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ellenállástanának politikai, eszmetörténeti és 

társadalmi kontextusai

Bevezetés

A 16. SZÁZADI Európa kisebbségben lévő protestáns közösségeinek szem
be kellett nézniük egy látszólag és sokáig feloldhatatlannak tűnő 

ellentmondással: a katolikus államok uralkodói az abszolutisztikus céljaik szá
mára elengedhetetlen vallásegység fenntartásáért erőszakos politikai eszkö

zökkel, esetenként fegyverrel támadtak ellenük, ugyanakkor a kötelező alatt
valói engedelmesség keresztény tanítása miatt, az Isten által föléjük rendelt 
uralkodójukkal szemben semmiféle aktív ellenállást nem tanúsíthattak.1 A 
túlélésüket szolgáló politikai és katonai önvédelmi akcióikat tehát először 
elméleti alapon kellett igazolniuk. Az így létrejövő ellenállástanok azonban a 
koraújkori abszolutista államok kialakulása, a velük szemben megmutatkozó 
rendi törekvések és természetesen a reformáció összefüggései alakító hatásá
nak köszönhetik végső kiformálódásukat."

Az alábbi tanulmány a 2001-es OTDK-ra készült dolgozat rövidített változata. A témavezető 
Varga Benedek volt, akinek ezúton köszönöm hasznos és eligazító tanácsait, valamint 
támogató segítségét.

1 A  keresztény engedelmesség tanításának legalapvetőbb bibliai igazolására: Rm  13, 1-8, a 
lutheri engedelmességtanra: A  világi felsősé gr ól (1523), in LUTHER 1905-1917. III.  359-
410., Fo r r e s t e r , 1994., O a k le y , 1991. Luther politikai gondolkodásának egészére: 
Al i .f.n , 1961. 15-30., Sk in n e r , 1978., Sh o e n b e r g e r , 1979,, G r it s c u , 1972., Po r t e r , 
1981.

2 A  16. századi protestáns ellenállástanokra általában: SKINNER, 1978. II. köt, és KtNGDON,

1977., Friedeburg, 2002., Frieűeburc, 1999. Friedeburg, 2001a. Friedeburg, 2001b., 
DE BENEDICTIS, 2003., QUILISCH, 1999. QüIN, 1999. SlJTER, 1995.
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Az országonként eltérő politikai kihívások különböző érvelésű ellenállás
tanok létrejöttét eredményezték. Ezek között az angol (John Ponet, Christo- 
pher Goodman) és skót (John Knox) ellenállástanok is a konkrét politikai 
helyzetre, a Tudor (Véres) Mária trónralépése után bekövetkező katolikus 
restaurációra, illetve Skócia belpolitikai-vallási feszültségeire, valamint a skót 
reformáció nehézségeire válaszolva születtek meg, mégpedig a lehető legradi
kálisabb formában, az istenes (tehát protestáns) uralom visszaállításának vagy 
létrehozásának reményében.

Az alábbi tanulmány John Ponet, John Knox és Christopher Goodman 
politikai ellenállástanának elemzésére tesz kísérletet, témája azonban még
sem tisztán eszmetörténeti jellegű. A politikai eszmék fejlődését és történeti 
hozzájárulását ugyanis csak a történeti kontextus figyelembevételével lehet 
helyesen értelmezni. A politikai teóriák sohasem tisztán elméleti céllal szület
tek meg, hanem az adott korszak eszmei-politikai paradigmáiból táplálkozva 
fejlődtek ki, többé-kevésbé a konkrét történelmi kihívásokra válaszolva, nem
ritkán kifejezetten konkrét politikai cselekvés és állásfoglalás bevallott vagy be 
nem vallott megnyilvánulásaként. A téma megközelítése és vizsgálata tehát tu
datosan kontextualista, amiben leginkább a cambridge-i eszmetörténeti iskola 
módszereit követi/ így a tanulmány végső soron arra tesz kísérletet, hogy a 
vizsgált ellenállástanok legfontosabb tartalmi elemeinek elemzésén tűi felvá
zolja az összetett és egyedi eszmei-politikai háttér és a belőlük kinövő ellenál
lástanok viszonyát.

A három szerző ellenállástanai elemzésénél három kontextust kell ala
posabban figyelembe venni. Először is tisztázni kell, milyen történelmi ténye
zők, milyen társadalmi-politikai kényszer késztette őket ellenállástanuk kifejté
sére, vagyis mi volt az az összetett politikai szituáció, amelyre mintegy válaszolva 
született meg a poneti, a knoxi és a goodmani ellenállástan. Másodszor vizsgálat 
alá kell venni, hogy milyen már létező eszmék, érvelések és gondolatok segít
ségével, felhasználásával és adaptálásával válaszoltak az előbb említett politikai 
kihívásokra, milyen már létező eszmetörténeti elemek és érvek segítségével 
fogalmazták meg ellenállástanukat. Harmadsorban pedig figyelmet kell szen
telni annak a kérdésnek, hogy az adott történelmi kihívásra válaszolva, 
korábbi ellenállástanok érvelésének elsajátításával létrehozott ellenállástanuk
ban és annak alkalmazásakor milyen politikai eszközök, lehetőségek (ágensek) 
álltak rendelkezésükre, akik számára az ellenállás nagyon is konkrét politikai 3

3 A kontextualista eszmetörténet elveire és módszereire általában: SKINNER, 1997., TULLY,
1988.. valamint kritikájára: RhVIlt, 1992. Ponetre, Goodmanre és Knoxra alkalmazva: 
DáWSON, 1990.

118



feladatát és akcióját előírhatták, vagyis milyen társadalmi csoport lehetett szá
mukra a megcélzott hallgatóság.

A tanulmány érvelése során azonban nemcsak a politikai és eszmetörténeti 
kontextus megvilágítására törekszik, hanem -  ahol indokolt, és ahol a terje
delmi korlátok megengedik -  egyes eszmetörténeti fogalmak eredetét, mélyebb 
jelentését is igyekszik megvizsgálni és megérteni. Ebben a német politikai-tár
sadalmi eszmetörténet egyik jelentős irányzata, a “Begriffsgeschichte” elveit 
követi.' A tanulmány elsősorban a rendelkezésre álló források, a szerzők ki
nyomtatott traktátusainak elemzéséből indul ki, de a kontextusok felvázolásá
hoz nagymértékben támaszkodik a szakirodalom megállapításaira is. Az azo
nos eszmei premisszákból kiinduló, de az eltérő politikai összefüggések miatt 
más-más érvelés bázisán kidolgozott protestáns ellenállásiam tradíciók vázla
tos összehasonlítása révén pedig végeredményképpen a 16. századi protestáns 
ellenállástan és a nyugat-európai államfejlődés összefüggései tükrében meg
határozhatjuk a vizsgált szerzők ellenállástanának eszmetörténeti szerepét, és 
általános képet alkothatunk az angolszász politikai eszmetörténet ellenállás
iam gyökereiről.

A 16. századi államok általános fejlődése és a rendi politika

A protestáns politikai ellenállástan kialakulása nem tekinthető a szakadár pro
testánsok teológiai gondolkodásának logikus következményének, megszüle
tése fontos történelmi folyamatok együttállását feltételezte: a koramodern ab
szolutista államok kialakulása, a velük szemben megmutatkozó rendi törekvések 
és természetesen a reformáció összefüggései következményeként jött létre.:>

A 15. század végétől a nyugat-európai fejlődés egyik legfontosabb vonatko
zása az űn. abszolutista állam kialakulása volt, a szuverén territoriális nemzet
állami keretek alapjainak megteremtése. Spanyolországban, Franciaországban 
és Angliában főbb jellemzőit tekintve nagyon hasonló fejlődés bontakozott ki. 
Az uralkodói hatalom korábban nem ismert nagyfokú koncentrációja, a hiva
talszerű szakértő kormányzás mind nagyobb mértékű elteijedése és centrali
zációja, a politikai és territoriális integráció korábbinál határozottabban való- 4 5

4 Brunner-C onze-K osei.LECK, 1972-1992. A kontextualista és a fogalomtörténeti 
irányzat összehasonlítására: RlCIITER, 1990., RiCHTER, 1995.

5 Az abszolutizmus és a rendiség általános kérdéseire vö.: Monarchy, ahsolulism, political 
syslem című fejezet, in ZAGOR1N, 1982. I. 87-121., RlClí, 1979.4. fejezet: The. fonnalian of 
ihe, Early Modem Slale, 92—121.; ANDERSON, 1989. 17-52., 53—74,
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sulnak meg. A régi pénzügyi és egyéb források, valamint az intézmények 
fokozatos, de nagymértékű át- és újraszervezése jelentkezett. Az egyházi és 
klerikális függetlenség (esetleg immunitás) megszüntetése, a nemesség erői
nek és politikai szerepének nagymértékű csökkenése, a privilégiumok és kor
porációs szabadságok romlása vagy elvesztése, az adóterhek és a háborús költ
ségek nagyarányú növekedése, valamint a politikai autonómia és (városi vagy 
tartományi) partikularizmus egyre nagyobb mértékű visszaszorulása vagy 
visszaszorítása mind-mind az abszolutista állam kialakulásának félreismerhe
tetlen mérföldkövei.

A kora ú jkori abszolutista állam kialakulása gyógyírt jelentett a 15. század
ban általánosan megmutatkozó politikai-kormányzati hanyatlás és tökéletlen
ség állapotára, illetve a gyakorta megnyilvánuló feudális anarchia kihívásaira. 
Elviekben békét, biztonságot, rendet és hatékony kormányzást volt képes -  il
letve adottságait figyelembe véve lett volna képes -  biztosítani, ennek azonban 
ára volt: az uralkodói hatalom saját céljaira önmaga alá rendelte az egész tár
sadalmat. Szélesedő szupremáciájának és kompetenciájának hatékonyságát és 
szakértelmét a nemesi végrehajtó hatalom kikerülésére is felhasznált szakigaz
gatási rendszer bevezetésével, csak akaratától függő tanácsadó testületek 
felállításával, a királyi hivatalok megsokszorozásával és kiépülő ágazati tagolá
sával érte el, bár csak a megelőző századokhoz képest sikeresen.

A megerősödött uralkodó a politikailag fragmentált feudális állam kato
náskodó, földbirtokos arisztokráciája által személyesen, örökölt jogként birto
kok közhatalmi prerogativáitb fokozatosan át- vagy visszavette, és a teljes poli
tikai szupremáciával rendelkező szuverén politikai autoritás kialakításának és 
elismertetésének igényével állt elő.6 7 Látszólag elkezdte a közhatalom és 
magántulajdon összefonódására épülő, személyes kapcsolati és lojalitásrend
szerként működő feudális rend lebontását, bár sokkal inkább újraszervezte és 
átcsoportosította annak erőit.

6 Az adószedés, a törvények adminisztrációja és megerősítése, a pénzkibocsátás és a hábo
rúskodás királyi monopóliumát követelték. Vö.: RlCE, 1979. 93-100. és BURNS, 1988.

7 A  római jogból levezetett igényeik szerint ez a következőket jelentette: az alattvalók bele
egyezése nélküli rendszeres adószedés, állandó hadsereg felállítása a fegyvertelen alattva
lókkal szemben, lojális szakértő bürokrácián és tanácsrendszeren keresztül történő 
kormányzás, központosított jogrendszer és királyi igazságszolgáltatás, megosztadan előjo
gok, az egyház, a képviseled szervek és a rendek felettí uralom, törvényhozás kizárólagos 
királyi hatalma, valamint csak az isteni törvény és a természetjog által korlátozott 
törvényerejű királyi akarat, törvények feletti királyi status, a hatalom és igazság királyi 
monopóliuma („Princeps legibus solutus”, „Quicquid principi piacúit legis habét 
\igorem”). Vö. BODIN, 1987 és BONNEY, 1992. 312-314.
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Az abszolút uralkodó hatalma -  annak ellenére, hogy isteni jogon működő 
királyságnak tartotta és tartatta magát, amellyel szemben az ellenállás bűnnek 
minősült -  egyáltalán nem volt korlátlan. Számolnia kellett ugyanis a fennálló 
szokásokkal, képviseleti szervekkel és intézményekkel, illetve a sokszor viszony
lag függetlenebb helyi közigazgatási rendszer ellenállásával. Alternatív bevételi 
forrásai ellenére, bevételeinek8 9 -  különösen háborús időszakban, tehát igen 
gyakran, mutatkozó -  elégtelen vagy kiszámíthatatlan volta miatt, nélkülözhe
tetlen volt számára a nemességgel való együttműködés, A megoldást jelentő 
rendszeres direkt adó behajtásához -  a középkori szokásjognak megfelelően -  
szüksége volt alattvalói, vagyis az őket képviselő rendek beleegyezésére, ehhez 
pedig az adott országnak megfelelő rendi gyűlés Összehívására, ahol a rendek 
panaszainak meghallgatásáért és azok orvoslásáért -  az uralkodói politika sok
szor kényszerű átalakítása mellett -  elnyerte vagy elnyerhette a rendek bele
egyezését.^ Nem véletlen tehát, hogy az uralkodó igényt formált arra a jogra -  
és mindent megtett érte hogy alattvalói beleegyezése nélkül, vagy annak ki
kerülésével is hozzájuthasson a nélkülözhetetlen közvetlen adókhoz. Ezt első
sorban úgy érhette el, hogy a nemességet címek, hivatalok és birtokok ado
mányozásával újonnan kialakuló (kvázi-feudális) klientúra-rendszerének 
tagjaivá, államapparátusának, királyi hivatalainak fontos és befolyásos 
szereplőivé, és ezzel kialakuló államrendszere fennmaradásában, erősödésé
ben és gazdagodásában érdekelt feltétlen híveivé tette -  cserében, ha lemon
danak partikuláris érdekeik érvényesítéséről és a konszenzusos rendi politika 
gyakorlásáról.10 Az uralkodó által felkínált pozíciók értékét az adta és 
mutatta, hogy általuk politikai-gazdasági befolyást lehetett szerezni, és hogy

S Vő. BRAUDEL, 1996. 986., 1010-1011., 1026-1032,
9 Középkori elképzelés szerint az uralkodóra csak a dominiuvt. tartozik, míg a proprielas az 

alattvalókra, tehát az uralkodó „éljen a sajátján’’. Vő.: RICE, 1979. 101-106., 
KOF.NIGSBF.RGER-MOSSE-BOW.ER, 1992. 280-282. és BURNS, 1988. 512.

10 Az uralkodók természetesen nemcsak az érintetlen társadalmi presztízzsel rendelkező, 
de katonai és politikai erejéből sokat vesztett nemességet halmozták el javakkal, bár ez 
volt lekenyerező politikájuk legfontosabb hozzájárulása az abszolutista kormányzás kié
pítéséhez. A nemességnek juttatott vagy eladott címek, nagy hivatalok, földek, fizetések 
és ajándékok mellett, a polgári rétegek gazdasági-kereskedelmi lehetőségek sokaságát, 
társadalmi előbbrejutás lehetőségét (akár nemesítést is), és biztos megélhetést nyújtó 
álláslehetőséget kaphattak. A korporációs csoportok, városok, kereskedelmi társaságok 
privilégiumok megszerzését vagy növekedését, ellenkező esetben visszatartását remél
hették az uralkodótól. A jogászoknak politikailag jelentős foglalkoztatottság és hivatali 
karrier, az egyháziaknak pedig egyházi javadalom (benefícium) vagy világi hivatal juthatott az 
uralkodó kegyeiből, Az uralkodó a társadalmi autoritás végső forrása lett, és a legfőbb 
patronátus szerepét töltötte be. Vö. RiCE, 1979. 93-106. és ZAGORIN, 1982.103-105.)
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azok magántulajdonként örökölhetőek voltak, valamint, hogy vásárolhatósá- 
guk révén tekintélyes piaci értékkel bírtak. Paradox módon ezáltal vált lehetővé 
hivatali dinasztiák kialakulása, a megvesztegetés pedig intézményes kereteket 
öltött. Következményként mind a hivatalok hatékonysága, mind a felettük való 
uralkodói ellenőrzés lehetősége csökkent, vagyis egy újfajta (kvázi-feudális) füg
gőségi és tulajdonlási rendszer épült ki. így az uralkodó bevételeinek növelése 
érdekében tulajdonképpen maga emelt akadályt királyi hatalma érvényesülésé
vel szemben. Minden hátrányos fejlemény ellenére az államigazgatás jóval fej
lettebbnek bizonyult a korábbi állapotokhoz képest. Adományok és hivatalok 
révén a központi hatalomnak sikerült több ezer embert szorosan önmagához 
láncolnia, és lehetővé vált számára, hogy a nemességet önmaga szolgájává téve 
saját szolgálatába állítsa, vagy legalábbis megszelídítse.

