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FIGYELŐ 

Jezsuitaellenes képi propaganda a kora újkorban. A kora újkori katolikus megújhodás egyik 

legfontosabb tényezőjének, a jezsuita rendnek a működését állandó támadások kísérték. A bambergi 

városi múzeum munkatársának, Michael Niemetznek a kötete ennek egy fontos szeletét, a jezsuita- 

ellenes képi ábrázolásokat tekintette át. Kutatásait az 1980-as évektől jelentkező, a röplapokat tema- 

tikai alapon megközelítő vizsgálatok (Wolfgang Harms, John Roger Paas) sorába illesztette, amelyek 

a nyomtatványokat egy jól körülhatárolható kommunikációs helyzet kontextusában vizsgálták. A vizs- 

gálat tematikai leszűkítése azonban széles forrásbázison alapuló, nagyobb időintervallumot átfogó 

vizsgálatot tett lehetővé. 

Ez valósult meg Niemetz munkája során is. Forrásait tekintve főként a német nyelvterületen 

megjelent illusztrált röplapokra támaszkodik, de érméket, röpiratokat, könyveket is bevont kutatá- 

saiba. A teljességre törekvő feltárás során a röplapok megjelenése szabta meg a vizsgálat időkereteit: 

az első 1568-ból való, az utolsó pedig a rend feloszlatását (1773) követően 1785-ből. Igaz, ez utóbbi 

egy korábbi, 1761-ben keletkezett francia kiadványra vezethető vissza, míg a ténylegesen német 

eredetűnek vehető utolsó ábrázolás 1775-ből származik. Az összegyűjtött forrásbázis így összesen 

mintegy 200 tételből áll, amelybe 169 röplapot, 20 könyvet, 10 röpiratot, 4 érmét és 1 festményt so- 

rolt a szerző. 

A korábbi szakirodalom sokáig egyoldalúan, felekezeti szemszögből kezelte ezt a forrásanyagot, 

mivel a 18. század végére, a felvilágosodás korára kialakult jezsuitaellenes kép a rend feloszlatása 

után is továbbélt. Ahogy Niemetz is rámutatott, ennek gyökerei a rend német területen történő leg- 

korábbi megtelepedéséig, és ezzel párhuzamosan az antijezsuita propaganda és vitairodalom meg- 

jelenéséig és megerősödéséig vezethetőek vissza. Ennek egyik legelső nyomai éppen az 1568-ban 

megjelent röplapok. 

A szerző jól áttekinthető tagolású szerkezetben mutatja be vizsgálatát. Elsőként a képi forráso- 

kat vizsgálta meg történeti ikonográfiai szempontból kronológiai beosztásban. Az első nagyobb 

korszak az első röpirat 1568. évi megjelenésétől 1618-ig, a híres prágai defenesztrációig tart. Erre 

az időszakra különösen jellemző, hogy még igen nagy hatással volt rá a gúnyirodalom, a vallási 

szatíra, és ezzel párhuzamosan, főként a franciaországi és németalföldi események hatására, poli- 

tikai tartalommal is jelentősen telítődött. Ez a két jelenség egyformán meghatározta a nyomtatványok 

tartalmi mondanivalóját. Niemetz ezért két nagyobb részre bontva vizsgálja az első korszakot. 

Először a vallási szatíra kerül górcső alá, méghozzá hármas csoportosításban: elsőként az egész kor- 

szakot jellemző felekezeti disputák nyomán keletkező nyomtatványokat elemzi. Ezekben a röp- 

iratokban a katolikus egyházi klérus állt a támadás középpontjában, míg a jezsuiták csak mint a pápá- 
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hoz szorosan kapcsolható tényezők tűntek fel. Csupán az időszak végére jelentkeztek olyan röp- 

lapok, amelyek már kizárólag a jezsuiták ellenében érveltek. De már az első röplapokon is egyér- 

telmű ábrázolásaira bukkanunk a jezsuitaellenességnek, így egy korai nyomtatványon a krisztusi 

