
Örökkéva lóságod

Akváriumunk napfénytört üvegfalán át
átlebegnek a diszhalseregletek.
Szimpátiánkba mélyed bizalmunk labilitása,
makettrészvétű talányainkban
elnehezedik bátortalan könnyelműségünk,

s szétfoszlik ismétlődésünk honvágya
sokszorozódó szándékzuhatagban.

Elindulnak a vérebek feléd,
és úttalanul-Jéktelen vérszomjjal
eltalálnak hozzád.
Te akkor, mint vihar idején az ég,
leveted és elfoszlod kabátodat,
s csak állsz majd egy óraüveg közepén,
és elfordítod a fejedet.

Vanyó Tihamér

EGYHÁZ ÉS FÖLVILÁGOSODÁS
Az európai fölvilágosodás elemzése

A XVIII. század közepén, 17fIJ táján a Habsburg-monarchiában és a környező államokban
mindmáig ható, rendkivüli jelentőségű változások egyre erősbödő megnyilvánulásaival találko- 
zunk. A fölvilágosodás korának: tünetei Nyugaton csaknem egy évszázaddal előbb jelentkeznek,
s az első jelek nálunk is már 1730körm észlelhetők. Erre a korai fölvilágosodásra a Vatikáni Le
véltárban tanulmányozott forrásaim l érdemleges adatokkal nem szolgálnak, ellenben nagymér
tékben megduzzadnak a század második felében, és döntő többségük az új korszak színeit tükrö
zi. A nagy korforduló európai képének megrajzolásában történészeink- újabban irodalomtörté
nészek és külföldi szakemberek közreműködésével--jelentősen tágították szemhatárunkat, sőt a
közelmúltban megjelent a XVIII. század hazai művelődésének páratlanul gazdag és alapos fől

dolgozása is.?Egyháztörténetírásunk azonban e téren eddig szinte semmit sem tett. Ezért nagyon
szükségesnek tartom, hogy a katolikus egyház és a fölvilágosodás érintkezésének világnézeti ke
retét nagy vonalakban ismertessem.

A FÖLVILÁGOSODÁS VILÁGNÉZETI SZEMLÉLETE. A fölvilágosodás korának fogalmi
meghatározásán és megértetésén sokan fáradoztak. E kísérletekből főként kettőt emelek ki.
A kérdést a legmélyebben Karl Joel ragadta meg.3 Fejtegetései szerint a vallás megkötő és oldó,
egyesítő és önállósító hatalom. Időnkint hol egyik, hol másik ereje jut túlsúlyra. A megkötő év
századok a hangsúlyt az abszolút isteni hatalomra teszik, s megkötésükben olykor annyira mere
vek és feszítettek, hogy az emberek elidegenednek a vallástól, a vallás egyházi fogalmazású dog-
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matikusrendszerré alakul, és gyakorlása külsőségessé válik. Ez az ortodoxia időszaka. Vele
szemben mindennek ellentéteként és sokszor kihívásaként a történet színterére lépnek az oldó
erők, amelyek Isten és az ember viszonyát kifejező vallásban a hangsúlyt az emberre helyezik.
Ilyenkor az emberek elidegenednek az egyháztól, Istent önmagukban érzik, egészen kisajátitják,
sőt el is nyelhetik, s végül csak az Isten nélküli, úrhatnám ember marad a kettős viszonyulásból.
Ez az emberszabású és emberközpontú vallás vagy az értelemben sáncolja el magát mint észelvű

ség, vagy a szivben, az érzelemben mint misztika és pietizmus. Az oldódás elősegíti a természetes
séget, a bensőséget, a humanizmust, de magában foglalja a sivárságig eljutó önelégültség, a szer
telen alanyiság, a hisztériás fölhangoltság, a szétesés, a szektaképződés veszélyét. A mondottakat
két név és személyiség szembeállításával érzékeltethetjük: Voltaire-ével és Rousseau-éval.

