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A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A PROTESTÁNSOK  
FRANCIAORSZÁGBAN A XVII. SZÁZADBAN

Majd egy évszázadon keresztül, a nantes-i ediktumtól (1598) annak visszavonásáig 
(1685) Franciaország felekezetileg pluralista rendszerben élt. A király alattvalóinak 
katolikus többsége mellett a kisebbségi protestánsok, főleg a kálvinisták „kis nyája” is 
rendelkezett -  bizonyos feltételeknek megfelelő helységekben -  lelkiismereti- és relatív 
vallásgyakorlási szabadsággal. A nantes-i ediktumnak a fontainebleau-i .által történt 
visszavonása olyan korszak végén következik be, amelynek során XIV. Lajos sorra 
hozta a protestánsok szabadságait korlátozó és a katolikus hitre való áttérést bátorító 
rendelkezéseit. A legújabb történeti munkák elsősorban a királyi hatalom szerepét 
hangsúlyozták Franciaország vallási egységének visszaállításában,1 a protestáns ki
sebbség visszaszorítására irányuló harcot pedig úgy mutatták be, mint a politikai 
fellépés eredményét. A katolikus papság erőfeszítéseit -  melyeket a XIX. század 
végének protestáns történetírása hangsúlyozott -  tudatosan vagy szándéktalanul -  
kisebbítették. Kétségtelenül fel lehetne hozni azt, hogy ezeket az erőfeszítéseket nemi
gen koronázta siker és hogy hatástalanságuk csökkenti jelentőségüket a történelem 
szempontjából. De egy ilyen megközelítés kétszeresen is leegyszerűsítő: egyrészt nem 
tárja fel hiánytalanul a protestantizmus elleni harcban használt eszközök változatossá
gát és kronológiáját, másrészt csak részben teszi lehetővé annak megértését, hogy 
milyen utakon érkezik el fokozatosan a nantes-i ediktum visszavonása. A történésznek, 
aki a vallási kisebbség elleni küzdelem logikáját akarja megragadni, elemeznie kell e 
küzdelem minden elemét, keresnie kell koherenciáját a harcot tápláló felfogásokban és 
ki kell mutatnia állomásait. Anélkül, hogy átvenném Franck Puaux saját koráról is 
árulkodó elemzéseit, én is azt gondolom, amit ő 1885-ben: a visszavonás mindenekelőtt 
„vallási ügy”.3

A katolikus egyház a protestantizmus elleni harcban; felhasznált eszközök

A  katolikus papság mára vallásbéke helyreállításának pillanatában, a XVI. és XVII. 
század fordulóján belefogott a visszahódításba, azzal a céllal, hogy visszavezesse a 
tévelygőket a római egyház kebelébe. A XVII. század első évtizedei, melyeket gyakran 
a francia katolicizmus intenzíven dinamikus korszakaként emlegetnek -  akár lelki 
megfontolásról, akár jótékonyságról vagy a távoli missziókról van szó-egyben a szoros 
értelemben vett ellenreformáció tetőpontja. A szerzetesrendek adták a protestanizmus 
elleni harc bajnokainak legjelentősebb részét. Mint a legaktívabb térítők, különösen a 
jezsuiták és a kapucinusok tűntek fel gyorsan, akiknek létszáma és re.ndházaik száma 
ekkor igen érezhetően növekszik.
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A katolikus reform emberei a XVI. századi hagyományt folytatva, először a szóbeli 
és írásos hitvitához folyamodtak nagy gyakorisággal. A XVII. századból fennmaradt 
ilyen típusú munkák tömege igen jelentős. Egy friss repertórium hétezret sorol fel, ez 
évente átlagban nyolcvan munkát jelent a nantes-i ediktum hatályának teljes korszaká
ban; ami a kihirdetését követő hitvitairatokban leggazdagabb harminc évet illeti, a 
munkák száma száztízre emelkedik évente. A századelőn sokkal inkább egyfajta lázról 
kell beszélnünk, mint egyenletes előrehaladásról, mint ahogy ezt a „Mercure français” 
kiemelte az 1605-ös év Franciaországának felelevenítésében: „Csak papíron háborúz
tak akkor... és szép volt az írás szabadsága ebben az időben Franciaországban. A 
kíváncsi szellemek elszórakoztak vele.”4

Az ekkor publikált könyvek nem egyforma terjedelműek. Némelyik csak néhány tíz 
oldalas füzet, mások viszont több száz oldalas súlyos foliók. Ebből a hatalmas együt
tesből három típus emelekedik ki. Az elsőt alkotó munkák, a polemikus teológiai 
traktátusok gyakran a legterjedelmesebbek, melyek egy adott hitvallás megalapozott
ságát kívánják bizonyítani és az ellentézisek cáfolatát adni. Egy másik típus az előzőhöz 
igen hasonló formában jelentkezik, de néhány variánssal. A két hitvallás képviselői 
között zajló szóbeli vitákról ad beszámolókat. Mindig tökéletes objektivitást ígérve, 
gyakran viseli az „igaz elbeszélés” címet. Ezeket a beszámolókat valójában az egyik 
vitázó publikálta, aki igyekezett kimutatni hozzáadások, kommentárok -  sőt ferdítések
-  segítségével, hogy a vita során a szembenálló felekezet tévedése nyert bizonyítást. 
Végül a vitairodalom harmadik kategóriáját a megtérés-elbeszélések alkotják. Egy 
neofita, kinek tollát gyakran valamely teológus vezeti, feltárja megtérésének indítékait 
és felszólítja régi hitsorsosait, hogy kövessék példáját.

Számtalan az írásos vagy szóbeli viták során felvetett téma. Bizonyos munkák a két 
felekezet közötti vitatott kérdések összességének bemutatását célozzák meg, más mű
vek arra korlátozódnak, hogy egy vagy több témában cáfolják az ellenfél állításait. A 
vita, ahogy haladunk az időben, kétségtelenül egyre inkább a lényegre irányul. A 
„biztos értékek” -  melyek a vita középpontjában állnak mindvégig -  néhány csoportba 
oszthatók. A hit szabályainak kérdése -  mely implikálja a hitvita bírájának kérdését is
-  szembeállítja a szentírás kizárólagosságának protestáns elvét a tradíció lényeges 
hozzájárulásának katolikus dogmájával. Az egyházról szóló vita csillapíthatatlan vi
szály forrása, mivel egyesek az egyház spirituális lényegét, mások pedig intézményjel
legét hangsúlyozzák. A szentségek területén az eucharisztia (oltári szentség) áll a vita 
középpontjában az átváltozás és a mise kérdésével együtt. Végül könnyen felszítják a 
protestáns vitázók hevületét a katolikus ájtatossági gyakorlatok és a belőlük fakadő 
elégedettség.

Hangsúlyoztuk már, hogy a század első évtizedei a műfaj legnagyobb sikereit 
hozzák: ezeket az éveket az ad hominem érveket sem nélkülöző szócsaták igen erőteljes 
hangja is jellemzi. Ezeknek az összecsapásoknak általános légköre elsősorban talán 
azokból az információkból szűrhető le, melyek az akkoriban olyannyira kedvelt szóbeli 
disputákról („conférences verbales”) állnak a rendelkezésünkre. Bár közülük némelyik 
létrejöhet két ellenfél véletlen találkozásából, az is előfordul, hogy fogadókban vagy 
utazás közben vitatkoznak vallásról, a hitvita rendesen egy jól meghatározott szertartást 
követ. A hitvitákat vagy azért szervezték, hogy megtérést érjenek el egy bizonytalan
kodó, vagy ekként bemutatott személynél -  hiszen gyakran az eredmény előre biztosí
tott - ,  vagy azért, hogy lehetővé tegyék a nyilvános megmérkőzést a vegyes összetételű 
hallgatóság előtt. A hitviták „kihívással” kezdődnek. A támadó, leggyakrabban a
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katolikus bajnok, eljuttat ellenfeléhez egy „kihívó kártyát” („cartel”) a vitára javasolt 
tézisek rövid ismertetésével. Ha az ellenfél elfogadja a vitát, tárgyalások kezdődnek, 
hogy lebonyolításának feltételeit rögzítsék. Ez a szabályozott vita több órán és néha 
több napon keresztül tart többé-kevésbé népes közönség előtt. Néha a meghívottak 
kizárólag azon társadalmi kategóriákhoz tartoznak, amelyek képesek megítélni az érvek 
és ellenérvek értékét, máskor a terem ajtaját szélesebbre tárják. Természetes, legalábbis 
ez utóbbi esetben, hogy nem mindig könnyű csendet teremteni a hallgatóság körében; 
közbekiáltások, nevetések kísérik a hozzászólásokat, ha éppen nem mennek ölre. Nem 
egy hitvitát szakítottak félbe a világi hatóságok attól való félelmükben, hogy a vita 
szabályos ütközetté fajul a városban. Az is megtörtént, hogy ilyen vitákat egyszerűen 
betiltottak, nehogy megzavarják a „köznyugalmat”.