szenvedés attributúmaival és a passióoszloppal szemben egy jezsuitakalapot viselő kígyótestű 

ember helyezkedik el, hasonlóan párhuzamba állítva az ugyancsak megjelenő pápai tiara és a tö- 

viskorona ellentételezésével. Egy másik nyomtatványon az egyház erkölcseit kifigurázva bukkan 

a pápa egy lámpás fényénél egy apáca és szerzetes szerelmespárra, akik számos tojást kiköltve 

hozták létre az egyház új nemzedékét – köztük egy aprócska kis jezsuitát. A szerzetes vállán pedig 

ott ül a mefisztói démon egy jezsuita kalappal, gonoszságokat sugdosva a fülekbe. Az általános, 

felekezeti polémiák tárgykörébe tartozó morális megközelítések gyakran nyúltak a nagy népszerű- 

ségnek örvendő erotikus ábrázolásmódhoz is. Ugyanakkor ez a példa is azt mutatja, hogy a harminc- 

éves háborúig terjedő időszakban a jezsuiták ugyan feltűnnek az illusztrációkon, azonban még ko- 

rántsem kapnak központi szerepet. 

A vallásos szatíra második csoportjába a jezsuitaellenes publicisztika kezdetére eső Nas–Fischart 

vita során keletkezett röpiratokat sorolta a szerző. Johann Fischart sógorával, Bernard Jobinnal, 

valamint Tobias Stimmerrel 1568-ban alapított Strassburgban kiadót. Velük szemben állt az a Johann 

Nas, aki ferences laikus testvérként tanult a jezsuitáknál Ingolstadtban 1571-ig, majd később Brixen 

püspöke lett. Nas Sex Centuriae című művével, melyet az evangélikus tanok megcáfolására írt, hamar 

a protestáns röplapok kereszttűzébe került, amelyből Fischart vezetésével a strassburgi műhely is 

kivette részét. Az 1560-as évek végén kipattanó vita természetesen az ingolstadti jezsuitákat sem 

kímélte. Nem csoda, hogy Fischarték egyik munkáján, amely különböző egyházi eszközökből és attri- 

bútumokból montázsolt pápaportrét ábrázolt, megjelent egy jezsuitasapkát viselő disznó is. 

A reformáció 1617. évi, a harmincéves háború előestéjén sorra kerülő centenáriumához sorol- 

ható röplapok még jól elkülöníthetőek a politikai tárgyú nyomtatványoktól, Niemetz így az erre 

vonatkozó forrásokat sorolta harmadik csoportként a vallásos szatíra tárgykörébe. Ennek során 

Luther mint a protestantizmus idealizált, egységes jelképe emelkedett ki Rómával, a katolikus hierar- 

chiával és ahhoz ekkora már a nyomtatványokban és közgondolkodásban is szorosan kapcsolt jezsui- 

tákkal szemben. Az is megfigyelhető, hogy ezek a nyomtatványok a jezsuitákat már mint a későbbi 

ellenségkép egyik fő kifejezőit mutatják be. 

A politikai tartalmú jezsuitaellenes nyomtatványok elsősorban a francia és németalföldi esemé- 

nyek kapcsán tűntek fel. A franciaországi jezsuitaellenesség gyökerei egészen a rend 1551. évi lete- 

lepedéséig nyúltak vissza, amely az 1580 után fokozatosan elmérgesedő helyzet, a váltakozó felekezeti 

erőviszonyok nyomán újra és újra felszínre tört. A IV. Henrik ellen elkövetett merénylet (1594, Jean 

Chastel), majd megölése (1610, François Ravaillac) szolgáltattak alkalmat a jezsuitaellenes véle- 

mények kifejtésére, és tudatosítására a közvélemény irányába – egyben összekapcsolva a spanyol 

jezsuita szerzetes, Juan Mariana által III. Fülöp spanyol uralkodó számára írt királytükörben kifejtett 

zsarnokölés tanával. Az 1594. évi merénylet, majd ezt követően a jezsuiták franciaországi kitiltása 

nyomán megjelenő röpiratokon a rend tagjai mint a merénylő felbujtói jelennek meg. 

