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Isten árulói: reformáció és ellenreformáció 
Angliában

Jessie Childs: God’s Traitors: Terror and Faith 
in Elizabethan England (Bodley Head, 2014, 
464 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Mi, akik katolikusként nQttünk fel az 1960-as 
évek Angliájában, tudtuk, hogy nem vagyunk 
teljesen olyanok, mint a többiek. Nem voltunk 
semmibQl kizárva – eltekintve attól a csekély-

ségtQl, hogy vallásunk miatt nem kerülhettünk 
az angol trónra – és háborítatlanul vehettünk 
részt az istentiszteleteinken. Ugyanakkor kö-

rülvett minket egy furcsa aura, egyfajta másság 
vagy idegenség légköre, ami elválasztott minket 
anglikán szomszédainktól, akik – bár mindig 
kedvesek voltak hozzánk – kissé gyanúsnak 
találtak bennünket, kicsit rosszallóan néztek 
ránk. Mi viszont Qket szántunk, és éjjelente – de 
minden különösebb sietség nélkül – imádkoz-

tunk a katolikus hitre való visszatérésükért és 
minden keresztény újraegyesüléséért a katoli-
kus Anyaszentegyház égisze alatt.

Imáink latin nyelv_ek, a papjaink ruhái pe-

dig színesek és gazdagon hímzettek voltak. A 
templomi levegQt betöltötte a tömjén súlyos 
illata és áthatotta a gregorián ének tiszta rezgé-

se. Megvoltak a magunk hQsei és hQsi halottai 
(a helyi plébániatemplomot például az Angol 
Mártírokról nevezték el), és végül ott volt a 
szentatya, a tévedhetetlen és mindent ellenQrzé-

se alatt tartó római pápa. Kicsit olyan volt, mint-
ha egy különös, régimódi klub tagjai lennénk. 
Senkire nézve nem jelentettünk veszélyt, és mi 
sem éreztük, hogy bárki vagy bármi fenyegetne 
minket.

Jessie Childs könyvének oldalait olvasva 
azonban szembesülünk vele, hogy mennyire 

nem voltak egyértelm_ek ezek a dolgok valaha. 
Olyan történet ez, amit már sokszor elmeséltek. 
Elmondták az Erzsébet-kori államgépezet szem-

pontjából és elmondták katolikus szemszögbQl 
is, de a protestáns vallásra áttérni nem akaró 
katolikusok tapasztalatait soha nem mesélték el 
olyan részletgazdagon, ahogy azt Childs teszi.

A szerzQ elsQsorban a Vaux nemesi család 
tagjainak élményeire összpontosít. Okos vá-

lasztás; nemcsak azért, mert a család története 
rendkívül jól dokumentált, hanem azért is, mert 
a família különbözQ tagjai – William báró; Sir 
Thomas Tresham, az Q veszélyes, de éles elméj_ 
sógora; Henry, a báró rettenthetetlen legidQsebb 
fia; illetve Anne, Eleanor és Elizabeth, a báró 
lányai – nagyon eltérQ módokon reagáltak a 
válságos helyzetre. A választás többé-kevésbé 
elkerülhetetlen következményeként Childs szin-

te kizárólag az arisztokráciával foglalkozik, és 

figyelmen kívül hagyja a reformáció forradalmi 
hatását a középosztályra, illetve a társadalom 
alsóbb rétegeire. Bár megjegyzi, hogy „VI. 
Eduárd alattvalói közül sokak számára jó hír 
volt az »oltárok lecsupaszítása«” (nos, ez alig-

hanem meglepi majd Eamon Duffy-t, a camb-

ridge-i vallástörténet-professzort), a könyvben 
gyakorlatilag egyáltalán nem találunk az alacso-

nyabb osztályokhoz tartozók életérQl szóló be-

számolókat. Ugyanakkor szinte lépésrQl-lépésre 
nyomon követhetjük a Vaux család tagjainak 
meredek zuhanását a jámbor lelkeknek (legye-

nek azok akár protestánsok, akár katolikusok) 
abba a rémálmába, ami a Tudorok Angliája volt.