Remélhető-e egyáltalán, hogy a vallási ellentétek elrendeződnek az ilyen viták által? 
A szóhasználatban is rokonságban lévén a párviadallal, a szóbeli hitvita valójában 
mindenekelőtt háború-pótlék; a katolikus vitázó a skolasztikus disputából öröklött 
szabályok szerint arra törekszik, hogy szimbolikusan leterítse az ellenfél-felekezet 
bajnokait -  akiknek el kell veszíteniük becsületüket -  és így megfossza vezéreitől az 
ellenfelet. A hitvita ily módon az igazság megnyilvánulásának színháza: a szóbeli vita 
erre alkalmas a jezsuita Pierre Coton szerint: „A papír mindent kibír, a toll mindent leír, 
a folió mindent elvisel, a betű nem pirul; az ember egy asztalon tollal a kézben azt épít, 
rombol, mozgat, amit akar; harcol ellenfelével, elrejti az ellenvetéseket, álcázza az 
állításokat, feje tetejére állítja a konklúziókat... Nem így az élőszóban folyó vitában, 
ahol rögtön megkülönböztetnek... arra kényszerítik az embert, hogy biztos lábbal, 
szilárdan álljon az ész, logika, szillogizmus bekerített térségén... Ott végre az ember 
olyannak mutatkozik, amilyen.”5

Ilyen felfogással, amely igencsak magában rejti a győzelem külsőségei előtérbe 
kerülésének veszélyét az intellektuális küzdelem hátrányára, a szóbeli hitvita vásári 
komédiába fordulhatott. Ez magyarázhatja azt a tartózkodást, melyet a protestánsok 
mutattak már igen korán a szóbeli vitákkal szemben. Dauphiné szinódusa már 1601-ben 
azt ajánlotta, hogy gyanakodjanak az olyan ellenfélre, „aki csak szóözönnel vél felül
kerekedni, szóözönnel, mellyel az igazságot igyekszik eltakarni.” Néhány évvel később 
ezt a figyelmeztetést a szinódus kiegészítette, felidézve azokat a vitákat, „melyek 
sokkal inkább a vitázók önteltségének mutogatására valók, mint az emberek épülésére”. 
Később -  főleg 1630 után -  a hugenották hitvitázó buzgalmát lelohasztották azok a 
perbefogási fenyegetések is, melyek a szavaikban vagy írásaikban óvatlan protestáns 
vitázók ellen irányultak. Katolikus részről is elég sokan felemelték szavukat ezek ellen 
a módszerek ellen, mégha bizonyos misszionáriusok gyakorolták is ezt a fajta polémiát 
1685-ig. A római fenntartásokhoz hozzátehetjük Vincent de Paul vagy Jean-Pierre 
Camus idegenkedését is. Az 1630-as években, nevezetesen Richelieu ösztönzésére, a 
felekezeti vitának új megközelítése körvonalazódott: szakítva a skolasztikus módsze
rekkel és minden ellenséges indulattal, először is elfogadható képet kellett adni a 
katolikus egyházról és le kellett csökkenteni a véleménykülönbségek számát. Ebből a 
változásból nem hiányoztak a politikai perspektívák, s Richelieu felépített egy nagy 
tervet a vallási újraegyesítés francia módozatára; de a változásban látnunk kell a 
vallásháborúk korától, valamint az általuk létrehívott küzdelem-típustól való eltávolo
dást is.

1670 körül, egy nyugodtabb periódus után a hitvita határozottan új lendületet vesz. 
De az ekkor kibontakozó vita érzékelhetően különbözik a század első évtizedeiétól.
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Hangneme általában mértéktartóbb, s azt lehetne mondani, hogy a barokk hitvitáról 
áttértek a klasszicista hitvitára. A vita a maga módján tükrözi a nyelv, a stílus, az 
irodalmi divatok változásait. Másrészt a felekezeti ellenfelek most már jobban ismerik 
egymást. Ez természetesen nem zárja ki a támadások szenvedélyességét. Ezek az alapos 
érvekkel és szigorú logikával folytatott támadások gyakran kíméletlenebbek, mint a 
századelő kicsit hebehurgya lövöldözései.

Ha a hitvita eredményességét csak az elért megtérések számán kellene lemérni, a 
mérleg természetesen kevéssé lenne kielégítő: a több ezer mű és több száz nyilvános 
vita „hasznossága” igen csekély. Mint ahogy néhány történész kimutatta, az igazi 
eredmény valójában máshol keresendő, nevezetesen a vallástudományok és a történeti 
kritika megerősödésében, a doktrinális elmélyülésben, valamint a deszakralizáció meg
indulásában- röviden, a hitvita eredménye főként az, hogy elősegítette a gondolkodás 
változásait.7 De itt leginkább azt jegyezzük meg, hogy a XVII. században végig,-a 
különféle körülményekhez alkalmazott módozatokban, a katolicizmus bajnokai szinte 
állandóan nyitva tartották a teológiai viták frontját, tollal vagy szóval zaklatva a 
protestáns lelkészeket; hangosan és erőteljesen hirdetvén hitvallásuk igazságát, uralták 
a terepet, ha ritkán sikerült is téríteniük.

A katolikus papság azonban nem korlátozta tevékenységét az elvek vitájára. Nagyon 
korán belekezdett egy visszahódító pasztorációba azokon a vidékeken, ahol a protes
tantizmus meggyökeresedett. A XVII. század első évtizedeitől kezdve több szerzetes- 
rend kezdeményezte az „apostoli expedíciók” szervezését különböző francia 
tartományokba azzal a céllal, hogy megerősítsék a hívőket hitükben, hogy hozzájárul
janak a tudatlanok vallásos oktatásához, de azért is, hogy kísérletet tegyenek a protes
tánsok megnyerésére a katolicizmus számára. Ezek a törekvések természetesen nem 
voltak teljesen újak, de a nantes-i ediktum teremtette vallásbéke kora kedvezett ezen 
tervek megvalósításának. Ekkor született meg igazán az, amit „missziónak” szokás 
nevezni; egy viszonylag rövid, néhány naptól néhány hétig terjedő időre papok és 
szerzetesek egy csoportja berendezkedik valamely helységben és a helyi, valamint a 
környékbeli lakosokat a misszionáriusok által „akciónak” nevezett többféle vallásos 
gyakorlatban való részvételre hívja. Naponta több prédikációt tartottak, katekizmus
összejöveteleket szerveztek a felnőttek és a gyerekek számára. Az ünnepélyes szertar
tások és körmenetek is hozzájárultak ahhoz, hogy a misszió az adott közösség életében 
rendkívüli eseményként szerepeljen.

Több évtizeden át szinte kizárólag a szerzetesek — pontosabban néhány szerzetes- 
rend — szerveztek missziókat. Körülbelül 1635-től a helyzet azonban változik. A 
királyság különböző pontjain világi papok kongregációi jelennek meg ekkor, s rend
szerint kettős célt tűznek maguk elé: a papság nevelését és a falusi prédikálást. A 
Misszió Kongregációja a leghíresebb, melyet Vincent de Paul 1625-ben alapított és 
Róma 1633-ban hagyott jóvá. Tagjai a lazarénusok elnevezéssel váltak ismertté. Min
den esetben olyan papok összefogásáról van szó, akik tudatában vannak a papi szent
ségből származó felelősségüknek és többé-kevésbé nyíltan vállalják a Bérulle által 
megfogalmazott papi ideált, aki távol a társadalomtól, közvetítő Isten és ember között. 
Minthogy visszautasítják az akkor általános felfogást, miszerint a papi rendbe való 
belépés a jövedelemszerzésnek és a társadalmi pozíció biztosításának egyik módja, a 
közösségben való működést választják, hogy minél jobban megközelítsék eszményüket 
és hogy hatékonyabban segítsék a falusi lakosságot.
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A missziókban résztvevő minden egyházi férfiú szigorúan ítélte meg a vidék vallási 
helyzetét: mindnyájan úgy vélték, hogy az általuk nyújtott segítség egyaránt irányul a 
katolikusok és a protestánsok felé, mivel egyiknek is, másiknak is nagy szüksége van 
megvilágosodásra és az üdvözülés útjára vezetés're. A katolikusként számontartott 
hívőkről az a benyomásuk, hogy semmit sem tudnak egy jó keresztény számára 
nélkülözhetetlen hitbéli és vallásgyakorlási dolgokról; ráadásul együtt élnek a hugenot
tákkal és elszenvedik végzetes befolyásukat: erkölcseik meglazulnak az erkölcstelenek
nek tartott protestánsokkal tartott kapcsolataik következtében, kihűl a jámborság 
szívükben; s végül hugenotta polgártársaik tetszését keresve, ha nem a megtorlástól 
való félelmükben, néha elhanyagolják vallási kötelezettségeiket.