A koramodern abszolutizmus valójában átmenetet képezett a decentralizáló 
és centralizáló erők érzékeny egyensúlyán alapuló feudális monarchia és a 
modern, szuverén állam között, kialakítása azonban egyáltalán nem ment 
könnyen. Minden olyan szándéka ellenére, amellyel az uralkodó szerette volna 
a hatalom korábbi megosztását ('body politic') teljesen megszüntetni, uralmá
nak működése továbbra is a korona és a nemesség kooperációját és dialógusát 
jelentette, országát pedig továbbra is a középkorból örökölt testületi partiku- 
larizmus és regionális heterogenitás jellemezte. Alkudozásaik sikeressége és 
rászorultságuk mértéke határozta meg végső soron a legfőbb autoritás pontos 
helyét, esetleges eltolódását a formálisan mindenképpen működő rendi kor
mányzatban. A képviseleti gyűlések önmagukat úgy tekintették, mint bele
egyezésijoguk gyakorlása révén az uralkodói hatalmat ellenőrző, annak túlka
pásait megakadályozó, sérthetetlen alkotmányos intézményt. Mindezen jogo
sultságát a rendek az ősi szokásokból, a rendi politika kezdetleges szerződéses 
tradíciójából, az így megállapított privilégiumaikból és az alattvalói jogokat és 
szabadságokat elismerő, hivatalos uralkodói engedményekből vezették le: 
vagyis a “normatív múlt ideológiáját”11 felhasználva mindent megtettek Ősi 
szabadságuk és függetlenségük fenntartása érdekében. Az uralkodók sem 
akartak feltétlenül megszabadulni a rendi intézményektől. Szükségük volt egy 
együttműködő, pénzügyi forrást biztosító és konstruktív’ tanácsadói feladatokat 
ellátó rendi gyűlésre, de nem vették jó néven, ha az kritikai magatartást tanú
sított, vagy ha akadályként jelentkezett a központi kormány működése szem
pontjából. A két fél vitája, szembenállása és esetleges háborúskodásig menő 
ellentéte — természetüknél fogva -  nyilvánvalóan elkerülhetetlen volt. Ez két 
okból, vagy az integratív központi szándékkal szemben jelentkező partikuláris

11 „The 'idealogy of Ihenormatív*pasi", ZAC.ORIN, 1982.1 ,115., II. 69.
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rendi érdekérvényesítés és az arisztokratikus önállóság biztosítása vagy kiter
jesztése miatt következett be, vagy akkor, amikor az uralkodó minél inkább 
igyekezett szabad kezet kapni a kormányzásban, korlátozni a fennálló rendi 
jogokat, vagy a korlátlan autoritást megszerezni az adó kivetése, a törvényho
zás és a kormányzati vagy vallási reform tekintetében. A nemzetközi és a gaz
dasági körülmények befolyásoló hatása mellett, elsősorban a rendi erők erején 
vagy gyengeségén dőlt el, hogy a rendi küzdelmek a képviseleti intézményeknek 
milyen alkotmányos kiformálódását tették lehetővé. Vagy az abszolút monar
chia létrejöttét engedték meg, ahol -  mint Spanyolországban -  a konszenzus 
elvének legyőzésével, az uralkodó vált a szuverenitás egyetlen hordozójává, 
vagy a korlátozott monarchia megszületését segítették elő, mint Angliában, 
ahol a szuverenitás a király és a parlament együttesén nyugodott. Utóbbi 
azonban inkább kivételnek tekinthető, a 16. század végén ugyanis az ambíci- 
ótlan, csökkenő jelentőségű és többnyire csak kisebb, jelentéktelen ügyekkel 
foglalkozó képviseletek lesznek jellemzőek, de egyáltalán nem ritka a rendi 
testületek formális megszűnése sem.

A rendi parlament az arisztokrácia presztízsének fenntartása mellett azon
ban sokkal fontosabb funkcióját őrzi meg azzal, hogy a politikai szabadságok 
és tradíciók, valamint az alattvalók érdekeit megjelenítő konszenzusos politika 
szimbólumaként jelentkezik a továbbiakban, intézményes alapot teremtve ez
zel az uralkodóval szembeni mindenkori alkotmányos szembenállásnak, illetve 
legitimációs bázist a későbbiekben jelentkező kontraktuális (szerződéses) kor
mányzási koncepcióknak és a népszuveneritás egyes elképzeléseinek.

A politikai rendszer változása tehát mindenhol a „tanácsi” és bürokratikus 
kormányzás irányába mozdult el, az országok közötti különbség pedig a válto
zás mértékében és a központi adminisztráció által ellenőrzött territoriális és 
politikai egység fajtájában és mértékében mutatkozott meg, A reformáció 
megjelenése azonban újabb elemek és energiák megjelenését eredményezte a 
fentiekben vázolt folyamatokban, ennek pedig beláthatatlan következményei 
lettek. A koramodern abszolutista államok és a velük szemben megmutatkozó 
rendi törekvések harcának a reformációval való feltöltődése következménye
ként született meg a protestáns politikai ellenállástan, mint ahogy ezzel szűnt 
meg végérvényesen Európa és az egyes európai államok vallási egysége is. Ez a 
folyamat azonban minden térségben másként mutatkozott meg, és teljesen 
más eredménnyel végződött.
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Anglia a 16. században 
A  16. századi angol protestáns ellenállástanok 

politikai-társadalmi kontextusai

Anglia 16. századi fejlődésének legfontosabb állomása az az összefoglaló né
ven „Tudor forradalomnak” nevezett reformfolyamat, amelynek révén az 
európai államfejlődéssel megegyező módon létrejött a szuverén nemzeti 
állam.12 13 14 15 * A korai Tudorok római jogból levezetett imperiális igényeit folytatva 
VIII. Henrik lesz az, aki a minden külső szuverenitástól független, csupán az 
isteni megbízatásnak alárendelt, önmagát kormányzó államszervezet kifor
málódásának legfőbb alapjait lerakja. Királysága politikai különállását -  sze
mélyes okok miatt is — mindenekelőtt a pápai hatalommal szemben nyilvá
nítja ki azzal, hogy' az egyház feletti teljeskörű adminisztratív hatalom (potestas 
jurisdictionis) átvételével létrehozza az egyház feletti királyi szupremácia 
intézményét, megteremtve ezzel a független angol egyház (Anglicana Ecclesia) 
legitimációját. Ez a mélyreható és példátlan egyházkormányzati reform 
azonban nem járt vallási reform igényével vagy létrejöttével.18

Henrik alkotmányos reformjának mindezen túl két igen fontos közjogi 
eredménye is volt a kormányzati szuverenitás kialakulása tekintetében. Az 
egyik a törvények mindenhatóságának és szupremáciájának alkotmányos elfo
gadtatása, amely a reformáció felszabadító hatásának segítségével lehetővé 
tette a szuverenitás számára, hogy minden más jogi autoritást11 Figyelmen 
kívül hagyjon. Egyedül érvényes törvényeket azonban -  és ez a másik fontos 
fejlemény -  csak az uralkodó és a parlament alkothatott kölcsönös beleegye
zésük eredményeképpen (King-in-puriiament).15 Franciaország és Spanyol- 
ország törvényhozási gyakorlatával ellentétben így az angol uralkodó adót 
sem vethetett ki a rendek (alsó- és felsőház) beleegyezése nélkül. Erre persze 
hatalma sem nagyon lehetett, mivel Anglia védelmet nyújtó szigethelyzete 
folytán nem rendelkezett jól képzett, állandó szárazföldi hadsereggel ('stan
ding armyr) .

12 A 16. századi Angliára általában: El.TON, 1991., WU.IJAMS, 1995. és GUY, 1990.
13 A  „Church in England” status majd csak a protestantizmus megjelenésével válik 

„Church of England”-dé. vö. EltON, 1991.162-165.
14 Ilyenek például: a római jog. a kánonjog, a szokásjog („közösjog”), a természeti törvény 

és az ún. isteni törvények. Vö.: KoNTLKR, 1997. 53-69.
15 Vö. El.TON, 1953. 14., 16., 240-241. és SOMMERYILLIÍ, 1999. 92-96., 143., 262-263. és

KONTLER, 1997.53-58.
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A Tudor reformok elsősorban a központi államigazgatást érintették, 
amelynek eredményeképpen az állami ügyek intézése szigorúan levált a kirá
lyi háztartás intézményeiről, megszabadítva ezzel a kormányzást az uralkodó 
sokszor terhes és kártékony személyes aktivitásának kellemetlen és káros kö
vetkezményeitől. A feladatok ellátására különböző szakigazgatási szervek 
jöttek létre: miniszteri hivatalok, különböző speciális részfeladattal ellátott tit
kárságok és tanácsok. Létrejött egy fő végrehajtó hatalmat megtestesítő 
állandó titkos tanács és a király személyes titkára lassanként a fő koordináló 
államemberré lépett elő. Emellett Wales és az északi önálló területek beol
vasztásával megvalósult az ország teljes és mindenre kiterjedő territoriális in
tegrációja, valamint a kivételezett statusok, prerogativák, szabadságok vagy 
partikuláris függetlenségek túlnyomó része megszűnt vagy csökkent, s így egész 
Anglia „Westminster hatásköre” és a parlament törvényeinek hatálya alá került.

A parlamentáris vagy korlátozott monarchia azonban ekkor még egyál
talán nem úgy működött, mint ahogy az majd a Stuart-abszolutizmus elleni 
harcból kikerülve működni fog a 17. század második felében: a parlament 
ekkor még egyáltalán nem töltötte be az uralkodó feletti alkotmányos ellen
őrző intézmény szerepét. Az uralkodó -  paradox módon -  az alkotmányos 
intézmények erősítése révén, a parlament felhasználásával tudta relatíve 
abszolút uralmát kiépíteni. A parlament által létrehozott deklarációs törvény
hozási koncepció, valamint szükség esetére fenntartott királyi proklamáció 
prerogativája révén a király az alkotmány és a rendi jogok megsértése nélkül 
tudta az akadályozó jogi intézményeket adott esetben megkerülni, bár az 
uralkodó ezzel a lehetőséggel nem próbált visszaélni. Akaratát ugyanis a King- 
in-parliáment törvényhozói alapelv betartásával is keresztül tudta vinni. Egy
részt azzal, hogy a kormányzat törvényelőkészítő programja, illetve a parla
menti munkában való fokozott részvétele révén elérte azt, hogy a parlament 
zömmel a kormányzati előterjesztések alapján tárgyalt (és szavazott) az éppen 
kurrens ügyekről. Másodsorban, a parlament összetételének tudatos választási 
kampánnyal való befolyásolása szintén az uralkodói akarat érvényesülését se
gítette elő.

A hatékonyságában és szakszerűségében egyedülálló angol parlamenttel 
való együttműködés nélkülözhetetlenné vált az uralkodó számára, aki az adó 
megszavazásáért cserébe -  a hagyományos egyezményalapú korporációs poli
tikai alapelv értelmében — a rendek (különösen az alsőház) sérelmeinek 
orvoslását és érdekérvényesítésének segítését nyújtotta. A valóságos királyi szu
verenitás jóval nagyobb hatalma ellenére a parlament a 16. század folyamán 
megerősödve került ki a politikai megpróbáltatásokból. Sikeres együttműkö
désük mind az ország, mind a korona hatalmának további növekedését
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eredményezhette, vagyis a képviseleti szervek valóban betölthették megbízóik 
és uralkodójuk szolgálatát.

Henrik uralkodása legfontosabb államminisztere, Cromwell menesztése 
után azonban szinte teljesen visszájára fordult: rekatolizációs hajlamainak és 
pápaellenességének rapszodikusan ráltakozó érvényre juttatásával kiszolgál
tatta Angliát és a kiépülő angol szuverenitást a széthúzó és romboló erők 
tombolásának. Halála után fia, a kiskorú VI, Edvárd (1547-53) uralkodása 
alatt egymással versengő politikai frakciók harca volt a legjellemzőbb belpoli
tikai tényező, valamint az, hogy az adott politikai dominanciának köszönhetően 
Angliában meggyökerezett a reformáció hitéleti, dogmatikai és liturgiái vo
natkozásban is. Edvárd halála után azonban Henrik leánya, a katolikus Mária 
került a trónra, mégpedig annak ellenére, hogy a protestáns párt oldalági 
jelöltjét Lady Jane Gray-t már korábban megkoronázta. Belpolitikai tényezők 
azonban „a kettős királyválasztás” megoldásaként a katolikus párt és Mária 
felülkerekedését, illetve a protestáns tábor vereségét eredményezték.

Mária uralkodása csak öt évig tartott, ennek ellenére kitörölhetetlen be
nyomásokat tett mind a kortársak, mind a történeti hagyomány számára, amit 
Mária “Véres” mellékneve kellőképpen érzékeltet. Mélyen meggyőződéses 
katolikus vallásossága és spanyol orientációja -  amit II. Fülöppel való házassága 
is elősegített -  fő politikai célkitűzésévé a római egyházhoz való visszatérést és 
a Habsburgok politikai táborához való csatlakozást tette. Ezt pedig az edvárdi 
protestantizmust elutasító rendek is katasztrofális fenyegetettségnek tartották, 
így a parlament a reformáció eredményeit visszavonta ugyan, de a katoliciz
mus ismételt bevezetését elutasította. Ezért Mária a manipuláció révén kedvező 
összetételű, újonnan megválasztott parlament segítségével új árulási és eret
nektörvényt alkotott. A meggyőződéses protestánsok már csak két rossz közül 
választhattak: vagy vállalják a meghurcoltatást és az esetleges mártírhalált, 
vagy Anglia elhagyásával emigrációba mennek. Azzal, hogy vezető protestán
sok alatt máglyák gyúltak, és hogy Mária katolikus férje és a katolicizmus érde
keiért lemondott, vagy ellene dolgozott Anglia -  protestánsok szerinti -  elemi 
érdekeinek az 1556-ban kibontakozó nemzetközi konfliktusokban, ellenzékévé 
tette a társadalom nagy részét, mindenekelőtt a protestáns kisebbséget, A 
száműzetésben ekkor kibontakozó propagandairodalom véleményt fogalma
zott meg arról, vajon hogyan lehetne visszaállítani az “istenes” uralmat. Leg
többjük a parlamenti nemesség és arisztokrácia békés akciójában látta a meg
oldást, egy nagyon szűkköm kisebbség (Ponet, Goodman és a skót John
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Knox) az aktív ellenállás lehetőségét és szükségességét fontolgatták, sőt kény
szerítő erőszak alkalmazására hívták fel a rendi erőket.10

A belpolitikai krízis azonban Mária hamarosan bekövetkező halálával 
megoldódott: utódja, Erzsébet minden vonatkozásban képes volt rendet tenni 
az angol királyságban. Az 1540-1558 között bekövetkező politikai krízis elle
nére a henriki reformok eredményeképpen létrejött központi kormányzati 
intézmények relatíve stabilak és változatlanok maradtak. A parlamentáris mo
narchia olyan fejlettségi fokot ért el, hogy az uralkodói alkalmatlanság és 
polgárháborús körülmények ellenére is képes volt fennmaradni, megőrizve 
magát a nemzetállamot.16 17

Ebben a politikai kontextusban négy alapvető tényező határozta meg, vagy 
korlátozta a politikai ellenállástanok kifejtői számára a lehetséges érvelés 
módját, argumentációs bázisát és a megcélzott hallgatóság természetét. 1, Ang
lia 1553-ban protestáns ország volt, amelyben az új tanok és az új kegyesség az 
uralkodói akaratnak megfelelően, parlamenti elismeréssel megpecsételve a 
hivatalos államvallás szintjére emelkedett. 2. Anglia volt az egyetlen állam, 
ahol a protestáns hit legmagasabb szintű hivatalos elismerése ellenére a kato
likus hit restaurációja kormányzati szinten történt meg Mária uralma alatt. 
Mindez ráadásul többszöri hivatalos vallásváltás, és az azt követő ismétlődő 
vallásüldözés keretében ment végbe (1534-36, 1540, 1547, 1553, 1558), 
amely nagymértékben radikalizálta — ha tetszik, hiszterizálta -  a kortárs angol 
közvéleményt és politikát. 3. A Véres Mária alatti katolikus restauráció a par
lament beleegyezésével, tehát formális tekintetben teljesen törvényesen ment 
végbe, lehetetlenné téve bármilyen jogi és alkotmányos kifogást, ami végső 
soron radikális, az alkotmányos rendszert is megváltoztató vagy felfüggesztő 
megoldás irányába terelte a politikai megoldást keresők egy részének tájéko
zódását. 4. A angol protestantizmus sorsa szorosan összefüggött a skót refor
mációval politikai szinten is: az angol és skót trón utódlása, és az éppen 
aktuális uralkodók vallási preferenciája kölcsönösen állandó kérdése volt 
mindkét ország 16. századi politikájának, még ha a skót politikai-társadalmi 
körülmények nagyban el is tértek az angol kontextustól, amelynek nyilvánva
lóan az volt a következménye, hogy a lehetséges politikai stratégiák a reformá
ció védelmében is eltérő megoldásokat kívántak meg.