VIII. Henrik (1509–1547) idején, akinek 
alakját Childs olyan ragyogóan megvilágította 
Surrey grófjáról szóló könyvében,1 megválto-

zott a status quo. Ez inkább politikai, semmint 
vallási átalakulás volt, és nem a vallási tanításo-

1 Jesse Childs: Henry VIII’s Last Victim: The Life 
and Times of Henry Howard, Earl of Surrey 
(Thomas Dunne Books, 2007, 416 oldal).
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kat, hanem a hatalmat érintette. De a fiúkirály, 
VI. Eduárd (1547–1553) trónra lépésével meg-

kezdQdött az anglikán egyházra való áttérés. 
„Tudor tálibok” valóságos seregei járták a vidé-

ket, szétzúzva a szentképeket és összetörve az 
oltárokat. Az ellenállást brutálisan elfojtották. 
A 17 évesen elhunyt Eduárdot nQvére, Mária 
(1553–1558) követte, aki ismét a katolicizmust 
tette államvallássá. Az inga a másik irányba 
lendült: immár a protestánsok voltak azok, aki-
ket kíméletlenül üldöztek. 280 férfi és nQ égett 
el elevenen a máglyákon. Az angol autodafék a 
spanyol inkvizíció legszörny_bb tetteivel is fel-
vették a versenyt. „Sokáig élt az emlékezetben 
a testekrQl csöpögQ zsír, víz és vér látványa; az 
ajkaké, amelyek addig mormolták némán az 
imákat, amíg a hQségtQl az ínyekre égtek.”

Mária alig öt évet töltött a trónon, s halála után 
az a nQ követte, akit Q maga fattyú féltestvérének 
nevezett. I. Erzsébet (1558–1603) tanácsadói 
biztatása ellenére kezdetben ellenállt annak, hogy 
visszavágjon a katolikus lakosságnak. Csakhogy 
1570-ben V. Piusz pápa – II. Fülöp spanyol 
király, Mária özvegye unszolására – kiadta a 
Regnans in Excelsis kezdet_ bullát, amelyben 
eretnekké nyilvánította Erzsébetet, és megtiltotta, 
hogy bármely katolikus fQrend vagy alattvaló 
neki vagy bármilyen törvényének, parancsának 
engedelmeskedjen. A bulla kiadása véget ve-

tett minden toleranciának. KötelezQvé vált az 
anglikán egyház tanainak és gyakorlatának el-
fogadása. Az ellenszegülQket súlyos büntetések 
fenyegették. A katolikus papokat szám_zték: 40 
napot kaptak, hogy elhagyják az országot.

A katolikusok egy megoldhatatlan dilem-

mával néztek szembe: választhattak, hogy ka-

tolikusok vagy angolok lesznek. Dönthettek 
úgy, hogy „engedelmeskednek a királynQnek 
és ezzel kárhozatra ítélik a lelküket”, vagy 
úgy, hogy „engedelmeskednek a pápának és 
ezzel átadják testüket az világi hatóságok általi 
büntetésnek”. Sokan, köztük a Vaux család-

tagok is, hányódnak aközött, hogy megtartsák 
katolikus hitüket, miközben h_ek maradnak a 
koronához, és aközött, hogy összejátszanak más 
hatalmakkal, elsQsorban Spanyolországgal az 
igaz hit helyreállítása érdekében. Megpróbáltak 
fellebbezni a királynQhöz: „Ne engedd – írták 

–, hogy mi legyünk a világ egyedüli számkive-

tettjei és megtagadottjai. […] Ne hagyd, hogy 
katolikusnak született és engedelmes alattvalóid 
nagyobb veszélyben forogjanak a katolikus 
vallás gyakorlása (méghozzá a legnagyobb ti-
tokban való gyakorlása) miatt, mint a törökök 
katolikus alattvalói, akik a legnagyobb nyil-
vánosságban gyakorolják a vallásukat, mint a 
[…] zsidók, akik nyíltan járnak a zsinagógáikba 
egyes keresztény királyok országaiban, vagy 
mint a protestánsok, akik különbözQ katolikus 
királyok és hercegek alatt csendesen tartják az 
összejöveteleiket.”