A vegyes felekezetű vidékekre irányuló missziós út mindezen bajok elleni együttes 
küzdelem vállalását jelenti. Igen önkényes tehát az a szemlélet, mely megkülönbözteti 
a protestánsok megtérítésére irányuló missziókat a katolikusok épülésére, megerősíté
sére irányulóktól. Ezeket a feladatokat egyszerre oldották meg. A kapucinusok savoyai 
misszióiról adott beszámolójában Charles de Genève atya így írt a század közepén: 
„Nem kell kevésbé fontosnak tartanunk egy katolikus megjobbítását, kimentvén őt a 
szerencsétlenségből, melybe elmerült, mint egy eretnek megtérését, aki annak született; 
kevésbé fontosnak azt, aki éppen elveszejteni készül magát, mint azt, aki már elve
szett.”8 Amikor Joseph de Paris elküldte társait Poitou-ba, hasonló módon azt kérte 
tőlük, hogy teremtsenek kapcsolatot a parasztokkal avégből, hogy „a hitről felvilágo
sítsák és megtérítsék őket, ha eretnekek, vagy ha már katolikusok, megerősítsék őket 
hitükben”.9 Tehát a misszió végső soron azt célozza, hogy egy régiót az egyház ismét 
kézbe vehessen. A misszionáriusok szóhasználata alapján világosabb képet alkothatunk 
erről a vállalkozásról. Sokuk a földműveléstől kölcsönzött metafórákkal mutatja be 
tevékenységét. Többé-kevésbé világosan utalva a magvető evangéliumi példázatára, 
szívesen hasonlítják apostoli tevékenységük terepét műveletlen földekhez, ahol a bűn 
gyomnövénye és az eretnekség konkolya nő. Más misszionáriusok vállalkozásuk leírá
sakor szívesebben merítenek a katonai szókincsből. Náluk a kolostorok garnizonok, a 
missziós házak erődök. Krisztus seregei, azaz a misszionáriusok vissza akarják hódítani 
az ellenségtől azokat a területeket, melyeket a múltban neki átengedtek. A protestan
tizmust úgy jellemzik, mint egy betolakodó sereget,-mely „ezeket a vidékeket minden 
irányban elözönlötte”. Hátrálásra kell tehát kényszeríteni és, ha lehet, megsemmisíteni 
ezt a sereget; az embereket pedig védelmezni kell a támadásoktól, melyeknek áldozatai.

Vajon a missziók meg tudták-e téríteni a protestánsokat azokon a területeken, ahol 
működtek? A misszionáriusok bizonyára nagyon számítottak a díszletek teatralitására, 
a ceremóniák pompájára vagy a tömeghatásokra a másik felekezet híveinek „elcsábítá
sában”; szerintük ugyanis ez utóbbiak nem találhatták meg a kálvini szertartás egysze
rűségében vallásos érzületük kifejezéséhez a megfelelő keretet. De az eredmények 
összességükben véve itt is korlátozottak voltak; a katolikus pasztoráció csak marginá
lisan kezdte ki a protestáns csoportot. Ezzel szemben a missziók elég jól megvalósítot
ták egy másik célkitűzésüket, mely abban állt, hogy megbontsák a két felekezethez 
tartozók hétköznapi kapcsolataiban gyakran megvalósuló harmóniát. A misszionáriu
sok igyekeztek meggyőzni hallgatóikat arról, hogy az eretnekekkel való kapcsolat 
súlyos veszélyt jelent üdvösségükre. Ezt állította Jean-Pierre Camus egy 1615-ös 
prédikációban: „Ha a szüzességet akarjuk megőrizni, a leggonoszabb férfi társasága is 
jobb, mint a világ legkülönb asszonyáé, hiszen az embert nem kísérti meg saját neme. 
És hogy a hitet ártatlanságában és tisztaságában megtartsuk, jobb a legzüllöttebb

39



katolikus társaságát keresni, mint egy jó erkölcsű eretnekét, hiszen az előbbi egyenes 
ítéletű, bár akaratában megrontott, de az utóbbinak nem lehet igaz akarata, mivel 
ítélőképessége romlott.”10 Az 1640-es években Valence és Die egyházközségeiben 
végzett misszió során Christophe Authier különösen a hugenották kerülésének szüksé
gességét hangsúlyozta. Azt magyarázta Saillans lakóinak, hogy akik nem akarják az 
egyházat anyjuknak, nem bírhatják Istent apjukként. Saint-Nazaire-ban, ahol igen 
elterjedt az a felfogás, hogy az üdvözülés éppúgy lehetséges egyik felekezetben, mint 
a másikban, Authier az egyházat Noé bárkájához hasonlítja: amikor jön majd a vízözön, 
csak a bárkában levők menekülnek meg. Még azt is hozzáteszi, hogy nem menekülhet 
meg az, aki azt hiszi, hogy a kálvinizmus elvezethet Istenhez. Az eretnekségben rejlő 
veszély tudatosulásának azonban tettekben kell megnyilvánulnia. Ezért a szülőket arra 
biztatja, hogy ha gyermekeik hugenotta tanító iskolájába járnak, vegyék ki őket onnan. 
Crest-ben a szülőknek azt magyarázza, hogy veszélyeztetik a protestáns iskolába járó 
gyermekeiket, akiknek a szelleme „fogékony” az első benyomásokra, képlékeny, mint 
a lágy viasz”. Az erről a misszióról készült beszámoló azt is hozzáteszi, hogy ily módon 
igyekeztek felrázni a katolikusokat „letargikus álmukból”. Az üdvösséggel kapcsolatos 
kérdések és a protestánsokkal tartott jó kapcsolatok iránti közömbösség bírálata után 
következett tehát a felekezeti identitás megerősítése. A misszionáriusok szemében ez 
a tudatlanság és langyosság visszaszorulásának logikus következménye volt.

Az igazat megvallva, a protestáns vezetők magatartása is hozzájárult a feszültség 
növekedéséhez a missziók idején. Ha hihetünk a misszió-beszámolóknak, a protestáns 
lelkészek a misszionáriusok érkezésekor -  félve az áttérésektől -  felrázták, sőt fanati
zálták nyájukat. Az ilyenkor tartott prédikációkban és intelmekben gyakran ördögnek 
festették le a misszionáriusokat. Saint-Jean-en-Royons-ban a lelkész úgy ábrázolja 
őket, mint „ravasz lélekrablókat, akik szavaik mézes mesterkedéseivel és a szentség 
színlelésével megbűvölik a lelkeket, megkötözik és meggyengítik az akaratot oly
annyira, hogy az elkárhozás veszélye nélkül nem lehet hozzájuk közeledni”.11 A 
misszionáriusok szemszögéből a veszély az volt, hogy távozásuk után a katolikusok 
visszatérnek a lanyhaságba, a protestánsok pedig felemelik fejüket, sőt megtorláshoz 
folyamodnak. Ezért aztán mindent elkövettek, hogy a hugenottákban azt az érzést 
keltsék, hogy semmit sem tehetnek a római egyház ellen és a jog pedig lehetővé teszi 
elnyomásukat. A misszionáriusok a protestánsok számára egyre több korlátozást hozó 
jogi arzenálra támaszkodva, mind gyakrabban tettek feljelentést, amint vállalkozásaik 
a hugenottákból erőszakos cselekedeteket vagy akár csak a „vallást” vagy a pápát 
káromlónak ítélt szavakat váltottak ki.

A katolikus pasztoráció új fordulatot vett 1660-1670 körül. A benne résztvevők 
száma megnőtt és a hangnem érezhetően megváltozott. Ebben az időszakban derült ki 
a némelyek által könnyen és gyorsan véghezvihetőnek vélt katolikus restaurációról, 
hogy valószínűleg hosszadalmas lesz: a missziók nem hozták meg a remélt megtérése
ket, a katolikusok „letargikus álma” nagyon mélynek látszott, a jámborság és a buzga
lom nem csírázott ki azonnal a misszionáriusok szavaira. Ezentúl a hangsúly inkább a 
lakosság mindennapi vallásos támogatására, felügyeletére helyeződik. Nem mintha ez 
a törekvés nem lett volna jelen az előző periódusban, de az emberek hiányoztak hozzá; 
a lelkipásztori felfogás és módszer változása tehát többé-kevésbé velejárója a szeminá
riumok felállításának és a papság képzésére tett erőfeszítés első eredményeinek. Más 
szóval, az apostolkodást felváltja a lelkipásztorkodás.
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Ebben az új összefüggésben lényegessé lesz a püspök szerepe. Eddig a misszioná
riusok nem nagyon törődtek vele, rendszerint megkapták felhatalmazását funkcióik 
gyakrolására, aztán kedvük szerint dolguk után láttak az egyházkerület határain belül. 
A püspök, aki eddig átengedte nekik a terepet, most a vallásos megújulási kezdeménye
zés leikévé válik. Elég gyakran személyesen is fellép, például rendszeresen és aprólé
kosan végiglátogatja a plébániákat. Ezen pásztori látogatások során a protestáns jelenlét 
köti le általában a püspök figyelmét, feljegyzi számukat, tudakozódik a két közösség 
kapcsolata felől, tájékozódik az ediktumok esetleges megszegéséről a hugenották 
részéről. Lehet, hogy a protestánsok elleni harc ettől kezdve kevésbé látványos, de 
átfogóbb és következetesebb. Minden eszközt bevetnek és a papság gyűlései támogatják 
például a püspököknek a világi hatalomhoz intézett kérelmeit. A hugenották ellen 
kifejtett erőfeszítések püspöki összehangolása által a vasmarok összébb szorul körülöt
tük.