A jezsuitaellenesség a németalföldi szabadságharc egyes eseményei kapcsán is megjelent a nyom- 

tatványokon. Ezek még 1579 előtt, vagyis a németalföldi tartományok szétszakadását megelőzően 

keletkeztek. Emellett Niemetz bevonta még vizsgálatába az 1610–1615 között zajló jülich-klevei 

örökösödési háború kapcsán kiadott jezsuitaellenes nyomtatványokat is, de további, kisebb-na- 

gyobb jelentőségű politikai események kapcsán készült egyedi röplapok elemzésére is sor került. 

Így többek között német birodalmi városokban kipattant felekezeti konfliktusok, vagy éppen a Bocs- 

kai-féle mozgalom kapcsán is jelentek meg jezsuitaellenes röplapok. Egyik például hét jezsuita 

atya történetét mutatja be, akik Bocskai intézkedéseinek következtében Kolozsvárról menekültek 

el. Az atyákra egy beteg asszony örökül hagyta minden pénzét, amiért az örökségtől elesett fiú né- 
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hány hajdúval üldözőbe vette őket. Végül egy szélmalomba elrejtőzve találtak rájuk, és négyüket 

a szélmalom szárnyaira kötözték. 

A harmincéves háború kitörésével a jezsuitaellenes nyomtatványok tematikája jelentős hang- 

súlyváltozáson ment keresztül. A röplapok ábrázolásmódja, szimbolikája erőteljesen átpolitizáló- 

dott, a korábbi, tisztán teológiai alapon megjelenő jezsuitaellenesség pedig háttérbe szorult. Ezzel 

párhuzamosan a vallásos műfaj korábbi tematikai sokszínűsége is leegyszerűsödött. Niemetz a har- 

mincéves háború publicisztikáját az 1618–1624 és az 1633–1636 közötti korszakokra bontva tárgyalja. 

Az első korszak szórványosan előforduló, a felekezeti viták tárgykörébe sorolható nyomtatványai 

között azonban már olyanokra is akadt a szerző, amelyek kizárólagosan a jezsuiták ellen irányul- 

tak. Emellett továbbélt a jezsuitaellenes publicisztika arra irányuló hagyománya is, amely a rendet 

mint az antikrisztusi pápaság és katolikus egyházi hierarchia részét mutatta be, Róma törekvéseit 

mindenben segítő, kiszolgáló mellékszereplőként. 

A politikai tárgyú nyomtatványokban, amelyek jelentős része a csehországi eseményekre kon- 

centrált, már egyértelműbb, előtérbe helyezett szerepet kapott a jezsuita rend. Tömegesen jelent 

meg a vád a jezsuiták háborús felelősségét firtatva, miközben erősödő gúnnyal tárgyalták a rend 

egyes területekről történő elűzését, kitiltását. 1619-ben a cseh korona tartományaiból (Csehország, 

Morvaország, Szilézia) és Magyarországról való kitiltásuk, elüldözésük jó alapot és témát nyújtott 

a jezsuitaellenes propagandának. Ezeknek a nyomtatványoknak szinte kivétel nélkül az a végső 

kicsengése, hogy a jezsuita rend elűzésével egy háborúpárti tényező szűnt meg. Másfelől a jezsuita 

ellenségkép megalkotásával igyekeztek legitimizálni Pfalzi Frigyes cseh királyságát az uralkodó- 

váltás módja miatt szkeptikus protestáns közvélemény előtt. Az ellenségkép közös alapot teremtett 

a felekezeti szolidaritás fenntartásához, ahogy a jezsuita rendet a trónt, és a császárt is befolyásoló 

tényezőként is ábrázolták. Magyar szempontból is érdekes az az illusztráció, amely a jezsuiták ki- 

űzését dicsőítve, és egyben a katolikus búcsújárás és ereklyetisztelet hagyományait parodizálva több, 

a Habsburg-területeken tevékenykedő jezsuita szerzetes között feltünteti Forró Györgyöt, Hajnal 

Mátyást és Káldi Györgyöt is, akiknek „búcsújárása” egy amszterdami börtönben végződik a röp- 

lap ábrázolásában. 