Némileg hasonló gondolat csírái fedezhetők föl Georg Schwalger műncheni egyháztörténész
nek abban az általánosabb megállapításában, hogy a fiilvilágosodás egyike az újkor tehermentesí
tő kisérleteinek, miként a reneszánsz és a reformáció, de ezeknél sokkal átfogóbb ésszélsősége
sebb.' Szabadulni igyekszik tehát a hagyomány túlságosan bénítónak érzett bilincseitől, vagy
Kant szavaival kifejezve, kilép a maga okozta kiskorúságból, amelynek következtében képtelen
volt más vezetése nélkül az értelmét használni. Ezért jelszava: Sapere aude 15 A saját eszére, gon
dolkodására, tudására támaszkodó ember magában hordja a fölvilágosult új világ lassanként
egyre jobban megnyilvánuló tartalmi jegyeit: a természeti vallást a kinyilatkoztatás helvett. az
evilágiságot a transzcendencia helyett, és ehhől kovetkezőcn az emberkozpontúságot , a humani:
must , az erkölcsi és társadalmi iinkorrnánvzatot , a tapasztalaton alapuló gyakorlatiassásot és a
haszonelvűséget.

Az új világ persze nem egyszerre született meg, és a régi sem tűnt el pillanatszerűen a föld szi
néről. A fölvilágosodás tele van átmenetekkel. ellentétekkel (sokszor egyetlen emberen belül is),
ellentmondásokkal, megalkuvásokkal, visszaesésekkel. De az időnkénti válságok, sőt a teljes
pusztulás képét mutató elhanyatlások ellenére is a következő koráramlatokhan mint lényeges al
kotóelem - változó alakban - mindig új/Hí/visszatér. Az emberiség újkorának a jelenig ható, leg
erőteljesebb történetalakító tényezője. Földünk minden tájának. népének, művelődési körének
életéhen érvényesül, bár nem egyidőben, de rokon tartalommal, hasonló célkitűzéssel és követ
kezményekkel.

HATVAN ÉV SZELLEMI PERGŐTÜZE.Daniel Mornet tízévi kutatómunkát szánt a francia
forradalom szellemi előzményeinek. tehát igazában véve a [dlvilágosodás történetalakító hatásá- .
nak tanulmányozására. Döntőnek az 174R-1770. közti éveket tartja. Az érvényben lévő törvé
nyek miatt ekkor a hitigazságokat és a vallást elméletileg még nem lehetett támadni, ezért a fölvi
lágosult író k inkább csak egyes katolikus megnyilvánulásokat - a házasság fölbonthatatlansá
gát, a szerzetesi fogadalmakat, a papi kiváltságokat és erkölcsöket, a türelmetlenséget és fanatiz
must - birálták "a leglázasabb szernrelenséggel". Ezzel párhuzamosan politikai téren is viták
folytak a társadalmi igazságtalanságokról és tévedésekről, de sohasem forradalomra utaló mó
don. Elsőbbségeés döntőjelentősége azonban a vallás iránti ellenséges szellemnek volt. Ez készítet
te elő az állam ellen irányuló támadást. J770-ig a magukat előszeretettelfilozófusnak nevező írók
már minden kártyájukat kijátszották. a közvéleményt hitetlenné vagy legalábbis közömbössé
hangolták. "egész Franciaország elkezdett gondolkodni", és megindultak - most már főként po
litikai téren .. a döntő !ökések a régi rend megsemmisitésére."

Afilazofusok: mindenütt jelen vannak, s ha nem is mély és eredeti, de rendkivül mozgékonyan,
űgyesen, megejtően és művészien tálalt gondolataikka! hatvan évalalt saját képiikre átalakítják a
társadalmat, s a maga módján és érdekei szcrint mindenki fölhasználja őket. Az alsóbb népréte
gek legnagyobb részét persze nem érte el hirverésük, s ezen a számukra bizonytalan területen
szükség esetén messzemenőenalkalmazkodtak, Voltaire például vidéki lakóhelyén még a külső

vallásos gyakorlatokat is megtartotta : "Elmegyek plébániám miséjére, épülésére szolgálok né
pemnek, építem templomomat, áldozom"· mondja magatartásáról. S ámbár végső töredelem
nélküJiségben halt meg, meghagyta, hogy rnegszentelt földbe temessék, amint ezt a tisztesség kí
vánja. A plébánia papságamegtagadta kívánsága teljesítését. unokaöccse, egy kommendátor ab
bé azonban megtettc.?