A protestantizmus ábrázolása

A források nemcsak a felekezeti többség által a protestantizmus visszaszorítására 
alkalmazott módszerekről tudósítanak, hanem legalább annyira ennek a tevékenység
nek a tartalmáról is, valamint arról, ahogyan az ellenfelet látták. A katolikus elit 
protestantizmus-képének elemzésénél a köztisztviselő Florimond de Raemond vagy a 
jezsuita Louis Richeome munkáiból indulhatunk ki.12 Az őket követő vitázók bősége
sen merítenek ezekből a művekből, még ha árnyalatnyi változtatások be is épülnek 
ezekbe az idők folyamán. Az ikonográfiában -  különösen az ediktum visszavonásának 
időszakában -  az eretnekség allegóriái burjánoztak, és fentihez hasonló felfogásról 
árulkodnak a Cesare Ripa által felvetett és Baudouin által terjesztett témára alkotott 
számtalan variációjukkal.

Minden katolikus hitvitázó egyetért abban, hogy a reformáció gyökere Luther gőgtől 
vezérelt személyes „lázadásában” keresendő. Florimond de Raemond róla festett port
réja megfellebbezhetetlen: „... halálos és legfőbb ellensége volt minden függőségnek, 
vezeklésnek, penitenciának, mely Isten haragját csillapítaná. A böjt a halála, a szüzes
ség a pokla volt... Mint az eretnekség igazi atyja, olyan ember volt, ha egyáltalán valaha 
is az volt, aki az ambíció és hiú dicsvágy kénes bűzét árasztotta... És főleg olyannyira 
eltelve önimádattal, hogy úgy tűnt neki, egyedül az 6 nagy fejében található a múlt és 
a jövő teljes tudásának lényege...” Összegezve, a reformátort úgy ábrázolta, mint akit 
a sátán manipulált és taszított a vallási lázadásba. Ez a portré alig módosul a XVII. 
század folyamán. Kétségtelen, a század végén már kevésbé tekintik az ördög által 
közvetlenül inspiráltnak Luther magatartását. De a hitvitázók a reformáció vezéreinek 
tisztán emberi indítékait hangsúlyozva, ekkor is megőrzik elődeik célkitűzését, hogy 
megfosszák minden legitim alapjától a reformációt. A protestantizmus nem más, mint 
egyik új arca az örök eretnekségnek, mely minden újabb felbukkanásakor egyre veszé
lyesebb. A reformáció újdonság, márpedig az üdvözülés útja a hagyomány tiszteletén 
és az elöljáróságnak való engedelmességen keresztül vezet.

A történelmi távlaton kívül a hitvitázók gondot fordítanak a protestantizmus termé
szetének elemzésére is. A jezsuita Louis Richeome szerint az eretnekségek a szellemi 
bálványimádás legkifejlettebb formái, mivel különösen istenkáromlók, gonoszak, csa
lók és kártékonyak a lelkek üdvössége szempontjából. Márpedig -  folytatja -  a protes
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tantizmus igencsak eretnekség, mivel minden meghatározó jegyét magán viseli: válogat 
a hit és az ájtatosság elemei között és megátalkodott a tévelygésben. Richeome a 
szentségek, a kánonjog és a szertartás kérdéseinek áttekintése után bizonyítottnak látja 
a reformátusok ezen megkülönböztetését. Makacsul védik álláspontjukat -  állítja - ,  
személyes véleményüket a szentírás vélt tekintélyével fedezik: „Teszik ezt azért, hogy 
könnyebben csapjanak be, hízelegnek, hogy jobban eláruljanak, tolvajt kiáltanak, hogy 
ne látsszanak tolvajnak és visszaélnek a szentírással, hogy könnyebben tévesszenek 
meg és áldozzanak profán tanaik bálványának... A szentíráshoz fordulnak, de nem azért, 
hogy megmutassák igazságát, hanem hogy a homályban szült szövegmagyarázatok 
jelentését az írásnak tulajdonítva eltakarják és feldíszítsék hazugságaikat és elmeszü
leményeiket”. A protestantizmus nem más tehát, mint végső formája a sátán örökös 
támadásainak, melyekkel az embereket az Istennek járó'tisztelettől akarja elfordítani. 
Ez a gondolat egyáltalán nem meglepő a XVII. század elején: akkor már több évtizede 
a kereszténységet ért megrázkódtatások újjáélesztették annak a bizonyosságát, hogy a 
világvége közeli és így az ördög felerősíti támadását. De a század folyamán az egyházi 
férfiak még sokáig „ostromlott városként” látják a keresztény Nyugatot: 1670 körül a 
kapucinus François de Toulouse összeállít egy listát az egyház ellen összefogva támadó 
összes ellenségről. Vannak külsők -  a törökök - ,  vannak belsők, közöttük az eretnekek 
különösen veszedelmesek, „mert a testvér nevet viselve és báránybőrbe bújva megront
ják az egyház tanát és a hívők erkölcseit.”13

A katolikus hitvitázók álláspontja szerint a protestantizmus hatása valójában három 
területen érződik: a vallásban, az erkölcsben és a politikában. Vallási szempontból 
mindenekelőtt azt emelik ki a római egyház hitvitázói, hogy elfordítja a híveket az igaz 
hittől és az igaz vallástól; a protestantizmus isteni felségsértés és híveit a kárhozatba 
vezeti. A protestáns szertartások dísztelenségükben alkalmatlannak látszanak a jámbor
ság felkeltésére; a barokk kor embereinek szemében az istentisztelet a hit titkaihoz 
méltó ünnepélyességet és olyan légkört követel, mely előkészít az istenivel való 
kapcsolatra. Másfelől az egyedül a hit által való üdvözülés reformátusok által hirdetett 
tana megfosztja a hívőket annak minden lehetőségétől, hogy jámborságukat kegyes 
cselekedetekkel fejezzék ki, mint például a zarándoklat. Ebből az első sérelem-sorozat
ból egy második születik: minthogy nem tudja követőit az áhitatosság útjára vezetni, a 
protestantizmus a szkepticizmus és a vallástalanság kifejlődéséhez kedvező televény. 
A predesztináció tanában a vallási relativizmus forrását látták, minthogy az ember 
képtelen kiválasztani az igaz vallást; ami a szabad vizsgálódást illeti, csakis a hit 
misztériumainak kétségbevonásához vezethet, mivel bárki csak azt tartja meg a tanítás
ból, ami nem ellenkezik értelmével. Egyébként, teszik ehhez a gondolatmenethez hozzá 
a katolikus vitázók, a reformáció nyomdokain megjelenő anabaptizmus nyújtja arra a 
bizonyítékot, hogy a protestantizmus utat nyitott magának a kereszténység alapjainak 
a tagadásához.

A protestantizmus ugyanúgy lerombolja az erkölcsöt, mint ahogy a hitet. Nem egy 
vitázó a reformátorok életét és tanításait veszi célba, hogy tézisét illusztrálj a. Különösen 
Luthert támadják. A féktelen szexualitás és a református tanítás közötti összefüggés 
vitathatatlanként jelenik meg, mivel e tanítás az önmegtartóztatást lehetetlennek mond
ja és a házas állapotot éppoly tiszteletre méltónak tartja. Minthogy a protestantizmus 
kedvez a bűnöknek, követőinek számát gyarapítja minden mértéktelenül érzéki, fös
vény vagy becsvágyó, akiben a római egyház bűntudatot kelt. A protestáns földek tehát 
így olyan vidékek lennének, ahol az ember szabad utat enged bujaságának, ahol a
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keresztény erények megvetésre lelnek. Több szerző különösen azt emeli ki, hogy 
ezeken a vidékeken borzadnak a szegénységtől és a szentírásban keresnek indoklást 
London vagy Amszterdam gazdagságára. Számukra egyszerű a magyarázat a bűnök 
virágzására a reformátusoknál: az isteni kiválasztás tana leveszi a zablát a bűnösökről, 
minthogy náluk nincs többé kárhozattól való félelem.

A hitvitázók végül társadalmi és politikai zűrzavar jelentős forrását látják a protes
tantizmusban; szemükben a reformáció szelleme lázadó szellem, tehát ellentétes a 
kereszténységgel. A jezsuita Gontery szerint a szentírás egyéni vizsgálata elvének 
alkalmazása felforgatáshoz vezet: „Ennek szükségszerű következményeként a fiú fel
lázad apja ellen, a feleség férje ellen, az alattvaló uralkodója ellen, az inas gazdája ellen, 
a bárány pásztora ellen, mondván, hogy tévedéseiket a bibliában találják”. 4 A katolikus 
vitázók úgy vélik, hogy elemzéseiket alaposan alátámasztja a történelem. Franciaor
szágban a vallásháborúk elszabadították a kálvinista erőszakot: gyilkosságok, sír- és 
templomrombolások, ereklyék profanizálása... Újabb illusztrációkat kínál erre az erő
szakra a katolikusok helyzete Franciaországon kívül a protestáns országokban. Ott 
viszont, ahol a protestánsok kisebbségben vannak, szünet nélkül összeesküsznek a 
fennálló hatalom ellen. Franciaország királya tehát nem bízhat meg állítólagos lojalitá
sukban. A század második felében ez az érvelés Nagy-Britannia példájára hivatkozik, 
ahol a puritánok- a francia kálvinisták ikertestvérei -  megbuktatták és vérpadra küldték 
a királyt. A protestantizmus alapvetően a republikanizmushoz vonzódik, mindazzal, 
ami undorítót ez a fogalom jelent a katolikus teológusoknak. Lázadás szelleméből 
születvén, anarchiához vezet. Összegezve, semmilyen érték, semmilyen társadalmi 
vagy politikai érték nem létezik többé, ha győzedelmeskedik.