A protestáns egység képét más szempontból is erősíteni kellett. A cseh rendeket támogató, a Bécs 

irányába sikeresen előretörő Bethlen Gábor személyét a német közvélemény meglehetős fenntar- 

tással kezelte, lévén erdélyi fejedelemként a török vazallusa volt. Ezért jelennek meg vele együtt 

egy tizenegy jelenetből álló nyomtatványon a 16. század ismert protestáns fejedelmei, a protestáns 

egység mítoszát sugallva. 

Niemetz kiemelten vizsgálja Pfalzi Frigyes alakját, aki cseh királlyá történt megválasztását kö- 

vetően a cseh felkelés jelképe és reménye lett, így mint pozitív tényező tűnik fel a jezsuita renddel 

szemben. Ez a kép már a megválasztást követően azonnal megjelent a nyomtatványokon. Felesége 

Stuart Erzsébet alakja is megjelenik Husz Jánossal, Lutherral és Kálvinnal együtt az új cseh uralkodó 

mellett, élesen szembeállítva őket a jezsuitákkal, és más, a katolikus egyházat képviselő személyek- 

kel. A fehérhegyi csata után természetesen Frigyes alakja háttérbe szorult, a protestáns publicisztika 

pedig rákényszerült minden egyes, számára pozitív eset megragadására – ilyen volt például a neves 

jezsuita gyóntató, Johann Reihing evangélikus hitre való áttérése. Mások viszont újabb céltáblái 

lettek a jezsuitaellenes propagandának, így például a korábban Frigyes ellenében már szamárként 

ábrázolt Melchior Kles bíboros, aki bár Johann Nashoz hasonlóan nem volt jezsuita, de a rend be- 

folyására katolizált fiatalkorában, és a jezsuitáknál folytatott tanulmányait követően az ausztriai 

rekatolizáció és ellenreformáció egyik kiemelkedő figurája lett. Noha II. Ferdinánd uralkodása ele- 

jén háttérbe szorult, a jezsuitaellenes propaganda szemében a jezsuitákkal együtt egyik fő okozója 

lett a háborús konfliktusnak. 
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A németalföldi események kapcsán megjelenő nyomtatványokban is továbbélt a jezsuitaellenes 

kép, ami azonban annyi újdonságot hozott, hogy a radikális illetve a kiegyezésre hajlamosabb né- 

metalföldi protestánsok szembenállásában tűntek fel. Így lettek a röpiratokon a szigorú, ortodox 

református irányvonallal szemben fellépő remonstránsok tanácsadói a jezsuiták. Az 1620. évi, Velt- 

linben zajlott tömeges protestánsgyilkosságok után kirobbanó svájci felekezeti zavargások okaiként 

szintén a rend jelent meg. 

A következő kronológiai fejezet a svéd szakaszhoz kapcsolódó propagandát vizsgálja (1630–1633). 

Az eredmény hasonló a harmincéves háború cseh szakaszával: tisztán teológiai tárgykörű jezsuita- 

ellenes röplap csak szórványosan jelent meg, míg a politikai eseményekkel kapcsolatos tartalom 

sokkal inkább dominált. Utóbbiakat jól lehetett egyes hadi események, csaták (Breitenfeld, Rain am 

Lech) és hadvezérek (Gusztáv Adolf, Gustav Horn) személye köré csoportosítani, miközben az is 

jól látható, hogy ezt a rövidebb korszakot igen nagyszámú nyomtatvány megjelenése jellemezte. 