16



HITTUDOMÁNYI VITÁK. A fölvilágosodás terjesztőinek munkájátjelentősen,de akaratlanul
eliJse~ítették a XVll. és XV/Il. század hittudományi vitái a bűn, a kegyelem és a szabad akarat
kérdéseiről. Ezeket elsősorban a janzenisták és a jezsuiták vívták egymással, azonban az egész
egyházi életet is igen károsan befolyásolták. A Szentszék kénytelen volt beavatkozni, mégpedig a
janzenisták bizonyos tanításai ellen. Ök erre féktelen izgatásba kezdtek a pápaságga] szemben, s
ennek előmozdításáramég az egyébként tőlük teljesen távol álló fölvilágosult áramlatokkal is
szővctkeztek. 8 A hittudósok vég nélk üli eivakodása következtében hitbeli fáradtság és az egyház
tól való elidegenedés tünetei jelentkeztek. Ezt a közhangulatot hűen kifejezi a versailles-i udvar
ban élő pfalzi Liselotte, Fülöp orleans-i herceg felesége (1652-1722) Lujza nevű nővérének írt le
velében: "A csuhások nem tudnak veszekedés nélkül meglenni, s ha nem hadakoznak más vallá
sok ellen, akkor egymás közt vitatkoznak, amint itt mindennaposan látom. Csak egyetlen jó és
igaz vallás van a világon, s ez mindenféle vallásban és nyelvben megtalálható, azaz a becsületes
embereke, mert ők mindenütt azonosan vélekednek. Ugyanez valamennyi keresztény vallás
alapja: is. A különbség csupán csuhás veszekedés, s ez a tisztességes embereket nem érdekli. A ke
resztények legyenek mind testvérek. Csakis a csuhások hibája, hogy becsvágyuk által a keresz
tény vallásokat egymás ellen izgatják, és egyenetlenséget okoznak."?

A SZABADKŐMŰVESsí;;G SZEREPE. A fölvilágosodást elősegítő és szolgáló tényezők közt
foglalkoznunk kell a szabadkőművességgel is. Ez a szervezet a hivatásszerű egykori szabad kő

művesek és a rózsakeresztesek (alkimisták, kabbalisták, teozófusok) találkozásából jött létre a
XVIII. század elején. Biztosan állítható, hogy sem a nemesség nem látott benne. demokratikus
vállalkozást, sem a papság a vallástalanság veszélyét. Az első évtizedekben sokkatolikus is csat
lakozott hozzájuk, és papok, még inkább szerzetesek is szép számmal beléptek közéjük. XII. Kele
men pápa (In eminenti, 1738) és XIV. Benedek (Providas, 1751) bullával ítélte el a szervezetet,
nagyobb kikőzősitésselsújtva a résztvevőket. De a hivők és papok azért több-kevesebb jóhisze
műséggel továbbra is csatlakoztak a kőzösséghez, különösen a városok nagyurai és a középosz
tálybeliek. II. Frigyes egy berlini páholy nagymestere lett, de utóbb kiábrándultan ezt mondta
róluk: "A szabadkőművesség egy nagy semmi". Franciaországban 600 páholyuk volt mintegy
30 OOO taggal. Az egyházi hatóságokkal jó viszonyban voltak, némely páholynak lelkésze is volt,
s a tagok rnisét is mondattak. A monarchia és a politikai rend kivei, az erkölcs és az erények
szorgalmazói.

Miszticizmusuk nem forradalmi, sem filozofikus, hanem a XVII. századi katolikus misztikus
áramlatok torzulása. Sokakat vonzott hozzájuk jótékonyságuk híre, továbbá türelmes vallási,
gazdasági es társadalmi magatartásuk. Óvakodnunk kell attól, hogy XIX. századi egyházellenessé
güket és forradalmiságukat vÚ'szavetitsük a XV/ll. századba. Eddig nem került elő olyan ok
mány, amelyben a Grand Orient az alája tartozó páholyoknak bármiféle utasítást adott volna a
fönnálló rend megdöntésére. Ezt egyébként a jakobinusoktól késöbb elszenvedett nagyon ke
mény bánásmód is megerősiti. Azt azonban állíthatjuk, hogya szabadkőművesseg Franciaor
szágban s egy kissé mindenütt Európában alkalmassá tette a talajt a vallás elleni veszélyes ből

cselői hirverésre, de nem harcolt tudatosan és szervezctten a fönnálló politikai és vallási rendszer
ellen. If>