A szívhez szóló szavak álcája mögött azon-

ban sok nagy angol katolikus család kapcso-

latban állt az Anglia elleni invázióra készülQ 
Spanyolországgal. A nemrég megalakult, de 
máris nagy hatalomra szert tevQ Jézus Társasága, 
azaz a jezsuiták pedig szorgosan képezték ki az 
angol ordinánsokat, hogy beszivárogjanak a szi-
getországba, szolgálják a nyájaikat, besorozzák 
az újoncokat és nyitva tartsák a kommunikációs 
csatornákat Rómával.

Lord Vaux egy kedves, kétbalkezes ember 
volt, mintha csak Emsworth grófja lépett volna 
ki P. G. Wodehouse regényeinek oldalairól. 
Megrázták az események, a bírságokra ráment 
az egész vagyona, többször is börtönbe vetet-
ték, újra és újra megtámadták a házait, és két 
gyermekét is halálra ítélték hazaárulás miatt. 
Ám mindezek ellenére egyszer sem ingott meg 
a hitében vagy az odaadásában.

A lányai, Eleanor és Anne – egy özvegy és 
egy sz_z – fáradhatatlanul, ötletesen és bátran 
segítették az üldözött katolikus papokat. Nem 
politikai okokból bújtatták el Qket a házaik-

ban, hanem azért, hogy áldozhassanak és lelki 
útmutatást kapjanak. Pedig a hitben, amit oly 
rendíthetetlenül magukénak vallottak, nem telt 
sok örömük. Mindennapjaik szerves része volt 
az absztinencia és a böjt, a „megpróbáltatások 
és a test sanyargatása”. Imáikat egy reggeli és 
egy éjszakai órába s_rítették, a napi elmélkedé-

seik pedig, írja Childs, a múlt b_neire (hétfQ), 
a jelen b_neire (kedd), a halálra (szerda), az 
utolsó ítélet napjára (csütörtök), a pokolra (pén-

tek), az ég örömeire (szombat) és a hálaadása 
(vasárnap) összpontosultak. Ez nem a „Boldog 
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Anglia” (Merrie England) félig pogány hitére 
való visszatérés volt, hanem egy új katolicizmus 
a reformáció ellensúlyozására.

A katolikus papok a bátorság, a szellemi 
és lelki hajthatatlanság és az akciófilmbe illQ 
virtus rendkívüli kombinációjáról tettek tanúbi-
zonyságot. Sokat közülük olyan brutális módon 
kínoztak meg, hogy szinte elviselhetetlen a 
kínvallatásaikról szóló leírásokat olvasni. A buj-
kálni kényszerülQ papok apró „paplyukakban”, 
a házak rejtett, titkos szobácskáiban rejtQztek 
el, lehetetlennek t_nQ szökéseket vittek véghez, 
illegális nyomdákat üzemeltettek és álöltözetbe 
bújtak, hogy álcázzák magukat. „Színészek csa-

pata, ami oly képzett – mondta róluk az egyik 
brosúraíró –, hogy saját társulatot hozhatnának 
létre maguknak, ami biztosan elcsábítaná a kö-

zönséget a Fortune, a Red Bull, a Cockpit vagy 
akár a Globe színháztól.”

Az 1605-ben leleplezett lQpor-összeesküvés 
utóhatásaként sokukat bíróság elé állították. 
Henry Garnet-et, a lelkiismeretes jezsuitát el-
fogták és börtönbe vetették, mint egy olyan 
terv szerzQjét, ami „olyan embertelen, annyira 
barbár, annyira átkozott és olyan utálatos, ami-
rQl még sosem olvastak vagy hallottak, és még 
az elképzelhetQ leggonoszabb ember fejében 
sem fordult volna meg.” Végül (rendkívül két-
értelm_ bizonyítékok alapján) halálra ítélték: 
felakasztották, holttestét egy ló után kötve kör-
bevonszolták, majd felnégyelték.