16 A kortárs protestáns politikai és vallási elképzelésekre vö.: DAWSON, 1990. 255—267., 
GRAYF.S, 1982., Ottow , 2004.

17 Vö.: Elton , 1955. 214-223., Williams, 1995. 86-123. és GlJY, 1990. The Makbig oflhe 
Tudtrr Slale című fejezetet.
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Az angol politikai kontextushoz képest a skót protestánsok teljesen más 
politikai kihívásokkal találták magukat szemben. A fő eltérések négy pontban 
foglalhatók össze. 1. Skócia 1560 előtt nem volt sem hivatalosan, sem a gya- 
korlatban protestáns állam. 2. Az országot külföldi (francia származású) kato
likus uralkodócsalád uralta. 3. Az új hit nem uralkodói, hanem nemesi refor
máció révén fokozatosan jelent meg, elsősorban helyi szinten fejlődve. 4. A 
nemességnek a szokásosnál jóval nagyobb, történetileg különleges alkotmányos 
szerepe volt, köszönhetően a sajátos, klán-rendszeren alapuló skót rendiség
nek. További fontos politikai faktorként jelentkezett az a belpolitikai s<yá- 
tosság, bogy a franciapárti és angolpárti urak és klánok között régóta tartó 
rendi küzdelmek zajlottak a hatalom ellenőrzése és megszerzése érdekében, 
néha szemben az uralkodóval, néha mellette. Ugyanakkor egy külpolitikai té
nyező is nagy befolyással bírt: VIII. Henrik skót trónigénye, valamint a skót 
nemesség vagy egy része Franciaországhoz való viszonya vallási preferenciát is 
jelentett. 13

John Ponet, John Knox és Christopher Goodman ellmállástana

John Ponet Ed várd uralkodása alatt Winchester és Rochester püspökének 
tisztét töltötte be, de Tudor Mária hatalomra kerülése után ő is menekülni 
kényszerült az európai kontinensre. Nem a kálvinista Genfbe ment azonban, 
hanem abba a Strassburgba, ahol Bucer is szolgált. Ellenállástana kifejtésekor 
tehát a többi emigránshoz hasonlóan Ponet is a katolikus restauráció okozta 
személyes megrázkódtatásból és az Angliát ért, protestáns szempontból tragi
kus történelmi-vallási események általánosan elfogadott értelmezéséből indult 
ki. Eszerint Anglia népe elhagyta Istent és a gonoszhoz (vagyis a katolikus 
egyházhoz) tért vissza. Tekintve, hogy a 16. századi Európában a vallási kérdések 
legtöbbje politikai téren dőlt el -  azon belül is többnyire a rendi küzdelmek 
keretein belül -, továbbá hogy Angliában a vallási orientáció a legmagasabb 
státusú politikai szereplők elképzeléseinek függvénye volt -  jelesül a hivatalos 
vallási elkötelezettség változásait az uralkodói akarat parlamenti jóváhagyása 
alapozta meg és tette megkérdőjelezhetetlenné Ponet számára is egyértelmű 
volt, hogy a fennálló „tűrhetetlen” helyzetre politikai megoldást kell találni. 
Mindebből érthető, hogy Ponet miért a politikai hatalomról írott munkájá- 18

18 Skóciára általában: HOUSTON-KNOX, 2001., SOMERSV.T Fry-S omerset Fry, 1982., 
BROWN, 1961., BINCHAM, 1971. és DlCKlN.SON-PRYDE, 1962.
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baii (A Short Treati.se on Political Power)19 20 21 22 fejtette ki részletesebben az istenes 
uralom visszaállítását igazolni igyekvő ellenállástan át.'!>

Művének első fejezetében a politikai hatalom eredetéről, céljairól, helyes 
használatáról és korlátáiról ír. Meggyőződése szerint, ahogyan az esztelen álla
toknak szükségük van egy őket irányító kimagaslóbb teremtményre, aki az 
ember, az embereknek is szükségük van egy náluknál jóval megfelelőbb kor
mányzóra, mivel jóllehet rendelkeznek értelemmel, de az első ember bukása 
folytán, az alapvetően megromlott érzékelésük (sensuality) kerekedett felül, és 
ezért nem képesek önmagukat megfelelően irányítani.-1 Ponet nem ért egyet 
azzal a felfogással, miszerint az emberi értelem elegendő lenne az emberi 
közösségek (companies, commonwealth) liosszűéletű fenntartásához és az állam
vezetés (policies) megfelelő igazgatásához."' Véleménye szerint Isten az egyetlen 
tökéletes kormányzó, aki teremtőként uralkodik mindenek és mindenki felett, 
és aki arra teremtette az embereket, hogy szolgálják és dicsőítsék Őt. Legfőbb 
teremtményének, az embernek rendjét és kormányzását (order and gouerment) 
azonban magánál tartotta, mégpedig azáltal, hogy az emberek leikébe plántálta 
a természet törvényét (the law of natúré), amely megszabja, hogyan kell visel
kedniük, mit tehetnek és mit nem szabad megcselekedniük. Miután azonban 
az első ember bukása folytán az ember lelke megtelt bűnnel, sötétséggel és 
kétségekkel, Isten kénytelen volt írásba adni törvényeit, először a tízparancso
latban, majd a szeretet jézusi két fő parancsában. Ezek a parancsolatok -  mint 
minden igazság hordozói -  Ponet számára az uralkodás legmegfelelőbb esz
közei és minden állam fenntartásának egyetlen támaszai, amelyek alapján 
minden emberi teljesítményről meg lehet ítélni, hogy az vajon jó, igazságos és 
igaz-e, vagy annak az ellenkezője. Ugyanígy a parancsolatok az emberi törvények 
felett állnak és különbséget tesznek közöttük, melyik igazságos vagy igazságta
lan, igaz vág)' hamis, istenes vagy bűnös, A törvény megszegői ellen azonban, 
Ponet szerint, az özönvízig nem volt evilági büntetés elrendelve. Isten azáltal, 
hogy elrendelte Noénak, aki más ember vérét ontja, annak a vérét is ontsák

19 A Shorl Tieati.se un P o litica l Pmoer, a n d  o f  the ím e  obedience w hich subjecls ou r la k ings a n d  olher 
civ il governors, w ith  a n  E xh m ialion  la  a ll true a n d  tu tim u l E nglish  m m , Cam piled by D r. John  
Ponet, B ishop a j  Rochester a n d  Warche.sler. Edited fór the Modern Reader írom the 1556 
Edirion by Patrick S. Poole, P salm  1 1 8 :9  U is belUtr la írttal in  the Lord, titá n  lo  tru sl in  
Pnnces, 1-44. In  POOLE.

20 Ponet ellenállástanáról általában vö.: Beer, 1990., Peajüdon, 1982., Woi.LMAN, 1982,, 
Skinner 1978. II. 221-238., Kínodon , 1977.194-196. és Allén, 1961.118-120.

21 Ahogyan más kérdésekben, Ponet az emberi lélek értelmezésénél is az arisztoteliánus- 
tomista felfogásból indul ki.

22 Vö.: Ponet, 1-2.
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ki, politikai hatalmat hozott létre (poUlical powerj és hatalmat (authority) adott 
bizonyos embereknek további törvények megalkotására, valamint mások élete 
és javai felett. Ezen hatalom célja -  a protestáns államtanok alapvető téziseivel 
egyezően -  Ponet szerint az volt, hogy büntesse a gonoszokat, a bűn mértéké
nek megfelelően és egyenlően. Felfogásában a törvényhozó és végrehajtó ma- 
gisztrátusi politikai autoritás ebből a hatalomból nőtte ki magát és ezen 
alapszik, „törvény végrehajtás nélkül ugyanis, olyan, mint harang nyelv nélkül”,

Ponet a törvényhozás és végrehajtó politikai hatalom tekintetében az arisz- 
totelészi államformák kategóriáit követve megkülönbözteti a monarchiát, 
ahol egy ember uralkodik, az arisztokratikus uralmat (Aristoaacy), ahol a 
legjobbak (many of the best), a demokráciát, ahol a sokaság (the, multitude) és 
végül a „kevert államot” (the mixed, state), ahol mindezek együtt, vagyis a király 
a nemességgel és a közemberekkel (cammoners) kormányoz. Ponet szerint ez 
utóbbi, az ún. „vegyes” vág)' „kevert alkotmányit” uralom a legjobb és legalkal
masabb a hosszú és stabil uralkodás fenntartására. Ezzel az arisztotelészi-polü- 
bioszi koncepciót felelevenítő itáliai (Machiavelli, Guicciardini, Contarrini), 
francia (de Seyssel, Pasquier, du Haillan, Hotmail) és a kortárs angol politikai 
diskurzus (Allén, Smith, Aylmer) egyik szignifikáns premisszáját emeli be 
érvelésébe -  nem kevés aktuálpolitikai célzatossággal. Ugyanakkor véleménye 
szerint mindegyik államforma célja ugyanaz, ti. az igazság fenntartása, az egész 
lakosság jólétének és javainak megőrzése (az oligarchikus kevesek vagy a zsar
noki egyeduralkodó érdekeivel szemben). Isten azonban az emberi belátásra 
bízta, hogy melyiket választják az ország érdekeinek szolgálata és az állam 
fenntartása érdekében. Ebben Ponet Kálvin elgondolását követi, aki számára 
teljességgel érdektelen volt az államforma milyensége az istenes uralom 
tekintetében.23 24 Ebből következően Ponet szerint -  bár Kálvinnal ellentétben — 
amikor az emberek úgy látják, hogy a kormányzó visszaél hatalmával, megvál
toztathatják az államot, akár annak kormányformáját is, de ezzel együtt válto
zatlanul megtartják az autoritást."1

23 KÁLVIN 1995. 303-304. Ezt a véleményét Kálvin mindvégig megtartotta, még ha Institú
ciója kési kiadásának egy beszúrásában utóbb úgy is nyilatkozott, hogy „egyáltalán nem 
tagadom, hogy az arisztokrácia, vagy az általa és polgári közrend állal kormányzott állam a többit 
valamennyit messze felülmúlja”, megjegyezve, hogy az ettől eltérő kormányforma esetén 
annak megváltoztatása azonban „nemcsak balga és felesleges, hanem egyúttal ártalmas gondo
lat is lenne. ” Kálvin, 1995, 753-755.

24 Vö.: PONET, 3. A kevert alkotmány tradíciója és a konszenzusalapú rendi érdekérvénye
sítés sajátos angol változatának fontos előzménye az angol királyság, Fortescue által 
„domínium politicum et regale"-ként való értelmezése, eszerint ugyanis az angol király
ság nem  abszolút monarchia (dommrum regale), hanem alkotmányos királyság, ahol a há-

130



Mivel a törvényhozói és végrehajtó hatalom Istentől fakad, és a kormány
zók Isten miniszterei, az alattvalóknak tiszteletet kell adniuk, és engedelmes
kedniük kell nekik. Ebben Ponet a non-rezisztencia alapelvet hangsúlyozó, 
kortárs európai és angol teoretikusok véleményét követi. Ugyanakkor felhívja 
a figyelmet arra is, hogy ahol az Istent félik, ott zsarnok nem tud megjelenni, 
hanem minden ember a másik gazdagságát és gyarapodását keresi, valamint, 
hogy Isten azért rendelte az államokat (the State of the policies and common- 
wealth), hogy a vezetők (head-s) ne tudják elnyomni az állam tagjait, és azért, 
hogy a nép szabadságát megtarthassa a nemesek büszkesége és ártása elle
nében.2’ Ezt a szerepet szánja a német birodalmi gyűlésnek, illetve a francia 
és angol parlamenteknek is, amely minden rendű és rangú emberek gyűlése, 
akik tudta és beleegyezése nélkül az országban semmi sem történhet. A tör
vényhozó testületek felelőssége hatalmas, egyrészt „abba a megbízatásba és au
toritásba helyeztettek (pút in trust and authority), hogy az emberek számára kötelező 
törvényeket alkossanak” hogy megőrizzék országuk szabadságait és jólétét 
(conservation of the liberties and commonweaUh of their country), másrészt a közem
berek „rábízták (trust) magukat, feleségeiket, gyermekeiket, javaikat [megőrzésre] az ő 
kezeikbe. ”* 25 26

Az ország szabadságainak védelme a poneti érvelésben egyértelműen a 
rendi érdekek melletti kiállást jelenti, amely a kevert alkotmányú Angliában 
az elvben akár az uralkodói akarattal szemben is érvényesülő „össztársadalmi” 
érdekek védelmét jelenti. A megbízatás (trust) politikai fogalmának használata 
mögött pedig egy magánjogi kategória áll, mégpedig a „trusteeship” intéz
ménye, amelyet Ponet közjogi keretek között tesz értelmezhetővé.27

rom rend beleegyezése nélkül a királyok nem hozhatnak törvényeket nem vethetnek ki 
adókat, stb. Vö. ELTON, 1953. 13-14., El.TON, 1974. 28-29., 32-37., KDNTI.ER, 1997. 53-60. 
és R.U3INSTKIN, 1987.

25 A non-rezisztencia tanának kortárs angol gyökereire: KONTLER, 1997. 30—42.
26 Ponet, 5.
27 Az eredeti magánjogi aktus során a (megbízás jogának birtokában álló) megbízó (hu

sim) felhatalmazza a megbízottat (írásién) valamilyen javadalom névleges tulajdonjogával, 
amelynek kezelésében széleskörű cselekvési szabadságot élvez, és annak jövedelmét él
vezheti, de szigorúan csak az ún. „élvező" (btmefidmy) javára való tekintettel. Ilyen a 
gyámság intézménye is, mikoris a kinevezett gyám nem rendelkezik a valódi tulajdon
joggal a gyámolt személy javai felett, de névleges, széleskörű kezelési jogot szerez felet
tük, azzal a feltétellel, hogy azt csak a gyámolt személy érdekeinek m egfelelően gyako
rolhatja, m égpedig többnyire csak ideiglenesen. Ez a politikai hatalom esetében  
nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a megbízó, azaz Isten kormányzással bízza meg az autori
tást viselő személyt vagy személyeket, de az autoritást mintegy csak letétbe helyezi el 
náluk, amelyet az élvező, azaz az önmagát kormányozni nem képes nép érdekében kell

131



Traktátusának második fejezetében Ponet arról értekezik, hogy vajon léte
zik-e abszolút uralkodói hatalom és autoritás. Meglátása szerint a világi ural
kodók, akik Isten képmásai és miniszterei, abszolút hatalmat (an absolute 
f)ower, a fullness of power)2H követelnek maguknak és gyakorolnak, egy olyan 
privilégiumot, amikor kedvük szerint cselekedhetnek, senki sem mondhat 
nekik ellen, figyelmen kívül hagyhatják a törvényt, szabadon és korrekció vagy 
beavatkozás nélkül tevékenykedhetnek a természeti törvénnyel, más isteni tör
vényekkel, illetve az országok pozitív törvényeivel és szokásaival szemben, vagy 
megszeghetik őket, rabszolgaként használhatják alattvalóikat, és javaik felélé
sével következmények nélkül pusztulásba taszíthatják őket."' A hatalomgya
korlás ezen formájának jogosságát azonban, amely sok tekintetben hasonlít a 
későbbi bodeni szuverenitás-koncepcióhoz, „a mai idők mindezen nyomorúságai 
miatt” alaposan meg kell vizsgálni, mert ha jogos, akkor a népnek engedel
meskedni kell irányukban, ha nem, gyakorlójának Isten büntetésétől kell 
tartania. Ponet érvelése szerint Isten és a természet törvényének megalko
tásában a fejedelmek és királyok nem vettek részt. A törvény tehát előbb volt, 
mint az uralkodói hatalom, az uralkodóknak következésképpen be kell tar ta
niuk azokat, és kifejezett parancs számukra, hogy tegyék azt, ami jogszerű, és 
szolgálják az igazságot,. Mivel „az emberek túlzásokba esnek, sok esetben lerombolják a 
természet [töményéi], és vétkeznek Isten ellen, az országgyűlés (diet) feladata”, hogy 
„változtassák meg és formálják át a gonosz művelését a nyomor enyhítésére vagy or
száguk védelmére”. A politikai hatalom végrehajtója ugyan az isteni igazságszol
gáltatásnak, de sohasem élhet vissza ezzel, működését tehát az isteni és a ter
mészeti törvények korlátozzák. Az abszolút monarchiát pedig vagy az emberi 
ész irányítja, vagy ellenkező esetben zsarnoksággá fajul. Mivel azonban az em
beri értelem megromlott, nincs arra garancia, hogy nem az utóbbi valósul 
meg.

így az sem véletlen, hogy Ponet felteszi a kérdést: „vajon a királyok és a feje
delmek cselekedhetnek-e országuk pozitív törvényeivel szembeni’ (thepositive laws of iheir 
country). Ezzel kapcsolatban Ponet kétféle uralkodót különböztet meg: „az * 28 29

felhasználniuk, jó llehet széleskörű cselekvési szabadság fenntartása mellett. Következés
képpen a politikai hatalom valódi, tehát nem névleges birtokosa -  Isten után -  maga a 
gyámsági állapotban levő nép, aki azonban sohasem fogja kinőni a kiskorúságot, de 
semmi esetre sem maga az uralkodó. Ponet erról később még részletesen beszél. A 
„trusteeship" intézményéről: VARGA, 1994,és GOUGII, 1950,

28 Az „an absolute power” és az „a fullness of power” terminusok a „plenitudo potestatis” 
és a „merum/summum iinperium” fogalmakkal állíthatók párhuzamba, amelyek kora
újkori értelmezését legmarkánsabban majd Bodin fogja adni. Vö.: BODIN, 1987.