Hogy ellensúlyozzák a valóságos istencsapásnak tekintett protestantizmus hatását, 
a papok tanulmányozzák előretörésének útjait és módjait is. Itt az erőszak mellett a 
csalás szerepel; az eretnekség példás külsőt ölt magára, hogy hódítson. A protestánsok 
úgy tesznek -  állítja több szerző - , mint a madarászok, akik füttyükkel utánozzák a 
madarak dalát, hogy léprecsalják őket. Az eretnekek „csábítási” műveletének sikere 
nagyrészt azzal magyarázható, hogy a nép sokkal inkább hajlamos engedelmeskedni 
benyomásainak, érzékeinek, szenvedélyeinek, mint az értelmének. A népet kétségtele
nül megragadták azok a csábító szavak is, melyekkel a lelkipásztoraik hűségüket 
hirdették a szentíráshoz, de még inkább hitt a nép életük szép látszatainak és beszédük 
mágiájának. Követte azokat a reformátorokat is, sőt főként azokat, akiknek a tanítása 
hízelgett az érzékeknek és kedvezett a szenvedélyeknek, követte őket anélkül, hogy 
felmérte volna egy ilyen választás veszélyeit. De hogyan is foghatta volna fel a nép 
mindazt a veszélyt, amelyet az eretnekség jelentett? Tudatlansága akkora -  vélik - , 
hogy képtelen felismerni a vallási igazságot és a jót választani. François Feuardent erre 
utalva megállapítja, hogy a szenvedély ereje és a tudás hiánya együtt vezette arra az 
embereket, hogy azt válasszák, amit egyértelműen az ördög pártjaként kellett volna 
azonosítaniuk: „Igen különös dolog; hogy az emberek egyedül a dolgok külső látszata 
által ily súlyosan hagyják megcsalatni magukat, és ami még rosszabb, az az, hogy a 
keresztények között akadtak szellemükben oly elvakult és oly csekély értelmű emberek, 
hogy hagyták magukat meggyőzni a sátán szolgálóinak hiú érvelései által.”15

Csakis a papi szolgálat erős hálója tette volna lehetővé a tanítás segítségével, hogy 
a híveket megvédjék az eretnekség csapdájától, felmutatva ezeknek a „meggyőzések
nek” a veszélyét. De gyakran nem lehetett számítani az írástudókra. Ezt a szempontot 
bővebben fejtik ki a protestáns vidékeken működő misszionáriusok. Hangsúlyozzák a
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papok számának elégtelenségét, inkompetenciáját, sőt téves tanuságtételét. Egy 1624- 
es rövid műben François Véron -  híres hitvitázó és misszionárius -  olyan eszközöket 
javasol, amelyekkel teljesen el lehetne pusztítani a protestantizmust. A rendszeresen 
szervezett missziók nyújtotta rendkívüli segítségen kívül csak a méltó és hozzáértő, 
nyájára gondot viselő papság kinevelésében látja a megoldást. Szerinte a falusi papság 
súlyos felelősséget visel: „az összes vidék összes lelkésze együttesen tudósabb és 
alkalmasabb, mint ugyanazon helyek papjai egyénileg, s gyakran még rendezettebb is 
viselkedésének külsőségeiben.” Véron a baj gyökerét a papok „semmittevést okozó, 
ezért bűnös” tudatlanságában keresi és úgy véli, a beneficiális rendszer távolról sem 
jelent gyógyírt erre: „Nálunk a plébániákat általában kegyként, s nem érdemért adják; 
és a kiválasztottak előmenetelük után -  ha jót tesznek, ha rosszat -  egyaránt élvezik 
jövedelmüket; ahhoz, hogy elveszítsék javadalmukat, valami nagy gaztettet kell elkö
vetniük; az egyházi igazságszolgáltatás pedig túl lassú az eljárásaiban.” És a híres 
hitvitázó rögtön azt is megjegyzi, hogy miért is csodálkoznánk a reformáció sikerén? 
A hugenotta nép is becsapott, mivel a katolikus papság állhatatlansága szabad folyást 
engedett a protestáns lelkészek tevékenységének: „Ugyanez a nép csak azért van ezen 
a valláson, mert úgy véli, hogy jót cselekszik és hogy az egyház elleni lázadása igazi 
megújítás (reformáció); nem mondom azt, hogy a szabadosság nem tett ehhez vala
mennyit, de keveset; ha az emberek úgy gondolnák, hogy rosszat cselekszenek, oda
hagynák ezt a felekezetet.” Amíg a protestáns hívők a katolicizmusról csak a papoknál 
szavahihetőbb protestáns lelkészektől hallhatnak, addig „csoda lenne, ha megtérné
nek”.16

Az ilyen elemzések azt mutatják, hogy a protestáns hívők nem teljesen felelősek a 
reformációhoz való csatlakozásukért. Tudatlanok, befolyásolhatók, magukra hagyatot- 
tak, a gyengeségüket kihasználó ellenség támadásának áldozatai. Ilyen felfogás talál
ható például a „Réveil-matin a double montre” episztolájában, az isteni sugallattól 
megvilágosodott, obszerváns Faverot vitairatában, melyet Grenoble-ban 1670-ben pub
likált. Miután 6 is megállapítja, hogy az eretnekek „szenvedélytől elvakultak”, a 
szerzetes azt kívánja, hogy érvelése jusson el „azoknak a szegényeknek a szívébe, akik 
az általuk vallott halálos dogmáktól mély és letargikus álomba merültek. Én úgy 
gondolom -  teszi hozzá - , hogy inkább szerencsétlen tudatlanságból eretnekek, mint 
az akarat lázadásából.” Majd harminc évvel korábban a kapucinus Charles de Genève 
is úgy ítélte, hogy a protestáns hívők „többségükben inkább tévelygők, mintsem 
eretnekek”. Mindezeknek a szerzeteseknek a szemében a tudatlanság kárhozatba visz 
és az eretnekség alapjában véve csak egy változata ennek a bűnös, népi tudatlanságnak. 
Egyébként érdekes megjegyezni, hogy azokban a beszámolókban, melyeket a misszio
náriusok térítő tevékenységükről adnak, szintén szoros összefüggésbe hozzák a tudat
lanságot, az eretnekséget és a bűnöket. Kölcsönös hatások köteléke egyesíti az 
elkárhozásnak ezt a három tényezőjét, mindegyik erősítve a másik kettő hatását. Ez a 
misszionáriusok szerint azt jelenti, hogy az eretnekség elleni harcot nem lehet egyedül 
vívni, főleg vidéken nem. Mint ahogy Charles de Genève aláhúzza, egy több fejű hidrát 
kell hátrálásra kényszeríteni olyan vidékeken, ahol látták „az erővel és gonoszsággal 
felvértezett bűnt és az eretnekséget egymással szoros szövetségben nekiesni az áldo
zatnak, a lelkek romlására törni, a leggonoszabbat cselekedni, mindegyik saját magáért 
és mindkettő az egészért.” így az igazi ellenség számszerűen lecsökkent és jól megha
tározhatóvá vált. Nem az összes protestáns az ellenség, hanem csak a reformáció 
terjesztői és védelmezői, azaz lényegében a lelkészek. A protestánsok két kategóriája
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különül el nagyon világosan: a félrevezetett hívőké, akiket vissza kell hódítani, és a 
lelkészeké, akik ellen harcolni kell. így nyer magyarázatot a missziók és a hitvita kettős 
offenzívája.

A protestáns lelkészeket képző akadémiákat tekintik az egyszerű emberek vallási 
megrontására irányuló törekvés irányítóinak. Avignon érseke írja a következőket 1660- 
ban a Die-ben működő akadémia kapcsán: „Az eretnekek, akik jól tudják, hogy 
mennyire fontos szektájuknak, hogy ne szenvedjenek hiányt olyan személyekben, akik 
elhintik tanításukat ebben a városban, itt felállították az eretnekség valamiféle »bázi
sát«, minthogy nem elégedtek meg egy templommal és a prédikációval, ezeket sokasít- 
ván, a lelkek meghódításán dolgoznak és azok megtartásán, akiket már meghódítottak.” 
Húsz évvel korábban az erre a vidékre küldött misszionáriusok feljegyezték ugyanerről 
az akadémiáról, hogy „ez a lelkipásztorok szégyenletes palántakertje, ahonnan kikerül
nek az utódok, akik által a kálvinista szekta növekszik” és hogy a jövendő lelkészek itt 
megtanulták az „ügyes meggyőzést”, hogy „farkasokká váljanak, kik Franciaország- 
szerte tombolnak, miközben a pásztor címet bitorolják”.17