A SZEGÉNYSÉG ÉS NYOMOR LÁZADÁSA. 'A forradalomhoz vezető szellemi okok es
mozgalmak tárgyalása után még rá kell mutatnom egy merőhen gazdasági tényezőre is. Annál in
kább, mert ezt a XVIII. századi Franciaország történetének egyik legkiválóbb kutatója erötelje
sen hangsúlyozza. Mornet megállapítja, hogya későbbi forradalmárok. a kis- és középpolgárság
ból származnak, egyházi kollégiumokban nevelkedtek, s az akkori ifjúsághoz hasonlóan hitetle
nek. kételkedők, nagyon bíznak az értelemben a jobb jövő kialakítására nézve, de ifjúságukban
nyoma sincs vallási nyugtalanságnak. sem politikai terveknek. Róluk és a néhány tizezernyi szel
lemi elitnek, sőt még a középpolgárságnak bölcseleti fölfogásáról is bőséges adataink vannak, de
annál szűkösebbek ismereteink a 18-20 millióra tehető francia nép felfogásáról, Bizonyos, hogy
a nép nagy többsége rokonszenvezett a forradalommal. bár nem fogta föt tanítását. S az is bíz
tos, hogyanép legszegényebb rétege nem vitte végbe a forradalmat, erre nem is lett volna képes,
de döntő erejét szinte mindenütt li szolgáltatta. Háborgásának legfőbb oka a nyomor volt.
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A XVIII. század második felében mindenütt koldusok és szűkölködők zaklatják a jövő-menőket
és a hatóságokat. Ai. ország 18milliónyi lakosságából I765-ben 3 milliára tehető a szegények szá
ma. 1715és 1787 között gyakoriak voltak a nyomorúság és az éhség miatt elkeseredett nép láza
dásai. (Momet évek szerint fölsorolja őket.) De ezenkívül az új adók, a katonáskodás, a rendele
tek és a végrehajtások miatt is sokfelé lázadoztak az alsóbb néprétegek. A széles körökben elter
jedt türelmetlenség tanúi a sérelmező falragaszok. Ezek az egész század folyamán gyakoriak vol
tak Párizsban. Nem a bölcselők könyvei, hanem a mindennapi élet szenvedéseiből táplálkozó, tehát
gazdasági, társadalmi és politikai okok biztosították a nép támogatását a forradalmi eszméknek.t!

FÖLVILÁGOSODÁS ÉS VALLÁS. A fölvilágosodás eredménye: a laikus világ kialakulása. Ez
elsősorban a középső és felső társadalmi osztályokban ment végbe, amelyekhez az eszmék ter
jesztésének eszközei, a röpiratok és könyvek eljutottak. Az új szellem terjedése jelentősen csök
kentette a hit erejét, az egyház tekintélyét, a papság közéleti jelentőségét, a szerzetesek megbe
csülését, az erkölcsök szilárdságát. Mindennek ellenére azonban téves lenne a fölvilágosodás
áramlatát és képviselőit, híveit egyetemesen hitetleneknek, vallástalanoknak főltüntetni. Egyrészt
mert főbb képviselői vallották az Isten létét, a halhatatlanságot és a szabad akaratot, másrészt
mivel a föll'ilágosodásnak a valláshoz való viszonya nem egységes. Vannak theisztikus és deista
formái --s ezek az uralkodók -, de van egyházias, sőt anyagelvű irányzata is. Általában az egész
mozgalom elismeri a vallás nagy müvelődési értékét és föladatait, s a túlnyomó többség az erköl
csösséghez nemcsak a bölcseleti, hanem a vallásos támaszt is szükségesnek tartja. Továbbá: a
fölvilágosodás sok mindenben hallgatólagosan a keresztény tanításon alapul, így például a töké
letesedésbe, a haladásba, a világ törvényszerűségébe vetett hiten. Viszont alapvetően kikapcsolja
az eredeti bűnt, a rosszra való hajlamot, és az emberi természet jóságát vallja. 12