29 Ponet , 5.
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egyik egyedül hozhatja a törvényeket, mivel országuk egész közössége (tlie whole State 
and body of their country) adta neki és mondott le javára az autoritásról, hogy ezt 
lehesse, amit azonban leginkább zsarnokságnak tartanak". A másik pedig, akinek „a 
nép nem adta át az autoritást, hanem megtartotta magának ”, ami a kevert állam fo
galmával írható le (tnixed State).30 31 Ponet szerint az első kategóriába tartozó 
egyeduralkodók, akiknek a nép autoritást adott, morálisan semleges dolgok
ban, alkothatnak törvényeket és akár el is tekinthetnek tőlük, de a vallást és a 
nép jólétét érintő (godly and profitably ordained fór the cornmonwealth) ügyekben 
nem szeghetik meg a törvényt, és nem tekinthetnek el tőle. Ennek az a ma
gyarázata, hogy Ponet szerint az uralkodók konkrétan és kifejezetten a jó 
cselekvésére rendeltettek, és nem a gonoszéra: jó  példamutatásra, az alattva
lók jólétének és hasznának előmozdítására. Ebben a kérdésben Ponet az osi- 
anderi célirányos isteni rendelés gondolatát fogadja el.sl Ha pedig ott, ahol a 
nép átadta a hatalmát a törvények megalkotására, a kormányzó nem szegheti 
meg a pozitív törvényeket, vág)' nem tekinthet el tőlük -  érvel Ponet -, meny
nyivel kevésbé teheti ezt az az uralkodó, akinek a nép nem is ruházta át a ha
talmat, hanem közösen hozzák a törvényeket. Ha ezt mégis megteszi, „nem 
hiába hozzák létre-e az egész ország komoly, ünnepélyes gyűléseit és a hosszú 
parlamenteket”, teszi fel a kérdést Ponet, hiszen „milyen bizonyosság lehet bármiben 
is, ahol minden egy személy akaratán és színlelésén alapszik”.32 Eszerint, nemcsak az 
egyeduralomban kötelesek az uralkodók betartani a pozitív törvényeket, ha
nem ez sokkal inkább így van a kevert alkotmányé királyságokban. Ponet 
végkövetkeztetése szerint, semmilyen állam uralkodójának nincs abszolút ha
talma, és jogosan nem is követelheti azt. Ha az uralkodók fele annyira bölcsek 
lennének, mint amennyire annak szeretnének látszani, akkor mások példái
ból tanulva lemondanának az abszolút hatalom igényéről is. A törvények meg
szabta kötelességeiket teljesíteniük kell, amit ha elmulasztanak, az „állam 
reformereinek” támadnak kötelességei. Senki sem kap ugyanis bocsánatot, 
sem a gonosz végrehajtója, sem annak megengedője, de főleg az nem, aki 
megakadályozhatta volna a gonosz bekövetkeztét. A jó polgár az, aki nem cse
lekszik gonoszt, de még jobb az, aki nem engedi, hogy mások azt cselekedjék. 
A hatalom abszolutisztikus visszaéléseivel szemben tehát a kollektív büntetés 
felelőssége által felvértezett erényes, politikailag aktív polgár koncepciója áll.

30 Ponet , 7.
31 Osiaiider szerint a Római levél 13. fejezetének utalása a rendelt hatalmakkal kapcsolat

ban csak a helyesen, tehát Istennek kedves módon munkálkodó hatalmakra vonatkozik, 
vagyis az alattvalók csak nekik tartoznak engedelmességgel, gonosz uralkodóknak nem. 
Osiand erről vő.: Kínodon , 1977. 182-186., SkiNNEr 1978. II. 204-206.

32 PONET, 7.
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Művének harmadik fejezetében Ponet újabb érvek segítségével igyekszik 
bizonyítani, hogy a kortárs uralkodók bármennyire is mások javait bitorolják, 
nem törődnek a jó kormányzással, azt hiszik, kivételezettek Isten törvényei és 
hatalma alól, mégis alárendeltjei mind az isteni és természeti, mind a pozitív 
törvényeknek, ahogyan bármelyik magánember is. Az uralkodó ugyanis egy
szerre magánember saját személyére nézve, és uralkodó hivatalára nézve: ez 
utóbbi minőségében azonban csak hordozza, de nem birtokolja a politikai au
toritást. A hatalom tudniillik, amelynek a páli parancs (Rm IS, 1-8) értelmé
ben minden léleknek engedelmeskednie kell, a poneti értelemben nem az 
igazságszolgáltatásban és törvényhozásban résztvevő személyek összességét 
vagy szűkebb értelemben a királyok és vezető magisztrátusok együttesét jelenti, 
hanem egy olyan (elvont, tehát nem személyes) szolgálatot és autoritást (mi- 
nistiy and authority) jelent, amelyet a hivatal viselői csak végrehajtanak és gya
korolnak. Az isteni rendelés, vagyis a politikai hatalom és autoritás, illetve az 
azt végrehajtó, viselő személy elkülönül egymástól, a hatalom maga mindig az 
isteni rendelés természetével bír, miközben annak gyakorlója és viselője, az 
uralkodó személye akár gonoszt is cselekedhet. Ez utóbbi főleg akkor áll 
fenn, ha az alattvalók nem hallgattak Isten tanácsára, amikor kinevezték: 
eszerint pedig a zsarnok nem mindig az isteni büntetés eszköze. Az uralkodóra 
mint magánemberre szintén vonatkozik a páli parancs: ő is beletartozik a min
den lélek meghatározásba, ezért ő is alávetettje az általa sáséit, Istentől rendelt 
politikai autoritásnak,33 34

Traktátusának következő fejezetében Ponet az uralkodó iránti engedel
messég kérdéseit feszegeti. Meggyőződése szerint mind a túl sok, mind a túl 
kevés engedelmesség káros az államra nézve, mert vagy zsarnoksághoz, vagy 
anarchiához veze ti Ezzel a kijelentésével Ponet két kortárs elképzeléssel 
vitatkozik. Egyrészt az anabaptisták politikai nézeteivel, miszerint nincs szük
ség politikai hatalomra és ezért természetesen az irányában tanúsított enge
delmességre sem. Ponet szerint ez a keresztény szabadság félreértése: az ana
baptisták azt hiszik ugyanis, hogy az ember élhet bűn nélkül, de elfelejtik az 
ember bukását, hogy nem képes önmagát kormányozni. Isten éppen azért 
rendelte a polgári hatalmat (civilpower), hogy uralkodjon az emberek felett és 
fogja vissza őket, ha túllépnének kötelességeik határán. Másrészt Ponet „az 
angol pápistákkal” vitatkozik, akik szerint a közhatalomnak tekintet nélkül

33 PONET, 9-10. A magánszemély és a közszemély hatalmi distinkciója kérdésének (he is 
bolh a priváté maii. in respecl af kis ormi. perstm, and a puklii: Jigure in respecl lu kis offtce.) 
középkori gyökereihez: KANTOROWICZ, 1957. és BURNS, 1988. 426-427.

34 Vö.: PONET, 11-12.
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mindenben engedelmeskedni kell. Szerinte ok nem fogják fel, hogy a hata
lomnak fokozatai vannak abban a tekintetben, hogy mi felett rendelkezik a 
hatalom autoritással, és hogy miben és meddig kell neki engedelmeskedni. 
Figyelembe véve, hogy a közhatalom Isten hatalma és rendelése, mégpedig 
bizonyos konkrét dolgokra -  ahogy az osianderi elv kimondja —, de nem 
általános megbízatás minden dolog felett, a politikai hatalomnak nem hatás
köre a lélek és a lelkiismeret feletti uralkodás, hanem csak a test felett és 
azokban a dolgokban, amelyek az evilági élethez tartoznak.33 Ebből, valamint 
Ponetnek a kálvini abszolút isteni szuverenitás elvével megegyező meggyőző
déséből következően, miszerint Isten a legvégső és legfelső hatalom az ember 
felett (the Supreme and Highest Power), az következik, hogy Isten parancsát 
kétség és gondolkodás nélkül teljesíteni kell, a hibákat ejtő és bűnre hajlamos 
uralkodó parancsainak azonban csak alapos vizsgálódás után szabad engedel
meskedni. Végeredményben a igaz és törvényes parancsoknak engedelmes
kedni kell, a jó hatalommal szembeni engedetlenség halálos bűnt jelent elkö
vetője számára. De bűnös, „istentelen, igazságtalan, törvénytelen, az országra káros 
uralkodói parancs tekintetében nem kell engedelmeskedni, hanem ellenállni, mivel az 
alattvalóknak természetellenes módon nem szabad saját pusztulásukat elősegíteni, ha
nem saját megváltásukat kell keresni: nem fenntartani a gonoszt, hanem elnyomni: 
mivel nem csak az elkövetők, hanem a gonoszt jóváhagyók is büntetés alá fognak esni, 
ahogyan Isten Igéje és az emberi, törvények egyaránt mondják. ” Ebben Ponet nem tér 
el az ortodox lutheri-kálvini politikai alap elvtől, 3'J amely legvégső esetben is 
csak az istentelen uralkodói paranccsal szembeni passzív engedetlenséget en
gedi meg a büntető következmények kötelezően passzív vállalásával, bár 
Ponet a gonosz elnyomását is feladatul állítja fel az alattvalók számára. 
Érvelésének természetesen ezúttal is részei a kevert alkotmányú államok be
rendezkedéséből fakadó lehetőségek. Szerinte ugyanis „az embereknek több 
tiszteletet kell mutatniuk országukkal, mint uralkodójukkal szemben” „mivel az ország 
egy király feletti méltóság (degree)”, „ (...) az alattvalóknak országukat kell szeretniük, 
annak bármelyik tagja eló'tt, ahogyan a királyok és fejedelmek is csak tagjai az állam
nak". Másrészt „az állam elég jól ellenállhat és virágozhat, még ha nincsen is királya, 
de ezzel szemben állam nélkül nincsen király Az államok és az uralmak élhetnek, 
„ha levágják a fejüket”, és egy új fejet emelhetnek, egy új kormányzót állíthatnak 
maguknak, ha úgy látják, hogy a régi túlságosan saját akaratát kereste és nem 35 36

35 Ebbeu Ponet mintha visszatért volna a lutheri „Zwei Reiche” tanításához, mely szerint a 
világi és a lelki szféra teljesen elszeparált egymástól. Vő.: PONE.T, 12.

36 Vő. Kálvin, 1995a és Kálvin 1995b. Egy jó  kritikai kiadás, amely az újrakiadások válto
zásait jó l nyomon követi: H öl’l'L, 1991. THOMPSON, 1994. 15-19.
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az egész állam jólétét, amelyre rendeltetett.5*' Ponet ezen a ponton explicit 
módon mond véleményt aktuális politikai kérdésekről. Amikor például az 
uralomrajutáskor tett eskü és egyéb vállalt feltételek betartásáról, valamint a 
nemesség és a parlamenti képviselők beleegyezésének szükségességéről be
szél, egyértelműen Mária politikáját kérdőjelezi meg. Ha ugyanis Henrik sem 
cselekedhetett a parlament beleegyezése nélkül, érvel, Mária hogyan csele
kedhetne, hiszen neki sincs több joga, mint apjának, tehát nem adhatja el az 
ország részeit (Calais, Berwick) a képviselők beleegyezése nélkül. Következte
tése egyértelmű: ha egy király vagy kormányzó azon van, hogy a koronájának 
felségjogait vagy egyéb jogait csökkentse, akkor el kell mozdítani.37 38

Traktátusának ötödik fejezetében Ponet bizonyítani igyekszik a tulajdon 
sérthetetlenségének elvét. Tapasztalatai szerint ugyanis korának abszolutista 
igényéi uralkodói alattvalóik természetes tulajdonjogát bitorolják azzal, hogy 
kisajátítják javaikat. Érvelése szerint amikor az anabaptisták azt állították, 
hogy minden közös, nem vették figyelembe az ember bűnös mivoltát. Ők 
ugyanis szintén azt gondolják, hogy minden közös, de a gyakorlatban ezt csak 
alattvalóik javaira értik. A tulajdonnal kapcsolatos visszaélések az uralkodó 
részéről Ponet szerint egyaránt megvalósulhatnak a nyílt eltulajdonítás, az 
indokolatlanul magas adók kivetése és a pénzrontás keretein belül is.39 
Véleménye szerint azonban minden ember szabadon birtokolhatja és élvez
heti tulajdonait, azt tőle senki, még az uralkodó sem veheti el, erre tett kísér
let esetén pedig mindenki -  a természeti törvény értelmében -  megvédheti 
javait. Minden ország ugyanis végső soron Isten tulajdona, akinek az emberek 
szolgái, az uralkodók pedig miniszterei, mégpedig azzal a feladattal, hogy 
megvédjék a rájuk bízott alattvalók javait és elősegítsék jólétüket, vagyis az 
ország fennmaradását. Az uralkodónak egyrészt mérsékletet kell tanúsítania, 
önnön érdekeivel szemben országa érdekeit kell szem előtt tartania, másrészt 
tudnia kell, hogy cselekedeteit illetően számon kérhetik őt alattvalói. Hivatala 
tehát inkább szolgálat, mint jogosultság.

37 Po net , 15.
38 PONET 17. Érdekességképpen: „Thus did Popé Houorius l.he third command thr. Archbishop of 

Calosse and hú s7iffmgHI.es lo dejnive Ihe Kmg of Hungary, which romi abaul to wnsle, sell, and 
give. away (he. regalüies and riglUs of hú croum, un!ess in fime ke emséd- and miied írnek Ihat 
which he had- dime. ” és „Popé. flmwriaus (tt$ you hea.nl hefore) cmumauded Ihat Ihe kmg of 
Hungaiy shtmld be deprived, heamse he dimiimhetl Ihe r/glits of Ihe emum: unless he repeuted, 
and- undid all Ihat he. had done. ”, PONET’, 17., 24, Egyes megjegyzései révén, Ponet 
egyértelművé teszi, hogy Tudor Máriát is elmozdítandó zsarnoknak tartja.

39  A pénzrontás egyértelműen Henrikre utal.
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Ponet traktátusának hatodik és egyben legfontosabb fejezetében arról ér
tekezik, hogy vajon törvényes-e egy gonosz kormányzónak ellenállni, őt letenni 
és egy zsarnokot megölni. Ebben tulajdonképpen egész traktátusának tanul
ságait is levonja. Meggyőződése szerint nincs jobb és boldogabb állam, mint 
amelyiket egy igaz, istenes ember irányít, de nincs rosszabb, mint ha egy álla
mot olyan ember irányít, aki gonosz és istentelen -  ez utóbbi a zsarnokság ka
tegóriájával azonosítható. Ponet szerint ez bitorlás, választás vagy öröklés 
révén jön létre, végleg szakít tehát a zsarnok mint isteni büntetés lutheri kon
cepciójával. Ponet tulajdonképpen a zsarnok definícióját adja, amikor részle
tesen leírja, hogy melyek azok a cselekedetek, amelyekért mint magánember 
az autoritást bitorló zsarnok is megérdemli a büntetést.40 Zsarnoksága, általá
nosságban, abban mutatkozik meg, hogy nem veszi figyelembe mire is rendel
tetett, vagyis a nép jólétére, hanem csak saját hasznát és élvezetét keresi. 
Ebből következően pedig alattvalóival szemben a nyílt erőszak vagy a titkos 
ármánykodás eszközeit alkalmazza, semmiért nem fizet és ígéreteit sem tartja 
be, ugyanakkor pedig lefegyverzi alattvalóit , nehogy képesek legyenek jogai
kat megvédelmezni (nőt be abk to use any force to defend their right)41 Ponet 
tisztában van azzal, hogy a keresztények között nincsen pozitív törvény a 
zsarnok büntetésével kapcsolatban, de arra a kérdésre, miszerint „vajon 
törvényes-e megölni egy olyan szörnyet, amelyik emberi formát vett fel”, mégis határo
zottan megfelel. Történelmi példák igazolják, érvel Ponet, hogy „ nem új dolog 
gonosz királyokat és kormányzókat elmozdítani, és azok, akik igaz autoritással bírnak, 
megtehetik és meg kell tenniük, hasonló ügyekben, mint korábban tették". Meglepő 
módon Ponet protestáns létére középkori kánonjogászok véleményét idézi, 
hogy ti. a természeti törvény alkalmazható bűnös kormányzó elmozdítására és 
megbüntetésére politikai és egyházi ügyekben egyaránt. Ha ugyanis a pápát le 
lehet tenni, mennyivel inkább a hatalmukkal visszaélő királyokat is, ugyanazon 
érveléssel. Az uralkodó ugyanis nem mindig Istentől rendelt autoritás, hanem 
sokszor csak nem Isten tanácsának megfelelően választott király, akit nem 
Isten akarata szerint, hanem a bűnös emberek elképzelései és vágyai szerint 
neveztek ki, de az ilyenektől Isten megtagadja a rendeltség elisme-rését. Az 
ilyen uralkodó tehát törvényesen elmozdítható, mivel hibáztak kiválasztásá
nál, és Isten nem fogja elítélni az engedeüenséget, sőt az ilyen esetek kifeje
zetten tetszésére lesznek. A hatalmával visszaélő uralkodó elmozdítását Ponet 
a politikai nemzet vágj' az egész ország (the body or State of the realm or common-

