ innuit his verbis;
Petra autem erat Christus) de vertice raontis excisa, quae
statuara confre, it. /.../ nihil tamon in rehus tarn abditis
& obscuris affin-are ausim. (Keth* 225*).
114. Ohm igitur haec vitia sint a natura cuique genti quodammodo insita, priüs est história ex raoribus & natura cu
jus que popul! judicanda, quam raaledictis Utendum. ( eth. 157.)
115. Quae cbm ita eint, & cum aetema qua dam lege naturae
conversio rerun omnium velut in orbem redire videatur, ut
aoque vitia virtutibus, ignoratio scientiae, turpe honesto
consequens sit, atque tenebrac lucii fallunt qui genus hominu semper deterlus seipso evadere putant, & cím in eo sint
errores senes, credibile est hoc illis contingere quod flő
rém aetatis, quae per seipsa laetitiam ac jucunditatem spirat, amiesum meminerunt • • ♦ ( eth. 220.)
111. IT—d • artin figyelemreméljrd adatokat közöl a 17. oz. mű
velődéstörténetére vonatkozóan, mely azonban apáik, a francia
reneszánsz második humanista nemzedékének stádiumaira is némi
fényt vet. Két adat a magánkönyvtárakrólt ezer darabosnál
több, nagy könyvtára csak magasrangá főpapnak és jogásznak
volt. A legjellemzőbb "közép"-könyvtár (1oo-5oo db) tuáájdono
sai közt is magasan a jogászok, ügyvédek vezetnek, mintegy
feleennyi parlamenti tag rendelkezett ekkora könyvtárral, de
ők xs jóval nagyobb számban képviseltetik magukat, mint a
tudósok, orvosok, párizsi polgárok. (Livre. Pouvoirs et société a Paris; Lroz, 1969.

*
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