Childs részletgazdag, magával ragadó könyve 
igazán különleges karaktereket vonultat fel, és 
csokorba gy_jti az Erzsébet-, illetve Jakab-kor 
prózájának gyöngyszemeit. Nagy kár, hogy 
a jezsuiták leginkább latinul írtak, és meg 
kell elégednünk szavaik meglehetQsen lapos 
újkori angol fordításaival. A könyv legvégén 
Childs felidézi azt a hátborzongató álmot, ami-
rQl Robert Wintour, a lQpor-összeesküvés egyik 
letartóztatott tagja mesélt Guy Fawkes-nak. 
Wintour látott „egy sebhelyes várost, ledQlt 
templomtornyokkal és elszenesedett, eltorzult 
arcokkal”. Az ember csodálkozik, hogy ilyen 
dolgok megtörténhettek Angliában. Lehet, hogy 
ismét megtörténnek…

(The Guardian)

Rosemary Hill

Új világkép a viktoriánus kor hajnalán

James A. Secord: Visions of Science: Books and 
readers at the dawn of the Victorian age (Oxford 
University Press, 2014, 320 oldal) cím_ könyvé-
nek bemutatása

A 19. századról a brit köztudatban élQ képben 
van egy fehér folt valahol az 1820-as és a 30-as 
évek környékén. Úgy t_nik, mintha a Régensség2 

és Viktória királynQ (1837–1901) trónra lépése 
között a történelem szívverésében kimaradna egy 
dobbanás. A Büszkeség és balítélet illedelmes és 
provinciális, közép- és felsQosztálybeli férfiak-

kal és nQkkel teli világa hirtelen átadja helyét 
a dickensi London nyüzsgQ utcáinak és villó-

dzó gázlámpáinak, amelyek a házfalakra vetítik 
Uriah Heep és Fagin3 szörny_ árnyékát.

A gázvilágítás éppúgy ezeknek a köztes évek-

nek a terméke volt, mint a választási rendszer vagy 
a vasút. Ha a György-évtizedek utolsó évei nem 
hagytak összefüggQ, koherens benyomást maguk 
után, az nem azért van, mert ekkoriban túl kevés 
történt, hanem éppen ellenkezQleg: túlságosan is 
sok olyan dolog történt, amit nem könny_ egyik 
vagy másik kategóriába beskatulyázni. Ami ne-

künk – James Secord könyvének alcímét kölcsön-

véve – a „viktoriánus kor hajnalának” t_nhet, az a 
kortársak számára egy önálló korszak volt, amit Az 
Értelem menetelése (The March of the Intellect) cí-

m_ 1828-as karikatúra egy gigantikus, gQzhajtású 
gépemberként jelenít meg, ami a kezében tartott 
óriási sepr_vel félresöpri a fennálló rendet és így 
vagy úgy, de mindent megváltoztat.

Az új, gQzgépekkel hajtott nyomdagépek 
olcsó olvasnivalót biztosítottak az egyre né-

pesebb olvasóközönség számára, és a megvá-

sárolható vagy kölcsönözhetQ könyvek között 
több új tudományág alapm_ve is megtalálha-

tó volt, a pszichológiától kezdve a fizikáig. 

2 Régensség (angolul: The Regency): a brit történe-
lem 1811–1820 közötti szakasza, amikor a gyámság 
alá helyezett III. György király helyett György 
régensherceg (a késQbbi IV. György) uralkodott.

3 Uriah Heep (itt): Dickens Copperfield Dávidjának 
egyik szereplQje. Fagin: a Twist Olivér egyik sze-
replQje, aki utcagyerekekbQl szervez tolvajbandát.