A fölvilágosodás vallásossága Istent műveiben tekinti és magasztalja, s a természeti rend kitel
jesedésében látja a tökéletességet. Szerinte saját létünk szolgálata a legigazibb Isten-szolgálat.
A fölvilágosodás az emberi autonómia alapján áll. Az emberi elégtelenség és a bűntudat ismeretlen
előtte. Határtalan derűlátássalbízik Isten jóságában és az ember képességeiben. Teljes meggyő

ződéssel vallja a teremtett lét önálló értelmét. Ez a vallásosság később szükségszerűen tisztán vi
lágiassá, az emberi önállóságra méretezetté alakul. A megismerés autonómiája a metafizika elve
téséhez vezetett, az életfölfogás autonómiája pedig az ember kizárólagos önértékeléséhez és a
vallásos élet pusztulásához.P

A FRANCIA POLGÁRSÁG FOKOZATOS ELVILÁGIASODÁSA. A világtörténeti méretű
változás végbemenetelét a francia polgárság lelkében részletesen, fokról fokra követve tárja
elénk BernhardGroethuysen. Hatalmas forrásanyag alapján a közvetlen élettapasztalatot töreke
dett megragadni, magát az élményt, mindennemű öneszmélődést megelőzve. Kétkötetes művé

nek tárgya: miként találta meg a polgár saját értékeit az egyházi világnézet képviselőivel vívott
harcában? A hit és az élet kapcsolata egyre lazult. Két világ élt egymás mellett, a népé és a polgá
ré. A nép közösségi életének elszakíthatatlan tartozéka a vallás, a polgárét viszont ijesztő közö
nyösség lepte el. De az élményszerű talaját vesztett hit csak lassan, önámítófokozalOk közbeikta
tásával adja át helyét az úJ.világnézetnek. A polgárnak azonban nincs új elképzelése Istenről, csu
pán elvilágiasítja a régit. Am az egyház kezében van a leghatásosabb érv, a halálé és a kárhozaté.
Bayle (t 1706) még azt mondta kortársairól, hogy a halálos ágyon megtérnek, s .míndent meg
tesznek a nagyobb biztonság érdekében". Szerinte a szabadgondolkodók szeretik fitogtatni hitet
lenségüket, de hitük nem aludt ki, a hamu alatt izzik, szívük mélyénfélnek a pokoltól, s az utolsó
órában az egyház győz. l761-ben azonban már arról panaszkodnak az egyháziak, hogy egyre nő

azoknak a merész embereknek a száma, akik - mint mondják - filozófusként halnak meg, dacol
va Istennel. Sőt egyes hitetlenek koporsójuk szegélyét a legszemérmetlenebb és legszentségtö
rőbb képekkel diszíttetik. Hosszú belső harcok és ingadozások után gyökeresen megváltozik az
élet és halál iránti magatartás, érzelemszerű hitetlenség alakul ki, s az egykor nagy indító erejű

igazságok elszürkülnek. Az Enciklopédia szerint a halál éppoly természetes, mint az élet, s nem
kell félni tőle.'!

Az új ember azonban nem szükségképpen istentagadó, de modosult Istenhez való viszonya, el·
idegenedett tőle, s ezáltal megváltozott a vallásos élmény sajátos keresztény tartalma. A polgár
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már csak általánosságban beszél Istenről, s nem úgy, mintha az ő Istene lenne. A bűn élményé
nek sincs helye életében, sem a bűnbocsánatnak és a kegyelemnek, mivel a polgár saját értékében
igenli önmagát. Az új ember elvilágiasitja a bűnt, amely vallásos vonatkozásaiból kivetkőztetve

, pusztán világi, társadalmi bűncselekménnyéválik. A halálhoz és az isteneszméhez hasonlóan a
bűn is elveszti misztérium-jellegét, Kialakul a saját törvényeinek alávetett, tisztán emberi élettér.
A halál-Isten-bűn együttes a polgár számára fölösleges és semmitmondó. Az új ember jól érzi
magát ebben a világban, más után nem vágyódik, megtalálja benne boldogságát. Így a polgár
lassanként - állandó vitában az egyháziakkal- kifejleszti önálló életformáját. Ennek végső ered
ménye a fölszabadult polgárság, a laikus vi/ág. Vallásra többé nincs szüksége, evangéliuma a be
csületesség, ez magában foglalja az értelem és a vallás valamennyi kötelességét. Az új erények
csokra pedig a közj ólét, a társadalmi erkölcs, a rend és a béke. Egykorú egyházi szónok szerint
az emberek már csak "tisztes pogányok". 15