A XVII. században a vallási megosztottság fennmaradásáért a felelősséget mindig 
a protestáns lelkipásztorokra hárították, akik megtévesztik az általuk megrontott „té
velygőket”. A kálvinizmus anatómiája c. művében a jezsuita Jacques Gaultier azt 
javasolja a protestánsoknak, hogy a tévelygőket „más eledellel táplálják, mint amivel 
eddig fertőzték azok, akik magukat pásztoroknak mondják”. A lelkipásztorok hazugsá
ga a reformáció és főleg a katolicizmus téves beállításában áll.18 François Véron ezért 
egyik vitairatának elején kinyilvánítja azt az elhatározását, hogy „a katolikus tanítást a 
hit naiv szépségében mutassa be... a protestáns lelkészek ámítása ellenében, mert ezek 
hitünket és vallásunkat teljesen másnak mutatják be, mint ami; hamisnál hamisabb 
színekkel olyan torznak és undoknak festik, amivel minden más eszköznél jobban 
elriasztják és ezáltal megosztottságban tartják követőinket.”19

A katolikus dogma meghamisításának érvét ismét gyakran használják az ediktum 
visszavonásának küszöbén. így megtalálható ez az 1685-ös papi gyűlés által a királyhoz 
benyújtott kérelemben: „Ők (a protestánsok) mindennap látják, hogy ha híven adják 
vissza a katolikus egyház érzelmeit, akkor már nem tudják igazolni különválásukat, sem 
menteni szektájuk első szerzőinek túlkapásait; s azt látva, hogy ezt az utat követve nem 
maradhatnak fenn, ártalmas és igaztalan fortélyhoz folyamodnak: végtelenül sok durva 
és elviselhetetlen tévedést tulajdonítanak a katolikus egyháznak.” Bossuet Az egyház 
tanításának megvilágítása c. munkájának előszavában szintén felidézi azokat a „visz- 
szataszító képeket”, melyeket a protestáns lelkészek festenek az egyházról és amelyek 
hozzászoktatják a protestánsokat, hogy „abban a borzalmas és undok formájában 
lássák, melyet prédikációikban adnak róla”.20

A protestáns lelkészek hazugságait bevádoló kampányával az egyház elérte, hogy a 
király kiadja 1685. augusztusi rendeletét, melyben megtiltja a protestánsoknak, hogy 
„nyíltan vagy közvetetten, vagy bármi módon is, a katolikus vallásról beszéljenek”. S 
mert gyakran elhangzott a vád, hogy a protestáns lelkészek megakadályozzák az 
áttéréseket, olyan rendelkezéseket hoztak, amelyek gyakori helyváltoztatásra kény
szerítik azokat. Ilyen az 1684/augusztusi rendelet, mely megtiltja, hogy három évnél 
tovább maradjanak egy helyen. Az ediktum bevezetésében a király kinyilvánítja: 
„Elégedettek vagyunk, látva minden nap a megtérések nagy számát királyságunk 
minden tartományában; de minthogy részletes tájékoztatást kaptunk arról, hogy e jó 
példák követésétől sok érintett személyt visszatartott az a vak tisztelet, mellyel a régóta
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ugyanott tevékenykedő lelkészek érzelmei iránt viseltetnek; kik... oly teljes mértékben 
uralják a lelkeket, hogy -  mint tapasztalataink mutatják -  visszaélve azok bizalmával, 
kik könnyen megadják magukat rábeszélésüknek, gyakran olyan elhatározásokat su
gallnak nekik, melyek saját érdekeikkel és a nekünk járó engedelmességgel ellentéte
sek.”21 Végül is -  ironizált Nicole -  a protestantizmus saját elvével sincs összhangban 
az, hogy míg elméletileg vallási kérdésekben visszautasítanak mindenféle tekintély 
előtti meghajlást, előtérbe állítva az egyéni vizsgálódást, addig a gyakorlatban híveiket 
a lelkészi tekintély elfogadására szorítják: „így a kálvinisták, kik lemondanak az egyház 
tekintélyéről és az emberi elmének olyan erőt tulajdonítanak, mely mindenről belátás 
által tud ítélni, az elképzelhető legékesebb példái az emberi elme gyengeségének és a 
tekintély erejének. Hatalmi szóval győzik meg híveiket, hogy lássák azt, amit nem 
látnak, hogy érezzék azt, amit nem éreznek; ellentmondásos és szinte felfoghatatlan az, 
hogy tekintélyt követve hiszik azt, hogy semmit sem szabad elhinni tekintélyelvűség
ből.”22 A csalónak és rágalmazónak tartott protestáns lelkészek az ellenreformáció 
bajnokainak szemében méltó örökösei az előző század eretnek szekta-alapítóinak. A 
protestáns lelkészekkel való szembeszálláá ezért bírt akkora stratégiai jelentőséggel a 
papok számára, akik végül is a vallásban mindenekelőtt papságot, hierarchiát és a 
laikusok szigorú irányítását láttak.

A királyi hatalom segítségül hívása

A fenti példa mutatta, hogy a protestánsokra vonatkozó királyi határozatok gyakran 
beleilleszkednek a papok által róluk a század eleje óta kialakított felfogásba. Ez nem 
meglepő. Az időszakosan összehívott papság gyűlésein a katolikus egyház képviselői 
mindent elkövettek, hogy a király tegye magáévá elemzéseiket és rendszeresen kérték 
támogatását. A század közepén az újdonság az, hogy a papság egyre nagyobb nyomást 
gyakorol a királyra, hogy hozzon a protestánsok szabadságát korlátozó intézkedéseket. 
Ez a fejlemény kétségtelenül azzal a meggyőződéssel magyarázható, miszerint a törvé
nyi korlátozás politikája, melyet XIII. Lajos uralkodása alatt gyakoroltak, nevezetesen 
a parlamentekben, ahol a jámbor istenfélők nagy számban voltak jelen, ez a politika 
XIV. Lajos kiskorúságának idején fellazult; ekkor a protestánsok egy rövid periódusra 
lélegzethez jutottak, mivel a Fronde alatt tanúsított lojális magatartásuk arra indította 
Mazarin-t, hogy békén hagyja őket. 1656-től, de még inkább 1661-tól a papság azt 
kívánja, hogy a hatóságok újítsák fel a Richelieu minisztersége idején alkalmazott 
módszereket. De ezúttal, a királyi hatalom határozott megerősödésének időszakában a 
papság tudja, hogy segítséget az állam fejétől várhat. A hitvita és a missziók módsze
rével folytatott több évtizedes vallási harc ugyanis nem hozta meg a kívánt eredményt. 
Ezért a papságban egyre inkább tudatosul, hogy tevékenységét ki kell egészíteni 
szabályozó intézkedésekkel; az a látszólagos jóindulat, melyet a hugenották Mazarin 
alatt élveztek, rádöbbentett az olyan térítési törekvések hiábavalóságára, melyekkel 
szemben a hatalom közömbösnek mutatkozik.

Annyi bizonyos, hogy a papság gyűlései során a papok kérései egyre határozottabbá 
és sürgetőbbé válnak. A kedvező királyi fogadtatás újabbakat vont maga után. A 
nantes-i ediktum „szigorú” alkalmazásának fázisába érkeztünk el. Idézzünk fel röviden 
néhány beadványt, hogy megismerkedhessünk hangnemükkel és érvrendszerükkel. 
Először is azt akarták elérni, hogy a királyi hozzon szankciókat a protestantizmusra
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áttérő papok és a (már egyszer megtért) visszaesők ellen. 1660-ban a papság száműze
tést követelt számukra. Az 1663-as királyi dekrétum ezen a ponton megelégedést váltott 
ki az egyházban. Az 1665-ös gyűlés visszatért a száműzetés kérdésére, melyet nem 
talált elég szigorúnak. Főként arra kérte a királyt, hogy „tiltsa meg ünnepélyesen” 
minden katolikus alattvalójának, hogy „elfajuljon”. Ilyen kérés azonban nyíltan ellent
mond a nantes-i ediktumba foglalt elveknek. De a papság szerint a türelem nem 
értelmezhető pozitív módon, kizárólag azoknak a szerencsétlen körülményeknek volt 
a gyümölcse, melyek arra kényszerítették annak idején a királyt, hogy eltűrje az 
eretnekek jelenlétét Franciaországban, mint ahogy erre az 1665-ös szónoklat emlékez
tet: „Hol van tehát ennek a lelkiismereti szabadságnak az alapja, melyet Felséged 
minden alattvalójának egységesen meg akar adni, vallási különbségtétel nélkül? Mi ez 
a privilégium, mely, minthogy eredetében megalapozatlan, csak az idők viszontagsá
gainak és a háborúk zűrzavarainak köszönheti bevezetését, s amely egyaránt engedé
lyezi a hazugságot és az igazságot? A protestánsok számára legkedvezőbb 
deklarációkból nyilvánvalóan kiderül, hogy ez az ediktumokban emlegetett lelkiisme
reti szabadság csak számukra létezik.” Mint ahogy ez a nyilatkozat is mutatja, a papság 
az ediktum kibocsátása feltételeinek elemzéséből kiindulva, két irányban szándékszik 
támadni. Egy keresztény királyságban, mint amilyen Franciaország, az 1598-as rendel
kezések tehát szilárd elméleti alapok nélkül lévén, csak privilégiumok, kegyek, melye
ket az uralkodó méltóztatott adományozni protestáns alattvalóinak az akkor széthúzó, 
fenyegetett állam javát nézve. Márpedig aki királyi kegyek adományozásáról beszél, 
az szólhat ezek megszüntetésének lehetőségéről is. A papság ezzel azt mondja, hogy 
ha a nantes-i ediktumra hivatkozik, ezt nem azért teszi, mert abszolút értéket tulajdonít 
neki; s mintegy felszólítja az uralkodót, hogy fogadja el ezt az ellemzést és ezzel nyisson 
perspektívát hosszabb-rövidebb időre. A szónoklat azt is hangoztatja -  különösen a 
közvetlen jövőre vonatkozóan - , hogy a lelkiismereti szabadság csak a hugenottákra 
vonatkozik és nem minden franciára. Ezen az alapon ugyanaz a gyűlés úgy ítéli, meg 
kell engedni a fiatal protestáns gyermekeknek, hogy szüleik akarata ellenében is 
áttérjenek a katolicizmusra. Az 1675-ös gyűlés állásfoglalásának 43-as cikkelyében 
visszatér erre a kérdésre. A papság képviselői szükségesnek tartják, hogy a fiúknak 14, 
a lányoknak pedig 12 éves koruk előtt is lehetőségük legyen áttérésre; ezeket az életkori 
határokat mint minimumokat határozta meg az 1665 áprilisi tanácskozás. És csakugyan 
-  magyarázzák - ,  „semmilyen ediktum nem foszthatja meg a gyermekeket a szabad
ságtól, melyet Isten akaratából bírnak, s nem akadályozhatja meg őket, hogy azt tegyék, 
amit Isten parancsol örök elkárhozás terhe mellett; márpedig egy bármilyen nemű 
gyermek, amint értelmes korba ér és amint képes halálos bűnt elkövetni, örök elkárho
zás terhe mellett köteles megvallani hitét a katolikus, apostoli és római vallásban, 
egyáltalán nem lévén más, mely Jézus Krisztus igaz vallása lenne és amelyben egy lélek 
biztosíthatná üdvösségét”.23