40  Ponet, 27.
41 Ponet, 23.
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wealth) ügyévé teszi.4" Ponet az abszolút uralkodói autoritás, Bődül által húsz 
évvel később alaposabban kifejtett elméletének kortárs elképzeléseivel vitatko
zik és igyekszik cáfolni azokat. Szerinte ugyanis nem helytálló az az elképzelés, 
miszerint az uralkodók csak Istennek vannak alávetve, és minden ember 
nekik. Véleménye szerint ugyanis az egész ország (the body of eveiy State) számára 
lehetséges és szükséges orvosolni és kijavítani a kormányzók bűneit. Műve 
első öt fejezete tanulságainak levonásával Ponet megállapítja, hogy a királyok 
és fejedelmek nem birtokolnak abszolút hatalmat alattvalóik felett, Isten és az 
ország pozitív törvényeinek alattvalói, nem vehetik el törvényesen, vagy hasz
nálhatják alattvalóik javait saját kedvükre. Ének, bizonyítékok és tön'ény, 
amely a gonosz kormányzó levetésére és elmozdítására szolgál, bizonyítják, 
hogy törvényes megölni a zsarnokot. Ahogyan Isten a magánemberek ügyei
nek meghallgatására és eldöntésére rendelte a magisztrátusokat és megbün
tetni bűneiket, ugyanúgy azt akarja, hogy a magisztrátusok tetteikről számoljanak 
el, és bűneik legyenek kijavítva és megbüntetve az egész társadalom vagy a po
litikai nemzet részéről (the body of the wkole congeegation ere commonwealth). Ponet 
a politikai hatalom eredetéből indul ki ugyanis, szerinte -  ahogy már ko
rábban is megfogalmazta -  „a királyok fejedelmek és kormányzók autoritása a néptől 
van, ahogy minden tömény, szokás és politika ez kinyilvánítja és igazoljaValahol ki
sebb az autoritásuk, valahol nagyobb, valahol a nép nem adja át autoritását, 
hanem megőrzi, és maga gyakorolja, de az minden esetben a néptől szárma
zik, még ha a nép nem is eredendően rendelkezik vele, hanem Istentől

43nyerte.
Végeredményben Ponet a hatalom átruházásának középkori eredetű gon

dolatát (teanslatio imperii) elevenítette fel, amit a kevert alkotmány elképzelésé
vel és a megbízatásalapú politika (tmsteeship) beemelésével tett sajátossá. 
Vagyis abból az általános elvből, hogy „az egész”, vagyis a politikai autoritás 
teljessége megteheti azt, amit „a rész” számára, vagyis egy tagjának megenged, 
és abból a tényből, miszerint a királyok, a fejedelmek és más kormányzók, a 
politikai testületnek csupán tagjai, bál' fejei, az következik számára, hogy nem
csak az uralkodó feladata és kötelessége a bűnök büntetése, hanem a politikai 
szeivezet egésze is jogosult annak végrehajtására, zsarnokság esetén pont az 
uralkodóval szemben. Ahogyan a hivatalba helyezettek elmozdíthatok, úgy 
törvényes lehet megölni egy zsarnokot is.

Ponet szerint a zsarnok megölésének lehetősége a természeti törvényből is 
következik. A magánjog természetéből adódóan ez a jogosultság nem csak 42 43

42 Ponkt, 25.
43 PONKT, 25.
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„kevesek vagy bizonyos emberek számára, hanem egyaránt mindenki” számára biztosí
tott, jóllehet ez nincs leírva, hanem Isten az emberek szívébe írta és rendelé
sével természetévé tette.11 Ebből következően indokolt és törvényes a termé
szeti törvény szerint mindenki számára meggyilkolni a zsarnokot. Ebben az 
esetben a gyilkosság bűne megbocsátható, sőt dicséretre és örök emlékezésre 
méltó. Ponet szerint a nemesség nevének eredete is innen származik, ők 
ugyanis szerették országukat és bátrak voltak, hogy felszabadítsák annak 
elnyomott népét. Hasonlóképpen „a jó királyok, kormányzók és rendek a múltban 
a legnagyobb megtiszteltelésnek tartották, ha a városokat és az országokat nem vették sa
ját használatba, (amikor behívták ókét segíteni és az elnyomottakat felszabadítani), 
ahogyan a fejedelmek manapság teszik, hanem megmentették és felszabadították a 
népeket és az országokat a kormányzók zsarnoksága alól és visszaállították számukra 
szabadságaikat”. És bár egyeseknek rendelkezésére állnak az eszközök a gonosz
tevők megbüntetésére -  folytatja Ponet nem mindenki gondolja törvényes
nek a magánember számára, hogy megbüntesse a gonoszt. Egyes keresztény 
országok törvényei mégis megengedik, hogy magánember megölje a gonosz
tevőt, még ha az hivatalt visel is. A Ponet által felsorolt esetek azonban majd
nem teljesen csak a magánszférába tartoznak. Ha például a kormányzó karddal 
ront ártatlanokra, ágyban találják valaki feleségével vagy megrontani készül 
valakinek a lányát, vagy a legrosszabb esetben hazaárulást követ el, mindenki 
számára megszűnik az engedelmességi kötelezettség az istentelen és zsarnoki 
cselekedeteivel szemben.44 45 46 Ezek a példák a középkori kánonjog által megha
tározott olyan esetek, amikor bármely magánember ellene szegülhet az igaz
ságtalan erőszaknak,40 Ponet tehát a magánjogi ellenállási lehetőséget a poli
tikai helyzetre is alkalmazza, alkalmazását azonban korlátozza. „Amennyire

44  PONET, 25. Ponet szerint túlságosan egyértelmű dolgokról nincsenek írott törvények, 
például az önvédelem lehetőségét sem a pozitív törvények, hanem csak a természeti tör
vény írja elő.

45 Ponet , 26.
46 Ponet eseteinek forrása vagy közvetlenül a Digesla volt, vagy Melanchton írásain és a 

Magdeburgi konfesszión keresztül ismerte meg őket. Bekentünk... Melanchtanról vő.: 
ALLÉN, 1961. 30-34., Skinner, 1978. II. 205-206., a Magdeburgi Konfesszióra általában 
(tévedései ellenére) ALLÉN, 1961. 103-106., részben annak korrekciójára SKINNER, 
1978. II., 207-210., 217-218,, OLSON, 1972. 56-79. Kínodon , 1977. 202-203., és 
WH1TFORD, 2001. Nem árt megjegyezni azonban azt, hogy az a hazaárulás esetének kivé
telével egyik aiaphelyzet sem politikai természetű, vagyis a magánjogi érvelés elfogadói 
nem politikai szituáció adta jogokat is politikai jogokká formálták át. Nem véletlen, 
hogy Melanchton valahol megjegyzi, hogy a tettenért konzult is csak az apa vagy félj 
bosszulhatja meg, tehát az ellenállás joga sem mindenkié, hanem csak az arra feljogosí
tottszemélyé. Vö. Skinner, 1978. II. 203,
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lehet, minden keresztény államban minden dolog a rend és a jótékonyság szerint történjék, 
azt gondolom, Isten Igéje alapján nem tartható fenn, hogy magánszemély megölheti a 
zsarnokot, kivéve (ha a zsarnokok, bálványimádók, és áruló kormányzók igaz büntetésének 
végrehajtását az állam egésze teljességgel elmulasztja, vagy ahol a fejedelem a nemességgel 
és a tanáccsal [itt értsd: parlamenttel] az egész ország és a nép alávetésére vagy meg
változtatására szövetkezik), amennyiben bármely magánember valamilyen különleges 
belső paranccsal rendelkezik vagy Isten megbízhatóan bizonyított akaratát ismeri (...) 
i>agy ha a közhatalom megparancsolja, vagy megengedi, hogy jogos okból és közös szük
ségből ölje meg.”.'11

Ponet tehát ellenállás tanának végső megfogalmazásában elegyíti a magán
jogi és a rendi alkotmányos érvelést, ami által a zsarnok megölésének jogát 
tulajdonképpen a politikai autoritás egészére bízza. A magánembernek tehát 
-  a bűnbánat és az imádság (Penance and. Prayer)47 48 49 eszközein túl -  csak akkor 
van ellenállási joga, ha az ezzel megbízott autoritás ezt elmulasztja. Angliában 
pontosan ez a kivételes helyzet állt fenn, amikor is a parlament azzal, hogy 
szabad akaratából törvényileg elismerte a katolicizmus visszaállítását, elmu
lasztotta kötelességei teljesítését és összeesküdött az uralkodóval. Ekkor -  Po
net gondolatmenete szerint -  lehetősége nyílt bárkinek, de elsősorban a nép 
egészének, hogy erőszakkal távolítsa el Máriát a hatalomból. Bár Ponet egyál
talán nem ad parancsot arra, hogy öljék meg Tudor Máriát vagy akár csak 
távolítsák el a hatalomból, de azáltal, hogy felszólít minden keresztényt: 
szabaduljon meg a gonosztól és forduljon vissza Istenhez, implicit utasítást ad 
az istenes (tehát protestáns) uralom visszaállítására az uralkodó levetésével és 
új, kegyes uralkodó beiktatására]. Kortársai így is értelmezték Ponet traktá
tusát, és bár sokan -  különösen a katolikus fél tagjai -  előszeretettel értel
mezték félre szavait, a protestáns közvélemény is Mária eltávolításának elvi 
indoklásaként értelmezte a hatalom és az engedelmesség viszonyát vizsgáló, lát
szólag elméleti fejtegetéseit.

John Knox skót protestáns prédikátor, aki szülőhazájából is a protestánsok 
üldözése miatt volt kénytelen eltávozni, 1553-ban Angliából Genfbe emigrált, 
ahol 1558-ban megírta a The Appellation to the Nobility and Estates című fő 
munkáját.® Ahogyan a teljes cím is mutatja, műve fellebbezés „a kegyetlen és

47 Ponet, 26.
48 Ponet jellemző példát hoz fel erre: „Dr. Luther (...) wenl intő the fndjtil, and exhmted every 

mán to pút mi kis amar: Ihat is, Penance and Prayer. And somi after, God nd (he marid of ihat 
lyrant. ’ Ezenkiviil fenntartja még  a papi személyek számára az exkomtmmikádó lehető
ségét is.

49 Knox életrajzára MASON, 1994 és RiDLEY, 1968. 596. Knox politikai gondolkodására: 
Graves, 1976., Keid, 1988., etc.
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legigazságtalanabb ítélet ellen, amit ellene mondtak ki Skoda hamis püspökei és kleriku
sai”.50 51 A fellebbezés oka -  Knox meghatározásában -  nem csupán saját életének 
védelme, hanem az Isten igazsága iránti tisztelet és a testvéreinek üdvössége 
iránti féltő aggódás, mivel „mindezeket az istentelenek fenyegetik”. Knoxnak a 
címben meghatározott célja kérés és intés a nemességhez, a rendekhez és a 
köznéphez. A mű első soraiból azonban kiderül, hogy elsősorban a nemességet 
és a rendeket szólítja meg, mint „az Isten által megbízott törvényes hatalmakat”, 
akik arra rendeltettek, hogy megvédelmezzék az üldözött ártatlanokat. Felleb
bezését egy törvényes és általános tanácshoz nyújtja be, amely a legősibb tör
vények, a kánon, a kegyesség szellemében, egy igei alapú döntés meghozatalával 
-  reménye szerint -  visszafogadja azokat, akik a zsarnoki őrültségtől elszenve
dett kegyetlen és igazságtalan üldözések miatt hozzájttk fordultak védelemért 
és segítségért. Knox egy korábbi művéhez, a First Blasthoi ' hasonlóan itt is a 
lutheri egyháztan elképzeléseit fogalmazza meg, amely a törvényhozó és igaz
ságszolgáltató jogosultságot (potestas iuri.sdicti.onis in foro exteriori et publicae) a 
világi autoritásra ruházta át.52 Knox nem féli az igazságot megvallani, és ki
mondani azt, hogy a „tűzzel-vassal” (by fire and sward) védett egyház -  vagyis a 
katolikus -  nem mindig azonos az igaz (apostoli) vallással. Knox tehát az Isten 
kiválasztott keveseinek státusát vetíti rá a skót protestánsokra, szemben az an
gol protestánsokkal, akiket a First Blasftbán főleg az Istennel szövetséges nem
zet szerepébe bújtat.53

Knox meggyőződése szerint Isten általános feladatokkal is megbízta a ne
mességet: vezetőket (heads) támasztott az államban, akik Isten dicsőségét szol
gálják, biztosítják az alattvalók vallásos oktatását, a visszaélők megbüntetését, 
az alattvalók zsarnoksággal és elnyomással szembeni védelmét, az igaz tanítók 
fenntartását, valamint Isten mindenki számára adott törvényének szolgálatát 
és a fejedelmi példaadást.54 A nemesség mindenben azonos a közönséges 
halandókkal a születésre, az életre és a halálra nézve, de tagjai isteni preroga- 
tivával rendelkeznek a kötelességek, a vallás és az alattvalók védelme tekinte
tében és érdekében. Isten azért rendelte őket testvéreik fölé, hogy végrehajtsák 
a szükséges büntetéseket, megvédelmezzék a rászorulókat, fenntartsák az igaz

50 Teljes címe: The Appétlatüm ofjohn Knox from the erűd and most injait seiUence. pnmmtnced 
against kim by falsé bishops and detgy ofSeoÜand, wilh kis sujifilicalitm and exhmiation lo the 
nobility, est ales and. commonally of the somé, a mű címlapjáról, in Kn o x , 1994. 72-114.

51 The First Blasl uf Ilié Trumpel against the. Mimstrmis Regiment o/Wovten in KNOX, 1994.
52 Egyháztani kérdésekre vő.: OAKI.EY, 1991.175-179. és Keen, 1996.
53 Vö.: DAWSON, 1990. 260-262. és RELö, 1988, A szövetség reformációs teológiájára általá

ban: BIERMA, 1990., és Baker, 1998,
54 k n o x , 1994. 83.
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vallásgyakorlatot, fellépjenek a hamis tanítók ellen, és végrehajtsák a szüksé
ges reformokat.J>

Knox a katolikus Skócia teljes területére nem remélhette, és nem kezde
ményezte a nemesi reformációt -  ez talán irreális célnak is minősült volna 
így annak kötelességét csak a nemesség saját birtokaikra korlátozva írta elő, 
bár ott semmiféle halogatást nem tűrve rendelte el.% A skót nemesség territo
riális reformációja, vagy legalábbis annak Knox által felvázolt terve, lényegében 
hasonlít a széttagolt német területek fejedelmi reformációjára, illetve az 1526- 
ban a fejedelmek számára biztosított reformátori jog alkalmazására (ius refor- 
mandi), a nemesség vallási (és politikai) autoritással való felruházása pedig a 
buceri hatalmi multiplicitás elvével mutat rokonságot.^7 A helyi földesurak 
szimpátiája tehát egyben a protestantizmus túlélésének feltétele, ugyanakkor 
egy lehetséges későbbi sikeres politikai offenzíva végrehajtásának alapja. Fran
ciaországhoz és Hollandiához hasonlóan a protestantizmus népi támogatott
sága ekkor Skóciában sem döntő társadalmilag és nem hatékony politikai tekin
tetben a nemesség politikai és katonai súlya, illetve irányító szerepe nélkül.