AZ EGYHÁZI ELLENÁLLÁS FOGYATÉKOSSÁGA. Mindezek hallatán fölvetődik a kér
dés: hogyan szemlélte ezeket a változásokat Európa-szerte az egyházi vezetőség, miként állította
csatasorba ellenük a még mindig rendelkezésére álló hatalmas szellemi és anyagi erőket. az állami
pártfogást, hogyan rnozgósitotta a hivőknek mindvégig befolyása alatt álló óriási tömegeit?
A pápaságról könyvemben kimerítően fogok szólni, itt csupán röviden megállapítom: az emlí
tett évtizedekben - XIV. Benedeket kivéve - a tiara egyetlen viselője sem bizonyult eléggé előre

látónak, mozgékonynak, rugalmasnak és tetterősnek a legfőbb vezetés.központi irányítására.
Csorbult fegyverekkel hadakoztak, elavult - jórészt negatív - módszerekkel kísérleteztek. De
mentségükre azt is el kell ismernünk, hogyanagypolitikában kicsiny volt a szavuk, az egyházon
belül pedig emésztő ellentétek tüze pusztított. Francia, német, spanyol, sőt itáliai területeken
egymás után ütik föl fejüket a Róma-ellenes tanítások, és a fölvilágosult abszolutizmus a nemzeti
főpapságban szövetségesre talál. Az egyházi társadalmon belül életformában és anyagiakban ki
áltóan nagyok a külőnbségek. Fönt a hatalom, hiúság, pompa, fényűzés, lent a szellemi és anyagi
szegénység sorvasztja a szavahihetőséget, a lendületet és a tetterőt. Voltak ugyan kimagasló sze
mélyiségek, de megfelelő irányítás, egység és szervezettség híján nem születtek átütő eredmé
nyek. A bölcselőkkel szembeszálló katolikus ellenállás szétszórtan harcoló szabadlövészekéhez ha
sonlítható. Pedig számban nem lett volna hiány. A. Monod egyedül Franciaországra vonatkozó
lag az 1715-1789 közti időszakból több mint 700 katolikus és protestáns hitvédő iratot sorol föl.
A francia egyházi szónokok nagyarányú és sokoldalú tevékenységérőlGroethuysen kétkötetes
műve tanúskodik. Az iskolázás földrészünk katolikus országaiban az egyház kezében volt, a kö
zép- és felsőfokú oktatásban pedig egyenesen a jezsuiták uralkodtak. Valamennyi fölvilágosult
francia író jezsuita, kisebb részben oratoriánus iskolákból került ki. De a vallásos humanizmus
klasszicizmusában megrekedtjezsuita tanítási mód nem tudta kielégíteni az ifjúságot. Az is hiba
volt, hogya jezsuiták a kelleténél jobban alkalmazkodtak - már csak diákjaik szüleire való te
kintetből is - a divatos koreszmékhez.l"

NEMZETI KÜLÖNBSÉGEK. A fölvilágosodás nemzetközi jelenség, bizonyos mértékben a
század légkörében él. De lényege megragadásában, a közlés módjában, a támadásban és az elle
ne való védekezés minőségében a nemzeti és vallási kűldnbségeknek megfelelően eltéréseket ta
pasztalunk. Az angol fölvilágosodás a világ felé nyitott, józan, gyakorlatias és nem forradalmi.
A francia ennek a fordítottja: kezdettől fogva könnyed, mozgékony, formaigényes, majd a
XVIII. század közepétől ingerült, szertvedélyes, erőszakos, fölforgató. A német nehézkes, elmé
letiségre hajló, pedáns, komoly, mértéktartó, s főként a tudományra és a nevelésre irányul. Ke
vésbé egységes, sok válfaja van, nagyobb szerephez jut benne az egyházias irányzat, mégpedig
katolikus és protestáns alakban. A dél-európai román országokban a fölvilágosodás egyrészt
szélsőséges, francia ihletésű, másrészt a katolicizmussal megegyezésre, kiegyenlítődésre törekvő.