Sok kérvényben a főpapok többé-kevésbé nyíltan utalnak minden alattvaló tökéletes 
engedelmességének királyi követelésére. Visszatérve ahhoz a gondolathoz, miszerint a 
protestantizmus veszélyt hoz az államra, s mint behozott árut, sőt mint a külföld 
ügynökségét is vádolják. Az 1670-es felterjesztés azt kéri, hogy „csak született franciák 
lehessenek lelkészek, tanárok és tanítók a kollégiumokban és nyilvános iskolákban”. 
„Bizonyos, hogy a francia egyházat ért bajok nagyobbik része abból a szabadságból 
eredt, amelyet a külföldiek élveztek az eretnekség nyilvános tanításában és prédikálá- 
sában...” -  olvasható a felterjesztés érvelésében - .  „Géniből küldték azokat, kik a
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legzajosabban és a leghevesebben támogatták az eretnekséget akár prédikációkkal, akár 
nyomtatott könyveikkel... meg kell említeni, hogy mintegy 15 vagy 20 éve a genfi 
lelkészek városuk lelkészeiből igyekeztek Lyonba telepíteni néhányat azért, hogy 
részletesebben legyenek tájékoztatva mindarról, ami a királyság többi részében törté
nik. Az idegen lelkészek mindig fenntartanak a külfölddel valamilyen, az állam érde
kére veszélyes kapcsolatot.” Egyes helyeken a protestánsok olyan kevesen vannak, 
hogy nem tudják eltartani lelkészeiket -  teszik hozzá 1675-ben - , „csak úgy tudják 
magukat fenntartani, hogy titokban segítséget kapnak a genfi, angliai, hollandiai kon- 
zisztóriumoktól”. A papság képviselői tehát gyakran felhasználják a királyi hatalmat 
fenyegető „hugenotta internacionálé” témáját. 1675-ben is elhangzik az a követelés, 
hogy a konzisztóriumok legyenek kötelesek bemutatni számadásaikat az intendánsnak, 
mivel a papság azzal gyanúsítja őket, hogy a begyűjtött adományok egy részét idegen 
országok protestánsainak megsegítésére fordítják.

A hugenottákat természetesen azzal is gyanúsítják, hogy mivel külföldi hitsorsosa- 
ikkal szoros kapcsolatokat tartanak fenn, gyűléseiken sötét terveket szőnek. A papság 
azt kívánja, hogy egy katolikus hivatalnok vegyen részt a konzisztóriumok tanácsko
zásain; ez „megakadályozna több, heves és lázító tanácskozást, amilyenekre gyakran 
kerül sor ezeken a konzisztóriumi üléseken”. Ugyanilyen tisztán fellelhetjük a papság 
beadványaiban azt az érvet, hogy a legfontosabb a lelkészek befolyása ellen úgy 
küzdeni, hogy korlátozzák prédikációik témáit és alkalmait. A hugenotta közösség 
létezését általánosabban úgy tüntetik fel, mint annak az erős társadalmi befolyásnak az 
eredményét, melyet hatalmi, gazdasági és kulturális elitjeik gyakorolnak a hívők 
tömegére. Vegyük az 1670-es beadványt. A papság ebben azt kéri a királytól, hogy tiltsa 
meg a protestáns hitelezőknek azon adósaik perbefogását, akik áttérnek katolikus hitre 
a megtérésüket követő három évig. A beadványt azzal indokolják, hogy: „Azok, akik 
megtagadják eretnekségüket, magukra vonják az állítólagosán megreformált valláshoz 
tartozók haragját és gyűlöletét, ezek minden eszközzel igyekeznek a megtérteket 
üldözni és sanyargatni, hogy a többieknek elvegyék a kedvét a követésüktől; és biztos, 
hogy ezzel a viselkedéssel oly erősen elbátortalanítják azokat, akiknek vágya támad
hatna az áttérésre, hogy nem merik megtenni az üldöztetésektől való félelmükben.”24 
Ugyanebben az évben a papság még azt is kéri a királytól, hogy a papok maguktól 
mehessenek a nagybeteg protestánsok ágyához, nehogy a környezetük visszautasítsa 
hívásukat, ha meg kívánnak térni. A következő gyűlésen, 1675-ben felidézik a „kon
zisztóriumok erőszakosságait”, megismétlik az eladósodott frissen megtértekre, vala
mint a plébánosoknak a beteg protestánsok melletti jelenlétére vonatkozó kérést. 
Ugyanebben az évben a papság újabb kérelmeket nyújt be a kórházi orvosok és felcserek 
ügyében, az kívánják ugyanis, hogy azok kizárólag katolikusok lehessenek csakúgy, 
mint a rendkívüli- és a sóadó bérlők.

Az ellenreformáció bajnokai a megtérések kis számát a szokás hatalmának is 
tulajdonítják. Az eretnekségben született és gyermekkortól a római egyházzal szembeni 
elfogultságra nevelt protestánsok nem veszik a fáradságot, hogy komolyan megvizsgál
ják a katolicizmustól való eltávolodásuk indítékait. Nicole csak részvéttel vélekedik 
róluk; villámait a szektaalapítóknak tartogatja: „más érzelmekkel viseltetik azok iránt, 
akik születésük okán szegődtek a skizmához és akiket atyáik tekintélye sodort ide”; 
ezek számára „a római egyháztól való eltávolodás mintegy természetessé vált, mert 
olyan korban szerezték benyomásaikat, amikor nem voltak képesek megkülönböztetni 
az igazságot a tévedéstől”. Du Bois Goibaud is az eretnekség tévedésébe beleszületettek

48



„megszokásával” és „elfogultságával” magyarázza kitartásukat: „Bármit is mondanak, 
csak azért maradnak (eretnekségben), mert beleszülettek; s csak ez fogadtatja el velük 
helyesként az összes hamis érvet, amelyekkel lelkészeik megkísérlik kiszínezni elsza
kadásuk bűnét.”25

Ilyen érvekkel az egyház képviselői nehézség nélkül eljutottak a kényszer alkalma
zásának igazolásáig. Az üdvözülés fontossága igazolhatta azt, hogy elég keményen 
bánnak azokkal az eltévelyedettekkel, akiket a megszokás, a társadalmi nyomás és az 
elháríthatatlan megátalkodottság tartott az igaz vallástól távol. Amikor az ediktum 
visszavonását megelőző években elkezdődött a protestánsok erőszakos zaklatása a 
dragonyosok által, a buzgó katolikusok soraiban apologétákra találtak, akik Szent 
Ágoston donatistákkal kapcsolatos álláspontját idézték. Anélkül, hogy valaha is nyíltan 
kérték volna a nantes-i ediktum hatályon kívül helyezését, a papság gyűlései ismételten 
értésére adták a királynak, hogy a hugenottáknak biztosított státus többé nem időszerű.

*

A papság tevékenységéről és megnyilvánulásairól adott áttekintésünk végén hogyan 
összegezhetők azok a különböző elemek és hogyan világosítható meg az egész századon 
végighúzódó fejlődés, mely a „visszavonás rendszerének (módszerének)” nevezhető?