A püspökök zsarnokságának elfojtását és az ártatlan hívők védelmét -  foly
tatja érvelését Knox -  Isten nemcsak a királyoktól várja el, ahogyan a neki 
való engedelmesség során sem a királynak való hízelgés a feladat, hanem test
tel, erővel, gazdagsággal, bölcsességgel segíteni és védeni kell mindenben, ami 
Isten dicsőségét szolgálja, de kijavítani, meggátolni, elfojtani mindent, ami ré
széről nem erre irányul. Vagyis minden megengedett a papok zsarnoksá
gának, elbitorolt világi hatalmának elfojtása érdekében, ugyanakkor csak en
gedetlenség és korlátozott ellenállás lehetséges az istentelen uralkodói 
paranccsal szemben. Kötelező azonban az engedelmesség a törvénnyel nem 
nyilvánvalóan ellentétes dolgokban, ahogyan azt 1557. októberi levelében és 55 56 57

55 Kn o x , 1994. 83-84.
56 k n o x , 1994. 91.
57 Knox egy 1557 októberében kelt levelében azt írja, hogy a nép fejedelmeinek (priiues of 

ihtt profik) nevezik a nemességet, akik a tiszteletet, az adót és a hódolatot nem  születésük 
miatt kapják alattvalóiktól, hanem hivataluk és kötelességeik (ojjice and dtily) miatt, hogy 
ti. kötelesek legvégső erejükig megvédeni és megszabadítani alattvalóikat és testvéreiket 
minden zsarnokságtól és elnyomástól. Az itt megfogalmazott fejedelmi kötelesség tulaj
donképpen implicit módon tartalmazza az osianderi célirányos isteni rendelést elvének 
a nemességre való kiterjesztését is, vagyis azt, hogy ha nem teljesítik kötelességeiket, 
nem jár nekik semmi tisztelet és talán nem is nev ezik őket a nép fejedelmeinek. Másrészt a 
vallási reformáció és a nyilvános gazságok megjobbítását is a nemesség feladatává teszi, 
mondván az inkább rájuk tartozik, mint a klérusra vagy a királyoknak nevezett fő ural
kodókra (chkf ruhás called kinga). Az érvelés sok tekintetben tehát itt is rendi jellegű. Vő. 
Kn o x , 1994.137.
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később még több helyen írja, Knox itt az istentelen parancsok megtagadása 
esetére fenntartott engedetlenségi tan lehetőségét veti fel, amelyet szerinte a 
nemességnek kötelessége alkalmazni, máskülönben árulást követ el, ahogyan 
támogatása megvonása esetén is. Azt az ellenvetést azonban, hogy engedel
meskedni kell a királynak, akár jó, akár rossz, mivel Isten ezt parancsolta, 
Knox ismételten elveti. Véleménye szerint nem kevésbé istentelen azt állítani, 
hogy a királynak -  Isten akarata szerint -  engedelmeskedni kell, mikor az 
ístentelenséget parancsol, mint azt állítani, hogy maga Isten az istentelenség 
szerzője és fenntartója.58 59 60 Annak kimondásával, hogy Isten az istentelen király- 
lyal szemben nem kíván meg engedelmességet, Knox a Kálvin által is kép
viselt, kissé gúnyosan „common songéként aposztrofált engedelmességi tant 
utasítja vissza. Nyíltan és radikálisan beleszól abba a vitába, amely a zsarnok 
isteni eredetének kérdése körül keletkezett, nem kevés zavart, kétértelműsé
get és visszakozást okozva (pl. Viret, Béza).

A felmutatott modell révén tehát Knox nem az uralkodói, hanem a ma- 
giszteriális-nemesi reformáció megtörténtét látta lehetségesnek Skóciában; 
annak végrehajtását a rendi állam másik pólusától, a nemességtől várta el. 
Mindez persze teljesen érthető is: egy katolikus uralkodóház irányította or
szágban, ahol a protestantizmus sohasem volt államvallás, a reformációt csak 
az új és megtisztított hit felé forduló igaz nemesség hajthatja végre. Ennek 
igazolását pedig Knox a skót politikai rendszer rendi igényű bemutatásával 
végezte el. Az általa felvázolt teokratikus rendi monarchiában az uralkodónak 
kiemelt pozíciója van ugyan, de a rendek tanácsa és beleegyezése határozza 
meg cselekvési körét, ha ugyanis az uralkodó alattvalóit zsarnoki módon el
nyomja -  például megakadályozza igaz (tehát protestáns) vallásgyakorlásukat 
-, a nemesség korrigálni köteles annak politikáját/’9 De a törvényes hatalom
nak kijáró engedelmesség, tisztelet, adó és áldozat is csak akkor jár ki, ha a 
„kardot” mások hasznára, üdvösségére és szorgalmára használja, vagyis amire 
rendeltetett.1'0

Knox azonban ennél is továbblép azzal, hogy kijelenti: minden embernek 
kötelessége a maga elhívása szerint és annak megfelelően -  különösen a ki
rályhoz csatlakozott nemességnek -  a bolond és vak őrület megzabolázása és

58 Kn o x , 1994. 95.
59 Kn o x , 1994.95.
60 Knox itt azt az eredetileg Osiandertől származó elvet érvényesíti, miszerint a hatalom 

nem csak általában Istentől rendeltetett, hanem egy bizonyos feladat betöltésére, amit 
ha az uralkodó elmulaszt, tetteiben nem  rendelkezik többé az isteni rendelésből fakadó 
autoritással. Ki nem m ondott módon az uralkodó személye, illetve az általa hordozott és 
képviselt autoritás szétválik és fuggeüenedik egymástól, KNOX, 1994. 85.
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elfojtása, különben Isten haragját hívja ki maga ellen. Az olyan bűnpártolást, 
amelyet azzal követtek el, hogy nem álltak ellen a istentelenségnek, Isten nem 
fogja elnézi s mindenkit, nemest, nemtelent egyaránt és egyformán meg fog 
büntetni. A felelőssége azonban különösen a nemességnek nagy, mivel ők is 
egyaránt Isten által — az igaz vallás és igazság fenntartására -  rendelt hatal
mak, függetlenül attól, hogy nem királyok.'11

A bálványimádás és a káromlás bűnének megbüntetése és annak végrehaj
tása sem csupán a királyra tartozik, hanem mindenkire a saját elhívása, lehe
tőségei és alkalma szerint, hogy revánsot vegyen az Isten dicsőségén esett 
sérelmen. Ez Knox bevallása szerint is szigorúnak tűnhet, de mivel a bűnösök 
miatt mindenki bűnhődik (ez a kollektív büntetés elve), mindenkinek tisztá
ban kell lennie a következményekkel és mindenkinek felelőssége az isteni ha
rag elhárítása. Vagyis a többségnek kell megbüntetnie a közösség egészét 
fenyegető bűnösöket.1,2 Knox ezen a ponton túllép a lutheránus felfogáson is, 
amely mindent megtett azért, hogy elkerülje az egyén vagy az egyének egésze 
politikai ügyködésének lehetőségét, és ezzel kivédje az anarchia korábban 
megtapasztalt veszélyét. Knox azonban a Magdeburgi Konfesszióból ismert 
„mindenkinek a saját elhívása szerint" (according to the vocalion of euery mán) 
korlátozással próbálja elkerülni az alulról kezdeményezett, valóban anarchiával 
fenyegető népi mozgalmak lehetőségét, de megtartva a széles néprétegek 
támogatásának biztosítását. Másrészt ha arra tekintünk, hogy a nemesi refor
máció akár uralkodóval szembeni végrehajtása Knox tanácsai szerint elsősorban 
helyi, territoriális szintre kell hogy korlátozódjanak -  a Skóciában megmutat
kozó erőviszonyok miatt is -, akkor a populáris ellenállás biztosítása sem 
jelent többet, mint a helyi szintű vallási tisztaság fenntartásának lehetőségét és 
kötelességét a köznép számára biztosítva.011

Knox azonban óvatosságot mutat azzal is, hogy kimondja: bármennyire is 
mindenki kötelessége a büntetés, mennyivel inkább az uraké, akiket Isten 
alattvalóik fölé rendelt és karddal ruházott fel, és akiket a zsarnokság és kirá
lyuk arcátlanságának megzabolázásával bízott meg, amikor azok Isten törvényét 
hágják át. Vagyis Knox számára nem azonos a felelősség szintje a kötelességek 
végrehajtása vagy elmulasztása tekintetében, ami mindenképpen a nemesei 
vezetésű vallási mozgalom létezését támogatja.'1'1 61 62 63 64

61 Kn o x , 1994. 96-97,
62 k n o x , 1994.99.
63 Vő, DAWSON, 1991. 568-570.
64 Kn o x , 1994. 102.
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Knox érdekes módon műve későbbi részében az isteni igazság megismerése 
után ismét nem csupán a karddal felruházott magisztrátus, hanem mindenki 
számára kötelességgé teszi, hogy -  Istennek tett esküje alapján -  ereje teljessé
géig revansot vegyen az Isten ellen tett sérelmen. A nemesség, a bírák, a feje
delmek, a magisztrátus és Anglia egész népe számára egyaránt kötelesség, 
hogy ne csupán ellenálljanak Jezábelnek -  vagyis Máriának hanem halállal 
büntessék bálványozó papjaival együtt. Ez a megjegyzés azonban nem Skóciára, 
hanem csak Angliára érvényes, ahol Knox a katolikus restauráció letörése 
érdekében kifejezetten a bálványozó uralkodó és minden segítője levetését és 
kivégzését kezdeményezte, ahogy az a First Blaslból kiderül. Skóciában azon
ban, nem lévén idáig protestáns ország, Knox csak a fokozatos vallási reformá
ciót ajánlja, a kormányzat elleni erőszakos fellépésre nem buzdít, csak az igaz 
hit megvédését és az igazságtalan és istentelen uralkodói parancsok megtaga
dását propagálja.1'* Ezt a különbségtételt mutatja az is, hogy Knox érvelését to
vább folytatva egyáltalán nem említi a skót kormányzatot, hanem csak a skót 
klérus kifogásaival foglalkozik, akik ugyanis egyházi prerogativára és privilégi
umokra hivatkoznak. Knox támadásának célpontja tehát elsősorban a pápai 
egyház.

Knox műve végén ismét Angliára tereli a szót, mégpedig az angol nemes
séget emlegeti fel a skót nemességnek példaként. Ok ugyanis utálják az idege
nek szolgaságát, a papok büszkeségét, a bűnös nő szörnyűséges uralmát, azt, 
hogy kénytelenek voltak nyakukat a gonosz jármába hajtani és engedelmes
kedni mindannak, amit a gőgös spanyolok és a bűnös Jezábel parancsolt 
nekik, s hogy végül szolgaként kellett a tanácsuk elé állniuk. Azonban ezzel 
-  hívja fel a figyelmet Anglia esetének tanulságaira Knox -  learatták korábbi, 
a protestantizmussal szembeni ellenállásuk és hitetlenségük gyümölcsét: a bű
nös nő kénye-kedve szerint a száműzetést, az üldöztetést, a kárhoztatást, a ne
vetségessé tételt, a fogságot kellett elszenvedniük, ahogyan a múlhatatlan tűz 
is osztályrészük lesz, ha nem bánják meg korábbi árulásukat.Wl Knox köv etkez
tetése szerint a skótokra is ugyanez vár, ha megtagadják Isten tőlük segítséget 
kérő szolgáinak védelmét, és mindezek Knox szerint magának a Mindenható
nak fenyegetései,

Knox tehát sajátos programot bocsát a skót nemesség számára, amely az 
alkotmányos ellenállástan biztosítása révén a fokozatos reformáció elérését 65 66

65 KNOX, 1994. 104. Vö.: The First. Bktsl of Ihe Trumpel agaimI the Manslrous Regintmi of 
Wamm, in KNOX, 1994. 3-47. A kétféle knoxi programra vö: MASON, 1994. xx., és 
DAWSON, 1991, különösen 565-573.

66 Vö. Kno x , 1994.111-112.
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célozza. Angliában más a helyzet, itt egy mái- Istennel korábban szövetséges 
nép elpártolásáról beszél Knox, amelynek következménye a késedelem nélküli 
halálos isteni büntetés, ennek elkerülésére pedig (Ponethez és Goodmanhez 
hasonlóan) radikálisabb eszközöket javasol. Angliában lehetővé teszi az ural
kodó akár gyilkosság árán történő eltávolítását is, hogy a továbbiakban ne 
legyen akadálya az Istenhez való visszatérésnek, ebben pedig mindenki -  akár 
a nép -  részvételét is lehetővé teszi.1,7 Ugyanez Skócia esetében nem áll fenn: 
itt sokkal inkább a még nem létező szövetség mihamarabbi megkötésének 
elősegítéséről lehet szó. Ez pedig nem megy egyik napról a másikra, vagyis 
nem megy drasztikusabb, sőt akár erőszakos eszközök segítségével, hanem 
csak az igaz hit terjesztésével, annak támogatásával és a bálványozó katolikus 
hit visszaszorításának elősegítésével, valamint a skót rendek uralkodói politi
kát korrigáló tevékenységével.158

Knox a régensnek írt levele bővített változatával09 és az Appellatioimel 
együtt egy Skócia népének címzett levelet is kiadott 1558 júliusában (To kis 
Beloved Brethren The CommonaÜy of Scotland).711 Ezt azzal a kijelentéssel kezdi, 
hogy Skócia népétől ugyanazt várja el, amit a régenstől, a rendektől és a ne
mességtől, akik jelenleg az ország fő fejei.67 68 69 70 71 72 Eszerint abban a különleges 
helyzetben, amikor az uralkodó kiskorú és mellesleg távol van országától -  je
len esetben Franciaországban -  és amely tényezők miatt régens uralkodik he
lyette, akkor az ország fő fejei (the chiefheads) közösen a régens, a rendek és a 
nemesség, Skócia politikai rendszere tehát rendi monarchia.

Másrészt az ország fejeihez hasonlóan Skócia népének kötelességévé is 
teszi, hogy a nemességgel együttműködve kényszerítsék a püspököket és a klé
rust zsarnokságuk abbahagyására és arra, hogy „válaszoljanak meg” -  a Szent
írás alapján -  kifogásaikra és bűneikre hamis tanításaikkal, bűnös életükkel és 
üres vallásosságukkal kapcsolatban.73 A vallás és a reformáció ügye ugyanis

67 Vö. KNOX, 1994. 43-44., 103.
68 Kn o x , 1994.103.
69 The Copy of a Lelter delivered to ihe Lady Mary, Regenl of Scotland, fiam John Knox, viinisfer of 

god’s Word, in Iheyear of our Lord 1556, and non) augnumfed múl explained by the Au!kor, in 
iheymr ofour lord 1558., in KNOX, 1994. 48-71.

70 To his Beloveil Brethren The CommonaÜy of Scotíand, in KNOX, 1994, 115-127. Vő. 
DAWSON,1991. 568-570., Mason, 1994. xx-xxi„ Mason , 1980. 423-426. és RlDl.liY, 
1968. 276-278.

71 Kn o x , 1994. 115.
72 Knox itt azt a tradicionális skót politikai elképzelést és gyakorlatot teszi magáévá, misze

rint a skót nemesség régens uralkodása idején sajátos és megnövekedett hatalmi pozíci
óval rendelkezik. Vö. Dawson, 1991. 572.

73 Kn o x , 1994.116.
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mindazokra tartozik, akik reménykednek az örök életben, nem csupán a 
királyokra, a bírákra, a nemességre és azokra, aki autoritással rendelkeznek. 
Az autoritással nem rendelkező (16. századi skót) köznép tehát nem kevésbé 
köteles mind az igaz vallás gyakorlására, mind az igaz hit prédikálásának 
védelmezésére. A hit ugyanis a protestáns meggyőződés szerint elsősorban az 
Ige tiszta hirdetéséből fakad, vagyis minden ember lelki jólétének biztosítása 
minden egyes ember feladata is.74 Következésképpen a vallási felelősség is 
mindenkire és egyénre szabott, mindenkinek magának kell megfelelnie saját 
életével és saját hitével kapcsolatban, mindenki maga határoz a hit kérdései
ben, és minden egyén maga is felelős azért, hogy az igaz vallás lehetőségét 
önmaga számára biztosítsa.

Knox szerint Skócia népe számára mindez azt jelenti, hogy a királyhoz ha
sonlóan ők is kötelesek elősegíteni Jézus Kr isztus igaz hirdetését, amit ha nem 
tesznek, Isten előtt ugyanúgy nem lesz mentségük, mintha királyok lennének.76 
Knox szerint az igaz igehirdetés biztosítása a nép részéről önmaguk számára 
két dolgot jelent: alattvaló mivoltuk ellenére a fentiekből következően törvé
nyesen követelhetik feljebbvalóiktól — vagyis uraiktól és királyuktól — az igaz 
papok biztosítását. Ha ezt ők hanyagságból vagy zsarnokságuk fenntartása mi
att nem teljesítik, maguk szerezhetnek önmaguk számára igaz igehirdetőket, 
legyen az városban vagy faluban, akiket mindennemű üldözéssel szemben 
megvédelmezhetnek.77 78

A továbbiakban Knox azt ajánlja Skócia népének, hogy tartsa vissza a ha
mis püspökök és klérus által tőlük beszedett javakat, vagyis a tizedet, és ezáltal 
kényszerítsék őket kötelességeik ellátására, ami az igaz igehirdetés, a szentsé
gek helyes kiszolgálása és a hívek üdvösségének figyelemmel kísérése.7S Ennek 
a rendelkezésnek azonban nemcsak a katolikus klérus munkájának megjobbí- 
tása érdekében megengedett, a katolikus egyházzal szemben gyakorolható, 
kényszerítő erejű, korlátozott népi engedetlenség engedélyezése volt csupán

74 KNOX, 1994. 118. Ez a vallási felszólítás az (elsősorban Isten Igéjének hallgatására vonat
kozó) vallási egyenlőség eszméjéből fakad, hogy ti. mindenki egyaránt rendelkezik az 
igaz hit kereséséhez szükséges emberi szabadsággal. Knox elismeri ugyan, hogy politikai 
és társadalmi tekintetben Isten megkülönböztetést és különbséget helyezett el és ren
delt a király és alattvalói, illetve az uralkodók és a nép között, de Isten előtt a megváltás 
kérdésében minden ember egyenlő. A vallási egyenlőség kérdéséhez általában: 
STRAUSS-CR.OPSF.Y, 1994. 477. és Knoxnál: DAWSON, 1991. 569.