E területeken főként az abszolutista fejedelmek szorgalmazták az egyházi befolyás korlátozása
érdekében.

Ugyanezt mondhatjuk Kelet-Közép-Európáról is, ezen belül hazánkról. Kelet-Európában a
fölvilágosodás különböző irányzatai érvényesülnek a keleti egyházak számottevőellenállása nél
kül. Itt azonban rendi jellege, a nemességnek a mozgalornban való szerepe s a polgárság csekély
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jelentősége miatt a társadalmi célok háttérbe szorulnak a nemzeti és nyelvi szempontok mögött.
A vallási közösségeket a fölvilágosodás sehol sem képes alapjaiban megingatni, s a népesség
nagy többségét kitevő alsóbb, elsősorban paraszti tömegeket nem tudja elérni. A fölvilágosodás
először a protestáns országokban ér el sikereket, mégpedig saját teológusaik közreműködéseál
tal; az ellenálló protestáns hittudósok irodalmi működésemagas szinvonalú. A katolikus orszá
gokban erősebbeka védőgátak, hatékonyabb az egység, de több a támadható fölület és csábító b
bak az állami beavatkozás kisértései.!?

A KÖNYVEK ÚTJA. A fölvilágosodás a szellem lázadása és harca. Ennek megfelelően kisebb
közösségekben a szó, nagyobbakban a nyomtatott betű által terjedt. Az utóbbit igen elősegítette

az ifjabb nemzedék eleven tudás- és olvasásszomja, Ennek szolgálatába szegödtek a nyomdák és a
konyvkereskedések. A szabadgondolkodók világpiaca Amszterdam volt, a német protestáns és
fölvilágosult könyvkiadásé és kereskedelemé Lipcse. Hollandiában szabad volt a sajtó és a
könyvárusítás. Az otthoni cenzúrától félő írók itt jelentették meg műveiket, óvatosságból gyak
ran más kiadási hely főltüntetésével.

A fölvilágosult írások támadása idővel a legsúlyosabb pergőtűzzé alakult. Ha a határon az el
lenőrzésen sikerült átjutniok, nem voltak ugyan árusithatók, de eltűntek a magán kölcsönkönyv
tárak állományában. A kölcsönző és az olvasók egyaránt - saját érdekükben ~ megőrizték a tit
kot. Ekként lettek a magán kölcsönkönyvtárak a fölvilágosult irók betörésének kapui. A cenzúra
nem tudott lépést tartani a becsempészett könyvek áradatával, és gyakran nem is akart. Hiszen
éppen ebben a korban a fejedelmek kivették a cenzúrát az egyház kezéből, és saját hatalmi érde
keiknek megfelelő eljárásra utasították hatóságaikat.!"

A NÉMET EGYHÁZI TERRITÓRIUMOK. A német birodalom területén valamelyes védögá
tat jelentettek az egyházi választá-fejedelemségek, a katolikus és protestáns territáriumok szigorú
elzártságukkal és pátriarkális életmódjukkal. A német protestantizmusban csak Nagy Frigyes
uralomra jutása (1740) tárt kaput a fölvilágosodásnak, az ortodoxia nem kis bosszúságára.
A többi német protestáns államban azonban még sokáig nem érvényesülhetett a hittudományi
fölvilágosodás. S az isten gyalázás a protestánsoknál is halált érdemlő gonosztettnek számított.
Az eredetileg más célkitűzésű pietizmus a protestáns ortodoxia elleni harcban sajátos módon egy
táborba került a fölvilágosodással, s így szándékán kivül útegyengetője lett. A birodalom katoli
kus egyházi fejedelemségei sem fogadták tárt kapukkal a fölvilágosodást, s elzárkózással, cenzú
rával és a pátriarkalizmus fönntartásával védekeztek. A kis püspöki városokban szinte semmi
sem változott az 1500 körüli viszonyokhoz mérten, mintha a hitszakadás nyomtalanul ment vol
na el fejük fölött .
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