A század elején a vallásháborúk hosszú és fájdalmas epizódjától mélységesen 
megrázkódtatott királyság őszintén törekszik a polgári békére, melyhez a nantes-i 
ediktum biztosít keretet. De a papság legbuzgóbb csoportjai -  lényegében az ellenre
formáció szerzetesrendjei -  gyorsan találnak másik harci eszközt: a könyvet. A római 
egyház ezen harcosai szerint felfoghatatlan az, hogy két vallás vezethessen az üdvös
séghez. Az egyik -  a reformált -  a sátán műve, egyébként egész története és minden 
jellegzetessége ezt bizonyítja. A hugenották tévedéseinek bebizonyítását követő fel
morzsolásával vissza kell tehát térni az egységhez. Minthogy azonban a vallásháborús 
erőszak hatástalannak mutatkozott, minden reményt az érvek meggyőző erejébe helyez
tek. Ezért aztán ez a századelő hol epikus, hol tudós vagy érzelmes, groteszk és legendás 
viadalok korszaka. Azaz a barokk stílus csúcspontja. Annyi bizonyos, hogy -  a kialakult 
helyzet miatt sajnálkozva -  a világi hatalomtól formailag csak azt kérik, hogy tartsa az 
ediktum által biztosított jogok keretén belül a vallási kisebbségeket.

A század második negyedétől kezdődően a francia katolicizmus egyik legnagyobb 
vitalitású korszakát éli. A katolikus megújulás csúcspontját jelzi az ájtatossági iroda
lom, a térítői és jótékonysági kezdeményezések gazdagsága: kongregációk alapítása, a 
világi papság képzése iránti érdeklődés, távoli térítőutak vonzása, ,a falusi vallásos 
felvilágosítás szükségességének felismerése. Anélkül, hogy teljesen lemondott volna 
arról a felfogásról, hogy az ördögi fenyegetés nehezedik erősen az egyházra és a világra, 
a katolicizmust olyan lendület ragadja magával, mely felvillantja előtte egy újjászületett 
kereszténység közeli győzelmének a lehetőségét. A protestánsok megtérésének előmoz
dítását fontosabbnak tartják az elméleti hadakozásnál. Mint ahogy a többi harctéren is, 
a cél az eltévedt bárányok visszavezetése a Jó Pásztor aklába. A protestáns helységek
ben ez megvalósítható azokkal a csábítási kísérletekkel, amit az akkor erőteljes fellen
dülésben levő missziók végeztek; megvalósítható olyan nagyvonalú vállalkozásokkal 
is, mint amilyen Richelieu egyesítési terve. Egyik esetben sem vetették el ugyan teljesen 
a hitvitát. De erről a fegyverről akkor már megmutatkozott, hogy egyedül nem tudja 
megoldani a vallási megosztottság kérdését. Módosítva beolvasztják tehát az új harci
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módszerekbe. Eszközül használják a misszionáriusok annak bizonyítására, amikor 
szükséges ezt kimutatni a tévelygő népnek, hogy ők az igazság birtokosai. Richelieu 
felfogásában viszont tónusánál és tartalmánál fogva a kapcsolatteremtés eszköze; az a 
feladata, hogy megvilágítsa, hogy a katolicizmushoz való visszatérés lehetséges. Mind
ezek a kezdeményezések akkor elégségesnek látszanak a célok gyors eléréséhez, annál 
is inkább, mert politikai és katonai hatalmuk elvesztése a hugenottákat arra kárhoztatta, 
hogy csak saját vallásos ellenállási képességükre és a király irányukban mutatott 
jóakaratára építsenek.

De ez a hatalmas papi erőfeszítés sem hozza meg minden óhajtott gyümölcsét. 
Tudatában lévén annak, hogy a hugenották tevékenységének ellenőrzése lanyhult XIII. 
Lajos és Richelieu halála óta, a század közepétől a papság hajlamos kudarcát a világi 
hatalom támogatásának hiányával magyarázni. Azt bizonygatja tehát, hogy semmilyen 
vallási eredmény sem érhető el minimális politikai határozottság nélkül. Hogy a királyi 
hatalmat erre az útra bátorítsa, az eretnekség addigi teljes képkészletét -  és különösen 
a protestánsok eredendő engedetlenségére vonatkozó klisék mindegyikét -  felélesztet
te. A királyság egyre érzékenyebb a tekintélye elleni minden potenciális vétségre és így 
figyelmesen hallgatja az ilyen beszédeket.

A papság által választott stratégia azért nem teljesen új. A XVI. század végi harcos 
katolicizmus és a katolikus megújulás társadalmi elitekre gyakorolt hatásának örökösei, 
az ájtatossági társaságok már az 1630-as években előnybe részesítették a hugenották 
jogainak efajta korlátozását. Erős kapcsolatokkal rendelkezvén mind a királyi tanács
ban, mind a parlamentekben, ezek a társaságok nem elhanyagolható eredményeket értek 
el, de ezen eredmények ingatagságát Mazarin minisztersége leplezte. Tehát az ediktum- 
nak a papság által sürgetett és a királyi hatalom által 1656-tól elfogadott „szigorú” 
értelmezése bizonyos mértékben az addigi tradícióhoz kapcsolódik, de hoz újat is 
rendszerességével, mely XIV. Lajos határozott politikájához, valamint a papság képvi
selőinek, mint testületnek a megnövekedett nyomásához kötődik.

Azt mondhatnánk, hogy az 1660-as évektől kezdve a gépezet beindul. A katolikus 
egyház, mely feladataira egyre jobban felkészített papságra és a királyság politikai 
eszményével tökéletesen azonosuló püspöki karra számíthat, nagyobb éberséggel ügyel 
az ediktum protestánsok általi megszegésére és előkészíti a szövegeket, melyeket 
törvényerőre óhajt emeltetni. Minthogy biztos abban, hogy mélységesen megújult a 
reformáció kora óta és ugyanakkor tudatában van kezdeményezései csekély sikerének 
a hugenottáknál, mind gyakrabban tulajdonítja a szakadást egy minden teológiai alapot 
nélkülöző megátalkodottságnak, melyet a lelkészek és tekintélyes személyek nyomása 
erősít. Az egyház tehát — a tévelygők iránti könyörületesség nevében — minden eszközt 
felhasznál megtörésükre, a legindulatosabb hitvita hagyományát is feleleveníti. Végső 
soron azonban az az ember érzése, hogy a katolikus megújulás kifullad, mielőtt még 
elérhette volna célját, az eretnekség megsemmisítését; képviselői ekkor mint mentőöv
be belekapaszkodnak a királyi hatalomba. A papság tehát sokat vár az uralkodótól, aki 
maga sem hanyagolja el azt a hasznot, amelyet az az ellenőrzés jelenthet, melyet a 
tartományok legtávolabbi pontjain is jelenlévő papok gyakorolnak, akik ugyanúgy 
hívei a király ügyének, mint a vallásénak.

A nantes-i ediktum visszavonásának lehetősége potenciálisan jelen van már az 
ediktumban magában, s 1629-től bármely időpontra időzíthető; a papság zavarának és 
XIV. Lajos abszolutista politikájának összetalálkozása pillanatától pedig elkerülhetet
len. A király így megoldott egy olyan kérdést, amellyel a papok nem tudtak megbirkóz-
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ni. De a harc a század nagyobbik felében elsősorban a papság által vezetett vallási ügy 
volt. Csakhogy az ellenállás a küzdelmet mind egyértelműbben a politikai megoldások 
keresése felé csúsztatta. Ha az egyházat zavarba ejtette az ellenállás, ez azért volt, mert 
a protestantizmus természetéről adott elemzései, legalábbis részben, tévesek voltak. De 
hát mindig fájdalmas dolog alaposan átalakítani azt a képet, melyet az ellenfélről formál 
az ember; az egyház tehát inkább meggyőzte magát, hogy a realitásoknak bármily áron 
alkalmazkodniuk kell az 6 ideológiai sémájához. Csak a fontainebleau-i ediktum után 
kezdte néhány pap felfogni, hogy nem minden olyan egyszerű, mint ahogy képzelte.

(Fordította dr. Halász Katalin)
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Bernard Dompnier:

Catholicism and Protestantism in XVIIth century France

The author follows up how the French Catholic Church tried to force Protestantism 
back from The Edict of Nantes (1598) until the repeal (1685). On the basis of methods 
implied this time can be divided into three periods.

In the first third of the XVIIth century, after XVIth century wars of religion, France 
aimed at consolidation, and as aggression proved to be ineffective, new Catholic orders 
(mainly Jesuits and Capuchins) began to trust in argumentation. Following XVIth 
century traditions, first they began religious disputes in words and in print. Regarding 
the number of converted, this was not fruitful.

From 1635 secular congregations joined the missionary work that wanted to convert 
Protestant« and educate Catholists at the same time. The missionary work, actually, did 
not ruin Protestant groups, but reached its second aim, namely to break harmonious 
relationship between people belonging to different denominations.

At about 1660-70 new Catholic methods were introduced: bishops initiated religio
us renewal, and the fight against Protestants became more steadfast and extensive. As 
religious disputes and the missionary work did not yield the result intended, Catholic 
clergy put pressure on the king to encroach the liberty of Protestants. Since religious 
conviction was insufficient, political ways were sought. Victory over Protestants, 
however, was only possible with the help of state authorities.
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