75 Kn o x , 1994. 118.
76 k n o x , 1994.119., 122.
77 Kn o x , 1994. 123.
78 Kno x , 1994.123-124.
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a lényege, hanem az is, hogy a tizedmegtagadás által gyengítsék, mintegy ki
éheztessék az amúgy egyáltalán nem szegény katolikus egyházi intézmény- 
rendszert/9 Figyelemreméltó módon azonban Knox csak a hamis vallástól, 
vagyis a katolicizmustól való elfordulásban teszi a nép kötelességeit azonossá a 
nemesség feladataira!, egyéb nemesi kötelezettséget, amelyeket az Appellation- 
beu fejt ki részletesen, nem bíz rá Skócia népére. A felelősség Skócia népe 
esetén is kollektív: bármennyire is nem ők az istentelenség elkövetői -  vagy 
nem ők a fő elkövetők —, ha nem fejezik ki nyilvánosan az ellenkezésüket az 
uralkodók és a fejedelmek zsarnokságával és dühöngésével kapcsolatban, ők 
is bűnrészesnek minősülnek Isten előtt, akik szintén megérdemlik a jogos 
büntetést.79 80

Végső soron Knox egy korlátozott, de igen fontos szerepet szán Skócia 
köznépének a vallási reformáció véghezvitelében. Korlátozott szerepet, mert 
Knox szerint akarniuk kell a nyilvános és szabad protestáns vallásgyakorlás el
ismertetését, de annak kiharcolásában, elérésében tevékenyen nem vehetnek 
részt. Az azt végrehajtó nemességet azonban támogatásukkal és bátorításukkal 
segíthetik, sőt kell, hogy segítsék. A keresztény szabadság tehát csak igen szűk 
keretek között, az egyéni élettéren belül érvényesülhet számukra a maga tel
jességében, ez pedig korlátozott kötelezettségekhez vezet. A protestáns vallás
gyakorlás teljes megalapítása ugyanis politikai és társadalmi tevékenység, nem 
csupán a vallásos szabadságból fakad, és az állam rendjét érinti. Tehát csak 
azok vehetnek részt benne, akik rendelkeznek a politikai életben való szerep
léshez szükséges autoritással, például akik hivatalt viselnek. Ilyen személyeknek 
pedig csak a skót urak, a skót rendek és a skót nemesség tagjai számítanak, 
akik a cél érdekében rendi jogaikat is érvényesíthetik. Knox a skót néphez írt 
levelében még csak célzást sem tesz arra, hogy bármely individuum politikai 
vagy vallási akciót hátsón végre, még bálványozó uralkodóval szemben sem. 
Következésképpen gondolatmenetében és a skót nép számára készített prog
ramjában (Ponet és Goodman ellenállástanával ellentétben) elképzelhetetlen 
a nép által végrehajtott királygyilkosság (régiddé) vagy akár csak az uralkodó, 
jelen esetben a régens elmozdításának gondolata. Knox bármennyire is kiter
jeszti a népre is az emberi szokásoktól és törvényektől függetlenül vagy velük 
ellentétben engedelmességet követelő isteni „morális imperatívusz” (Mason) 
hatókörét, csak olyan feladatot bíz a népre az általa elmondott isteni parancs

79 Ez a tulajdonképpen csendes aknamunkát javasoló felhívás Skóciában jó  fogadtatásban 
részesült, valószínűleg azért is, mert az így befolyt (pontosabban: ki nem folyt) pénzből 
támogatni lehetett a helyi közösség által választott saját papok működését is. A tized kér
désére: RlDLEY, 1968. 278. és DAWSON, 1991. 569.

80 Kno x , 1994.124-126.
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által, amely nem ellentétes annak társadalmi helyzetével, politikai és jogi stá
tuszával és lehetőségeivel. Vagyis amely nem zúzza szét a meglévő társadalmi 
struktúrát és az abban biztosított vallási és politikai jogok differenciált 
rendszerét, tehát amely végrehajtása esetén nem teszi a társadalmat a min
denképpen elkerülendő anarchia helyszínévé és szenvedő alanyává. Ebben a 
tekintetben a Knox által a skót nép számára előírt reformációs program 
bármennyire is radikálisnak tűnik, semmiképpen sem forradalmi, hanem 
-  modern (17. századi) megközelítéssel -  inkább az organikus társadalmi
vallási fejlődést tiszteletben tartó konszolidált reformációs program meghatá
rozással írható le, amely tevékenység legvégső esetben is csak meggyorsítani 
igyekszik a protestantizmus nem erőszakolt terjedésének természetes ütemét. 
Ezt a mérsékeltnek mondható reformációs programot pedig Knox elsősorban 
nem az uralkodóval, hanem minden tekintetben a katolikus egyház püspökei
vel, papjaival és egész intézményrendszerével szemben teszi végrehaj tan dóvá. 
A politikai zsarnokság üldözését csak abban az esetben teszi feladattá, amikor 
maga az egyház intézményesen, vagy annak klérusa uzurpálja a politikai hatal
mat, illetve manipulálja a világi uralkodót saját céljai érdekében.*1 .Legvégső' 
esetben is csak a régens személye ellen intéz támadást, de egyáltalán nem 
érinti, s így nem (is) veszi kritika alá a régens politikai működését, és nem 
tesz semmilyen dehonesztáló megjegyzés sem az ő, sem lánya alkotmányos po
zíciója tekintetében.

A „skót program” tulajdonképpen a régensre gyakorolt növekvő nyomás 
programja, amelynek sikertelensége estén lehetséges csak nyíltabb politikai 
akció véghezvitele, de az is csak a skót nemesség számára, bár a köznép szűk 
keretek közé szorított támogatásának segítségével. A vallási reformáció végre
hajtásának fokozatossága és „lépcsőzetessége” már Knox 1557 decemberében

« u oa skót nemességnek írt levelében jelen van.
A Knox által kidolgozott politikai ellenállástan -  amely a reformáció vég

rehajtása érdekében alkalmazható ellenállás igazolása -  azonban a gyakorlat
ban majd csak 1559-től válik valóban a reformáció érdekében valóságosan 
végrehajtott politikai akciók igazolásává. Knox minden merevsége és 
kérlelhetetlensége ellenére rugalmasnak mutatkozott abban, hogy a szükség- 81 82

81 Knox, 1994.123.
82 Az ott megfogalmazott kétlépcsős programjában Knox azt bizonygatta számukra, hogy 

csak. engedelmességük jelentené ügyük elősegítését vagy legalábbis az üldözés elkerülé
sét. Ellenállásra pedig csak akkor lehet gondolni, ha nem sikerült békés eszközökkel 
megvédeniük hitüket, de akkor is csak az igaz igehirdetés fenntartása és a szentségek 
helyes kiszolgálása érdekében, függetlenül attól, hogy a hatalom egyetért-e vele vagy 
sem, de semmi esetre sem világi célok elősegítéséért. Vö.: KNOX, 1994. 140-148.
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nek, vagyis a kényszerítő politikai-vallási körülmények változásának megfelelően 
változtatni tudjon politikai elgondolásain. Képes volt tanát tovább fej 1 esz te ni 
{például az uralkodói hivatal és az azt betöltő magánember között distinkció 
kinyilvánításával), vagy adott esetben alkalmazásának más irányt szabni, ti. azzal, 
liog)' az Anglia számára előírt radikális programot Skóciára is alkalmazta.83 84 85 86

Christopher Goodman, aki Knoxhoz hasonlóan Genfben telepedett le, 
szintén egy radikális követeléseket tartalmazó traktátussal állt elő.81 Goodman 
is elfogadta a célirányos isteni rendelés osianderí elvét -  ezzel azt is, hogy ha 
az uralkodó Isten ellen lép fel, nem magisztrátus többé -, valamint azt az 
újszerű gondolatot, hogy ha elveszti az alattvalók engedelmességét és tisztele
tét, mint magánember vádolható, és fegyveresen ellene lehet állni. Ponethez 
hasonlóan, Goodman is a magánjogi engedmények felhasználásával alapozta 
meg ellenállástanát, a Magdeburgi Konfesszióból ismert módon ő is osztályozta 
az okozott kár vagy sérülés nagyságát, amely meghatározta a büntetés milyen
ségét. Szerinte sohasem törvényes az ellenállás, ha nem nyíltan Isten és tör
vényellenes az uralkodó cselekedete, de csupán bűnös magánszemély, ha 
félelem nélkül áthágja Isten törvényét, és mint igazságtalan erővel szemben, 
ellene lehet állni. Goodman Ponethez hasonlóan szintén radikálisnak mutat
kozott a népi forradalom és a zsarnokölés igazolásában, de érvelését nem a 
hatalom és a közösség természetéből vezette le, hanem a kollektív felelősség 
elvéből. Ha Isten bosszúja ugyanis az egész népet sújtja, akkor annak elkerülése 
is az egész nép feladata, nemcsak a vezető beosztásúaké (inferior officens, inferior 
rulers, inferior magistrates),ss hanem a pozíciót nem betöltő személyeké is. 
Goodman azonban — Ponethez hasonlatosan — nem tanácsolta a nép azonnali 
megtorló akcióját, csak akkor, ha azt a vezető beosztásúak elmulasztanák.8'3 
Ellenállástanának célja Rnox „angol programjához” volt hasonló: szenvedé
lyesen nőgyűlölő érvelésével a női, fattyú, bálványimádó mivolta miatt alkal
matlan Tudor Máriát akarta eltávolíttatni a hatalomból. Ponettel ellentétben,

83 Knox, 1994. 149-209.
84 H o w  Svpetior P o ro m  Ought To Be Obeyed By Their Snbjecls: And Wheimn They May Lawfnlly By 

God’s Word Be Disobeyed And Rexisted. Geneva, 1558. 1-44. In POOLE. Polhikai tanaira lásd 
Dannf.R, 1977. és WOLLMAN, 1982.

85 Az inferior magisztrátus ellenállását igazoló tanokra vő.: SK1NNER, 1978. II. 195-197., 
199. és Kínodon, 1977. 200-201.

86 „Árul Ihongh ü  afjjieared al. j'irst sighl <i greal dismrlei• th a i llte people shcndd laké u n ió  Ütem tiut 
pu n isitiium l o f  frnnsgressim , yel, xohen the m agistrates a n d  other ofjicers cease to  do  their d n ly , they 
are as it were, w it/u m t ofjicers, yea, worse llteu i f  they h a d  nőne a l all, a n d  tken  G ad g ives the 
sriionl info (he h a m is  o f  the people, a n d  H e  IJ im self has im m edialely become their head ( i f  they w ill 
seek the nccom plishm m l o f  I l is  Latos) a n d  has prom ised to dejk ítd  Ifiéin a n d  Mess Ütem. ", 
Goodman, 34.
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művében nyílt politikai kijelentéseket tesz, céljai azonban -  Knoxéhoz hason
lóan -  egyházi és vallási irányultságúak87

A kálvinista radikalizmus fejlődése tekintetében Knox, Goodman és Ponet 
hozzájárulása nagyon jelentősnek mutatkozott. Jóllehet ők is csak adaptálták 
a lutheránusok által kifejlesztett alapvető ellenállástani elképzeléseket, számos 
kérdést végérvényesen megoldottak, amelyek így már nem okoztak további 
lelkiismereti és elméleti zavart az ellenállástanról gondolkozóknak. Abban a 
kérdésben például, hogy végeredményben a zsarnok Isten rendelése-e vagy 
sem, határozottan kimondták a megoldást, hogy nem az: ti. blaszfémia volna, 
ha Istent a gonosz alkotójának tartaná valaki is. Arra a kérdésre pedig, hogy 
akkor ezek után hogyan is uralkodhat a zsarnok és mi okozza a zsarnoki 
uralom létrejöttét, egyöntetűen azt válaszolták, hogy a rossz emberi választás. 
A kálvini elképzeléshez hasonlóan mindnyájan egyetértettek abban, hogy a 
választás csupán az isteni legitimáció megerősítését jelenti. A legitimáció végső 
fonása továbbra is maga Isten, de az isteni választást az embereknek is meg 
kell erősíteniük,Jelezve ezzel Isten iránti hűségüket és a királyi hatalom korlá
tozott mivoltát. Éppen ezért, az Isten akaratának megfelelő választás elősegíté
séért, Knox és Goodman számára egyaránt fontos volt az, hogy meghatároz
zák az uralkodáshoz szükséges alapvető kritériumokat. Knox kizáró oknak 
fogta fel azt, ha nő az illető, Goodman hasonlóan elvárta, hogy legyen férfi, 
de egyben istenfélő, ne külföldi, és lehetőleg ne gazdag. A zsarnok megjele
nése tehát egyértelműen annak köszönhető, érveltek mindhárman, hogy em
beri hiba csúszott a kiválasztásba, ugyanis vagy nem figyelték a jeleket és a 
kritériumokat, vagy bűnös természetük folytán csak saját érdekeiket érvényesí
tették a választásnál. A rossz emberi választást kijavítandó mindhárman az 
uralkodó, ez esetben Tudor Mária letételét kezdeményezték. Hasonlóan fontos 
hozzájárulást jelentett a protestáns ellenállástan fejlődésében, hogy az uralko
dói intézmény és az uralkodó személyének explicit különválasztásával, az ural
kodó esetleges letétele esetén fenntartották az uralkodói intézmény tekinté
lyét, valamint az iránta való engedelmesség parancsát sem szegték meg.

Bármennyire is igyekeztek elkerülni, illetve korlátozott vagy meghatáro
zott körülmények közé szorítani a népi forradalom megengedését, azzal, 
hogy bizonyos esetekre mégis kimondták igazolhatóságát, visszavonhatatlanul 
a politikai ellenállástan eszköztárába emelték a politikai nemzet vagy a nép 
egészének (commonwealth) ellenállási jogát, amelyet indokolt esetben bárki 
előhúzhatott a feledés homályából.

87 Vő.: Skínner, 1978. II. 221-238,, Kínodon , 1977.196-198. és Allén, 1961.116-118.
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Hasonlóan fontos jellegzetessége a „máriai száműzetés” által megfogalma
zott ellenállástannak, hogy politikai követelményeit az Isten és a nép közötti 
szövetségből vezette le, amely pedig mindenkire kötelezettségeket ruház. A 
bálványimádás és zsarnokság megbüntetése egyaránt megszentelt kötelesség 
volt a királyok, a magisztrátus, de ugyanúgy a nép számára is, a végrehajtásában 
való részvétel azonban mindenkinek a maga elhívása szerint volt többnyire 
megengedett. Azzal pedig, hogy kimondták az ellenállás kötelezettségét, amit 
csak isteni büntetés terhe mellett lehetett elmulasztani, végérvényesen vissza
vonták a korábbi non-rezisztencia alapelv abszolút és minden korlátozástól 
mentes megítélését.

Általánosságban azonban, az 1530 és 1550 között megfogalmazott lutherá
nus ellenállástanhoz hasonlóan, az angol-skót ellenállástanok nem lépték át 
sem a vallási határokat, sem a vallástól független politikai ellenállástan 
innenső határát. Mindnyájan vallási célok érdekében használták fel mind a 
vallási premisszákból, mind a politikai intézményrendszerből vagy egyéb for
rásokból származó ellenállásiam igazolásaikat. Politikai szándék is csak annyi
ban vezette őket, amennyiben az a vallás helyzetének elősegítését jelentette.

A Knox és kortársai által kidolgozott ellenállásiam érvelések hosszú 
évtizedekig részei maradtak a politikai polémia eszmei kelléktárának. Milton 
például The Tenure című munkájában egészen sokat foglalkozik a skót törté
nelem Knoxot érintő eseményeivel és konkrétan Knox ellenállástanával.88 A 
John Locke által kifejlesztett modern alkotmányos politikai eszmerendszer is 
sok tekintetben a 16. században kifejlesztett politikai eszmék alapján jött létre, 
Különösen lényeges a hatástörténeti összefüggés a locke-i politikai rendszer 
ellenállástana, illetve a Knox és kortársai által megalkotott rezisztenciaelméle
tek között: Locke Értekezés a polgári, kormányzatról című munkájának utolsó két 
fejezetében szintén, nagyon hasonló megközelítésben foglakozik ellenállástani 
kérdésekkel. A kötelességek túllépése az uralkodó részéről a locke-i rendszer
ben is az inferior magisztrátus, a képviselők és az állampolgárok ellenállását 
válthatja ki. Itt is megtalálható a magánjogi ellenállástani érvelés számos eleme, 
a hivatalvesztés és hatalmi önredukció gondolata. Az autoritás nélküli politi
kai tettekkel szemben Locke művében is lehetséges az ellenállás, tehát a 
knoxi distinkció elve itt is érvényesül. Mindezek az elemek természetesen 
nem közvetlenül Knox és kortársai írásaiból kerültek a locke-i rendszerbe, 
hanem többszörös áttételen keresztül, vagy bizonyos esetekben a Knox kortár

88 T he T m n re  o /K in g s  a n d  M agislra tes Byjohn Milton, London, 1650. In: M ilton, 1991. xii, 
xviii, 23-24., 40-41. és 259. Milton által idézett, egyéb kortárs teológusok: Luther, 
Zwing'li, Kálvin, Rucer, Paraeus, Gilby, Christopher Goodman.
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sai számára is forrásul szolgáló eszmei hagyományok korábban megszületett 
műveiből. Eltérést jelent azonban az, hogy Locke-nál az ellenállás a nép anyagi 
és politikai jóléte érdekében vagy az uralkodó iránti bizalom megrendülése 
esetén szükséges, mégpedig a néptől megbízatásos úton származó hatalom 
átruházásának megszüntetése vagy visszavétele révén, mindez pedig csak köz
vetve kapcsolódik vallásos célkitűzésekhez. A locke-i rendszer felekezeti sem
legességét sok tekintetben a hugenották által létrehozott tisztán politikai el- 
lenállástanoknak is köszönheti, amelyekre John Locke -  mint radikális 
kálvinista politikai filozófus -  nyugodtan támaszkodhatott, de azt sokkal in
kább politikai gondolkodása természetjogi megalapozottságának és későbbi 
szerzők munkáinak köszönheti (Selden, Grotius, Hooker). Locke ellenállástana 
azonban magába szívta a kálvinista radikalizmus (Ponet, Knox, Goodman), a 
hugenotta politikai publicisztika és az angol polgári forradalom eszmei meg- 
alapozasat is.