Gusztáv Adolf természetszerűleg válik dicsőséges alakjává a jezsuitaellenes publicisztikának, így 

egy alkalommal a gyónást parodizálva vallja meg rendje bűneit egy jezsuita atya a svéd uralkodó 

előtt térdelve, aki egy másik röplapon pedig „észak oroszlánjaként” száll szembe az „ördögi” je- 

zsuitákkal. 

A svéd uralkodó halála így jelentős törést is okozott a röplapok megjelenésében, tematikai sok- 

színűségében. A szerző jól megrajzolta azt a folyamatot, ahogy a 16. század második felében még 

a jezsuitaellenes röplapok közel felét kitevő vallásos szatíra a 17. század elejétől egyre inkább 

visszahúzódott, a harmincéves háború során pedig már csak szórványosan jelent meg a politikai 

tematika mellett. Az utolsó vizsgált, mintegy 150 éves korszakra (1636–1785), főként a vesztfáliai 

békekötéseket követően pedig szinte teljesen el is tűnt a vallási tárgyú nyomtatvány, helyét inkább 

a gúnyirodalom vette át. A politikai események kapcsán megjelenő jezsuitaellenesség is fokozato- 

san csökkent, a jezsuiták csupán marginális jelenségként szerepeltek inkább. 

Majd csak a rend 1773-ban bekövetkező feloszlatása idején támadt fel újra az ellenük irányuló 

publicisztika. Míg az 1750-es évektől kezdődő, a dél-európai államokból való kiűzésük szinte egy- 

általán nem jelent meg a nyomtatványokban, addig a teljes feloszlatás már nagyobb teret kapott. 

A röplapokon is megjelenik a jezsuita rend összeomló tornya, melynek kövei egy-egy rendtarto- 

mányt szimbolizálva temetik maguk alá a jezsuita atyákat. 

Niemetz a kronológiai tárgyalást követően a jezsuitaellenes ikonográfia rendszerezését tekintette 

át, ennek során mind a képi, mind a szöveges ábrázolás elemeit sorra vette. Ezzel lehetősége nyílt 

arra is, hogy az egyes részletek, típusok, motívumok kapcsolódását megvizsgálja, és a retorikai 

elemeket is részletesebben elemezze. Így külön áttekinti az állatábrázolásokat, hisz a jezsuitákat 

gyakorta ábrázolták a démonizálás érdekében rókaként, farkasként, kígyóként, vagy éppen a tisz- 

tátlanság jelképének tartott disznóként. Ha pedig parodizálni akarták őket, akkor bolha, vakond vagy 

éppen egy egér is megszemélyesíthette az atyákat. 

A jezsuiták démonizálásával kialakított ellenségkép egyébként is alapja volt az ellenük irányuló 

propagandának. A fantázia és a mitológia szülte démonok, szörnyek gyakran kapnak jezsuita bir- 

retumot, az ördög társaságában is gyakran ábrázolják az atyákat, máskor maga az ördög személye- 

síti meg őket. Az Antikrisztusként ábrázolt pápa segítőiként – sáska, kígyóalakú szörny vagy kos 

formájában – pedig az apokalipszis ígéretét is magukban hordozzák. 

A jezsuitaellenes propaganda számos más eszközt is felhasznál: próféciákat, csodákat, a páterek 

mint mágusok, varázslók ábrázolását. A röpiratok szívesen és gyakran élnek az ellentételezés, pro és 

kontra argumentáció eszközével, míg a feje tetejére állt világ, a káosz toposzával szintén a jezsuiták 

bűneit sugallják. Sok esetben a jezsuita atyák testbeszédének, gesztikulációjának kifinomult ábrá- 

zolása segíti a kívánt hatás elérését. Mindezek az eszközök megjelennek a képet kísérő szövegekben 
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is, ahol számos retorikai eszközzel segítenek rá a hatásfokozásra, közvetlen kapcsolatot teremtve 

a kép és a szöveg között. A dialógusok, énekek, anekdoták kedvelt formái ennek. 