A 16. századi protestáns ellenállástanok összehasonlító áttekintése 
a 16. századi nyugat-európai rendi küzdelmek kontextusában

(Konklúzió)

A protestáns (politikai) ellenállástan kialakulása nem tekinthető a szakadár 
protestánsok teológiai gondolkodásának logikus következményének, megszü
letése fontos történelmi folyamatok együttállását feltételezte: a koramodern 
abszolutista államok kialakulása, a velük szemben megmutatkozó rendi 
törekvések és természetesen a reformáció összefüggései következményeként 
jött létre. A protestáns politikai ellenállástan kizárólag ott fejlődött ki, ahol a 
társadalmi és a politikai életben egyszerre volt jelen a vallási ellentét és a 
rendi konfliktusokban megnyilvánuló politikai szembenállás. Az előbbinek 
oka többnyire az volt, hogy egy vallásos kisebbség (a protestáns) jelent meg a 
vallásegység fenntartását mindenképpen megőrizni igyekvő katolikus uralkodó 
királyságának többségében katolikus társadalmában. Az utóbbi már meglévő 
vagy a protestantizmus jelentkezésével megerősödő rendi ellentétből fakadt, 
jóllehet utólag bármilyen politikai ellentét felvehetett vallási színezetet is. A 
vallási vagy politikai gyökerű rendi küzdelmekben a királyi hatalomtól vagy 
idegen befolyástól függetlenedni igyekvő rendek sokszor arra is hajlandóak 89

89 LOCKE, 1986. 181-213. Politikai eszméinek kálvinista gyökereire: SKINNF.it, 1978. II.
239-241. és DUNN, 1969. 165-186., 245-264.
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voltak, hogy őszinte vallásos meggyőződés nélkül támogassák a protestantiz
must, akár annak állami bevezetése révén is. Az uralkodóval szembeni ellenál
lásukhoz azonban szükségük volt eszmei igazolásra is, amelyet a protestáns 
papok, jogászok és teoretikusok hoztak létre számukra. Ezek cserébe politikai 
és katonai védelmet remélhettek és kaptak mozgalmuk és kisebbségi egyházuk 
számára a rendek protestánssá váló részétől, illetve az elégedetlenkedő katoli
kus ellenzéki csoportosulásoktól. Ugyanakkor a vallási meggyőződés is gene
rálhatta a rendi ellenállás megerősödését.

A protestáns politikai ellenállástan kialakulását azonban alapvetően meg
határozták és formálták a fennálló politikai-társadalmi körülmények. Ezek je
lölték ki annak feltételeit, hogy az ellenállástani tradíció és teológiai gondol
kodás mely elemeit lehet a reális alkalmazhatóság reményében az aktuális 
politikai körülményekre adaptálni. Különbség mutatkozott ugyanis abban, 
hogy az adott országban a katolikus uralkodó milyen attitűdöt mutatott a 
megjelenő protestáns közösségek irányában: II. Henrik, IX. Károly, II. Fülöp 
és Tudor Mária például hivatalos üldözést folytatott. Eltérő kontextust jelen
tett a nemesi támogatás országonként eltérő mértéke is, amely a monarchia 
erősségétől ragy gyengeségétől függően meghatározta az ország rendi viszo
nyait, ezzel együtt pedig a protestáns mozgalom egész jövőjét, konkrétan a 
cselekvési stratégiákat, sőt magát a politikai cselekvés számára kifejtendő 
ellenállástanok természetét is. Franciaországban és Angliában például a má
sodlagos, vagyis a rendi hatalmak, nem képriseltek olyan nagy politikai, gaz
dasági és katonai erőt, mint a német birodalmi rendek fejedelmei. A reformá
torok eredeti preferenciája az istentelenséggel szembeni erőszakmentes 
ellenállás felé érthetően teljesen háttérbe szorult azután, hogy a protestantiz
mus ügye a politika és a politikai színtér csatározásainak oka és célja lett. Az 
„outsider” anabaptisták utópikus Új Jeruzsálem-víziója és a 16. század 20-as, 
3Ű-as éveiben tanúsított vallási-politikai magatartása -  amely sok tekintetben 
az európai kulturális tradíció elvetését is jelentette -  a forradalom jelenségét 
(de már gondolatát is) a vezető protestáns teológusok és a közvélemény sze
mében a legnagyobb bűnök egyikévé tette, amely pedig egyenesen Lucifer 
műve. Politikai szükségből adódóan azonban a század második felére megszü
letett az a teória, amely szerint a vallás morális igazolást nyújt a forradalmi 
erőszakra vagy magára a társadalmi-politikai kereteket átalakító forradalomra. 
Ilyen radikális érvelésre protestáns királyságokban (Anglia, Dánia) nyilvánva
lóan nem volt szükség, a kényszerítő politikai körülmények azonban paradox 
módon mégis Angliában tették szükségessé annak kifejlesztését, amelyet majd
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katolikus országokban is sikeresen alkalmaztak, jóllehet teljesen más érvelési 
rendszerek bázisán.90 91

A Német-Római Birodalom rendjei számára a protestantizmus felvétele a 
vallási reformok bevezetésének lehetősége mellett anyagi és politikai előnyöket 
egyaránt jelentett. A vallást helyi szinten meghatározni képes rendek ugyanis 
a lutheri vallás felvételével, az egyházi javak szekularizációja révén nagymér
tékben gazdagodhattak, de egyben függetlenedni tudtak a katolikus császár 
központosító törekvéseivel szemben. Az itt kifejlesztett ellenállástanok nyil
vánvalóan igazodtak a birodalom alkotmányos berendezkedéséhez {kettős ha
talmi entitás), az abban rejlő lehetőségekhez (inferior magisztrátus), valamint 
a politikai-társadalmi erőviszonyokhoz.'11

Angliában VIII. Henrik Rómával való szakítása, intézményi és alkotmányos 
reformjai (headship, royal sufnemacy) és az edvárdi vallási reformok bevezetése 
óta az ország protestáns országnak minősült hivatalosan is. A széles népi tá
mogatottságot és egyre erősödő pozíciókat élvező protestánsok biztonságos 
helyzetét azonban teljes egészében aláásta az 1553-as katolikus restauráció. Az 
itt kifejtett radikalizmusnak forrása tehát az a komplex és egyedien sajátos 
történelmi-politikai-vallási szituáció volt, amelyben Anglia lakosságának 1553 
és 1558 között része volt. Először is Anglia volt az egyetlen olyan ország Euró
pában, ahol rövid időn belül kétszer is váltás történt az államilag preferált 
vallás tekintetében. Protestáns szempontból Anglia 1553 után hitehagyó or
szágnak tűnt a protestánsok szemében, ahol egy egyházi szupremáciával fel
vértezett katolikus királynő uralkodott. Ezt csak tovább nehezítette számukra 
az újra megkezdődő hivatalos vallásüldözés. Az ellenség tehát „a kapukon 
belül” tartózkodott, akit pedig „önként engedtek be az ország szívébe”, ez a 
helyzet pedig radikális megoldást kívánt. Tovább nehezítette az ellenállás le
hetőségét és igazolhatóságát az a tény is, hogy a rekatolizáció teljesen legális 
módon, a parlament asszisztenciája mellett és félig-meddíg önkéntes segítsé
gével következett be: ez ugyanis nagyban megnehezítette az alkotmányos 
érvelést alkalmazó ellenállástan kialakítását. Következésképpen a megszólítan
dó hallgatóság vagy a politikai nemzet egésze vagy a köznép (the common 
people) lehetett csak. Az előbbi számára lehetséges volt nem szektás érvelésű, 
tisztán világi ellenállástanok kifejtése, többek között a zsarnokság definíciójá
nak részletes kifejtésének kimerítésével. Ez a megcélzott támogatói bázis 
azonban még mindig nagymértékben megegyezett a politikai síkon megtá-

90 Vő. CAML-RON, 1992. 349-356.
91 HOíJJORN, 1982 , BÉRF.NGIÍR, 1994., FulbROOK, 1997., HUGHES, 1992., PRESS, 1990 és 

SCRIBNER, 1990.
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madhatatlan parlament intézményével. A másik célcsoport vallási érvekkel is 
meggyőzhető volt, számukra azonban a politikai akciókra felszólító üzenet 
csak a társadalmi radikalizmus segítségével volt megfogalmazható, még ha ez 
magában hordozta is a társadalmi felfordulás és politikai anarchia minden
képpen elkerülendő veszélyét. Anglia számára azonban nem maradt más ér
velési bázis, ezért itt szükségképpen megszületett a protestáns ellenállástan 
forradalmi teóriája. A radikális üzenetű ellenállástanok kifejtésére pedig tar
talmi tekintetben a női uralom kritikája és a korábban kegyes uralkodó vezette, 
Istennel szövetséges nép hitehagyásának és árulásának koncepciója volt alkal
mazható.

Skócia esetében szintén más volt a politikai helyzet: ezt a gazdasági-kato
nai szempontból nem túl erős, társadalmi szempontból pedig sok tekintetben 
elmaradott országot franciabarát és katolikus uralkodóház vezette. A megjele
nő és lassú fokozatossággal növekvő protestantizmust hosszú távon azonban 
itt is csak a nemesség politikai erejének bevonása óvta meg a teljes és végleges 
marginalizálódástól és megsemmisítéstől. Tekintve azonban, hogy a katolikus 
uralkodóház egyben francia érdekeket is képviselt, az ettől függetlenedni 
igyekvő „nagynemesek” (a sok tekintetben „a törzsszerűségből, s nem a hűbé
riségből” kifejlődött társadalmi alakulatok fejei)92 lehetőséget és esélyt láttak 
a protestantizmus felvételével és felkarolásával politikai céljaik elérésére. Kál
vinista eszmeiséggel igazolt forradalmuk Skóciát protestáns országgá tette, az 
új hit gyakorlóit pedig beemelte a hatalomba, ami viszont újabb konfliktusok 
forrásává vált. A protestantizmus győzelmét Skóciában is a politikai szereplők 
és „az igaz vallás” ügyének ideiglenes érdekegyezése tette lehetővé, ezzel 
azonban -  morális-vallási értékelése ellenére is -  Skócia az első forradalmi 
módon protestánssá váló ország lett Európában.

Franciaország esetében ismét csak más politikai-társadalmi tényezők 
határozták meg a protestantizmus sorsát és a politikai ellenállástan kifejlődé
sét. Itt elsődleges célnak a protestantizmus túlélését tekintették, amelyet az 
uralkodói udvar ügyük irányában történő megnyerésével igyekeztek elősegíteni. 
A protestantizmus túlélését azonban Franciaországban sem az uralkodóház, 
hanem a társadalomban jelen lévő partikuláris erők és regionális (főleg gaz
dasági) érdekek segítették elő, mégpedig itt is az új hit többé-kevésbé őszinte 
felvételével. Skóciához hasonlatosan azonban itt is alacsony volt a protestan
tizmus népi támogatottsága és annak politikai hatékonysága, de a politikai 
pártok létrejötte nem tette lehetővé azt, hogy a rendek egységesen lépjenek 
fel az abszolút uralkodói igényekkel szemben. Következésképpen a megosztott

92 Hajnal, 1942. 197.
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rendi erők nem törekedtek, nem is törekedhettek protestáns forradalom vagy 
hatalomátvétel véghezvitelére, a különböző politikai-vallási elkötelezettségű 
nemesi csoportosulások gyakorlatilag kioltották a rendeknek az uralkodóval 
szemben függetlenségi törekvéseit és az egységes ellenállás esélyeit. Részben 
ennek, vagyis a politikai egyensúly hiányának következményeként értékelhető 
az évtizedekig pusztító francia polgárháború is, amelyet tovább színezett a 
fennálló vallási ellentét is. Franciaországban tehát nem volt esély arra, hogy a 
politikai és vallási arányok alapvetően megváltozzanak, amiből az adódott, 
hogy az 1572 után már az uralkodóházzal szemben is megfogalmazott ellenál
lástan semmi esetre sem lehetett „demokratikus” ellenállástan, abban az érte
lemben, hogy nem remélhette a lakosság nagyarányú támogatását egy olyan 
országban, ahol a lakosság nagy része a protestantizmus kiirtását kívánta. Ez 
nagymértékben meghatározta az itt alkalmazható ellenállásiam érvek termé
szetét és az újonnan kifejlesztett tanok irányultságát. Nem lehetett ugyanis hi
vatkozni az igaz vallás védelmére, másrészt a hugenotta tábor relatív gyenge
sége miatt szükség volt számukra az elégedetlen katolikus ellenzék megnyeré
sére is. Mindebből nyilvánvalóan következett az, hogy tisztán politikai ellenál
lástan kifejtésével lehetett csak valamilyen eredményt elérni. A kisebbségi 
helyzetet, a társadalmi és katonai gyengeséget azonban ez sem mérsékelte. 
Szükség volt a hugenották számára egy olyan érvelési rendszerre, amely egyrészt 
mindenkit képes meggyőzni, másrészt lehetővé teszi a kisebbségi protestánsok 
számára a politikai cselekvést, a katonai ellenállást, de akár a politikai élet irá
nyítását is. Ez az érvelési rendszer pedig a történeti múlt volt, amely normatív 
erejénél fogva lehetővé tette a jelenkori politikai körülmények kritikáját és a 
megváltoztatásukra irányuló törekvések igazolását. Franciaország esetében 
azonban a történelmi múlt nem nyújtott megfelelő példákat és lehetőségeket 
az ellenállástan múltból eredeztethető kifejtésére, éppen ezért szükségessé 
vált a múltban nem létező alkotmányos jogokat fiktív történeti intézmények 
ugyancsak fiktív alkotmányos jogainak megteremtésével pótolni. Vagyis nem 
csupán visszanyúlni lehet „a normatív múlt” ideológiáihoz (Zagorin), hanem 
a politikai ellenállástan érdekében azokat meg is lehetett teremteni, amire 
legjobb példának Francois Hotman fő műve, a Fmncogallia mutatkozik.93

A politikai teóriák tehát sohasem tisztán elméleti céllal születtek meg, 
hanem az adott korszak eszmei-politikai paradigmáiból táplálkozva fejlődtek 
ki, a konkrét történelmi kihívásokra válaszolva, nem ritkán kifejezetten konk
rét politikai cselekvés és állásfoglalás bevallott vagy be nem vallott megnyilvá

93 H olt, 1995., Sutherland, 1980., Coi.uns, 1995,, Salmon, 1975., Salmon, 1972., 
RNECHT, 1994., KOENICSBERGER, 1955., LlNDER, 1966.
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nulásaként. Az ellenállástaiiok kifejlődése tehát legalább két tényező függvé
nye volt. Egyrészt az eszmék, elképzelések és igazolások fejlődése, másrészt a 
politikai körülmények és az adott állami intézményrendszer nyújtotta politi
kai eszközök kontextusában születik meg, és ez utóbbi sokkal kényszerítőbb 
erőként jelentkezett a protestáns politikai ellenállástan kifejlesztésekor. Ha 
tudatosan nem is, de ösztönösen ezt a kényszert és adottságot „a máriai 
száműzöttek” is átérezték tanaik létrehozásakor. Reálisnak mutatkoztak ugyanis 
abban a tekintetben is, hogy mégoly radikális politikai üzeneteiket sohasem a 
fennálló társadalmi keretek szétzúzását célzó politikai programokban szólal
tatták meg. Finom érzékkel találták meg, milyen politikai vagy társadalmi cso
port képes végrehajtani a vallási cél érdekében végrehajtandó részfeladatokat. 
A rendi társadalom erőviszonyainak figyelembevételével és a politikai cselekvők 
helyes kiválasztásával, ellenállástanuk kialakításakor a rendi típusú ellenállás- 
tan jelentős kifejteinek bizonyultak.
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