Ez a széles eszköztár, amely megjelenik a jezsuitaellenes nyomtatványokon végeredményben 

egy bizonyos hatás elérésében érdekelt. Ebben a hatásban ragadható meg az a mögöttes tartalom, 

mondanivaló, amely a nyomtatványokon nem került közvetlen kifejezésre. Ennek érdekében Nie- 

metz végül egy ikonológiai szintézissel zárja vizsgálatát, amelyet alapvetően két pillére épített fel. 

Egyfelől vizsgálta a képi ábrázolások funkcionális aspektusait, melynek során rámutatott, hogy a po- 

litikai és vallásos szféra nem könnyen választható szét, főként a felekezetszerveződés korszakában, 

amikor az egyes felekezetek elhatárolódása többek között a propaganda eszköztárának felhaszná- 

lásával történt, nem egyszer politikai megfontolásokkal és politikai események kapcsán. Vagyis 

összességében a saját felekezeti identitás kialakítása is cél volt a katolikus-jezsuita ellenoldallal 

szemben. A harmincéves háború korszakától megerősödő politikai tárgyú jezsuitaellenesség azon- 

ban már a protestantizmus, a protestáns felekezet világképének legitimizálására törekedett, ennek 

érdekében a háború aktuális politikai sikereit, vagy majd a 18. században a jezsuita rend feloszla- 

tását használta fel propagandájában. 

Másfelől Niemetz igyekezett forrásait elhelyezni a koraújkori nyilvánosság keretein belül, így 

azokat mentalitástörténeti, szellemtörténeti összefüggésben is vizsgálta, hogy a nyomtatványok 

hatását és befogadását is feltárhassa. Levelezések kutatása révén megállapította, hogy a nyomtatvá- 

nyok körforgása, a társadalomhoz való eljutása nagyarányú volt. Ennek egyik oka, hogy a 16. szá- 

zadban a politikai elit saját érdekének megfelelően engedte a publicisztika széleskörű elterjedését. 

Azonban a nyomtatványok, illusztrációk kialakítása, megjelenítése a társadalom szélesebb rétegei- 

nek, az alattvalók elképzeléseihez mérten alakult ki – így került ábrázolásra démonok, ördögök és 

egyéb lények sokasága. Vagyis olyan középkori eredetű fogalmi rendszerekkel kellett a népet meg- 

győzni, hatást gyakorolni rá, amit a protestantizmus amúgy éppen elvetett. Ebben csak a harmincéves 

háború hozott változást, amely új típusú félelmeket ébresztett a társadalomban. Ugyanígy volt ez 

a félelmet legyőző nevetés, nevetségesség középkori eredetű jelképével, a karnevállal, a népi kultúra 

egyik legrégibb kifejezésmódjával, amely a harmincéves háború időszakában fokozatosan szorult 

háttérbe. Végtére is ez lett az egyik oka, hogy a vesztfáliai békekötéseket követően alig-alig akadt 

jezsuitaellenes röplap, és a rend betiltása idején rövid időre felélénkülő publicisztika már nem a régi, 

allegorikus ábrázolásmóddal jelentkezett. Másfelől 1648 után politikai szempontból teljesült az 

uralkodó rétegek várakozása és célja, miután lezárult a felekezet- és államszerveződés párhuzamos 

folyamata. Az abszolutizmus felé hajló új politikai irány pedig már nem szánt szerepet a szélesebb 

társadalmi rétegnek, így nem kényszerült már a népi gondolkodásmódhoz idomulva i llusztrálni 

a nyomtatványokat. 

Michael Niemetz gazdagon illusztrált könyvében egy jól körülhatárolható, két évszázadon keresz- 

tül megfogható jelenség, a jezsuitaellenes nyilvánosság kérdésében végzett mélyfúrásokat, és készí- 

tett alapvető tanulmányt. Módszere, forrásfelhasználása, vizsgálata ösztönzőleg hathat a későbbi 

– akár magyarországi –, hasonló indíttatású kutatásokra. 

MIHALIK BÉLA VILMOS 

 


