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(VI.) I. Jakab és kora politikai ideológiájának 
historiográfiai megítélése

Ez a tanulmány egy szélesebb problémakör szerves részét képezi, nevezetesen az angol 
politikai ideológiáét. Természetes, hogy általánosságban véve a kora újkori angol politikai 
gondolkodásnak könyvtárnyi szakirodalma van. Ha azonban a politikai gondolkodásból 
kiválasztjuk a különféle, nagyon szerteágazó abszolutizmus-elméletek megfogalmazásait, 
egy olyan lényegesen jobban leszűkíthető témakörhöz érkezünk, melynek módszeresnek és 
minden tekintetben következetesnek mondható eszmetörténeti kutatása - több évtizedekkel 
korábbi, egyáltalán nem  elhanyagolható tudományos eredményeket felmutatni képes 
előzmények után - mind Nyugat-Európában, mind pedig Észak-Amerikában csupán az 1980- 
as, illetve 90-es években került a történészek érdeklődésének középpontjába.

Számtalan többé-kevésbé súlyosnak minősíthető félreértés és helytelen következte
tés adódott az utóbbi két évtizedet megelőzően abból, hogy nem mindig választották el 
következetesen egymástól egyfelől az abszolutizmus gyakorlatát, mely mint politikai rendszer 
csak hozzávetőlegesen az 1660-as évektől vette kezdetét, másfelől pedig az abszolutizmus 
elméletét. Ez utóbbi változatai közismert módon már a 16. század vége felé megjelentek. 
Hozzá kell tennünk, az abszolutizmus-elméletek megfogalmazásai és az abszolutizmus mint 
politikai rendszer időben és térben is elváltak egymástól. Egyetlen cikk keretei között 
lehetetlen annak a kérdésnek nagyító alá vétele, vajon miként és milyen mértékben ültette 
át a gyakorlati politikába (VI.) I. Jakab király azokat a politikai teológia körébe tartozó 
gondolatait, melyeket politikai természetű írásaiban, vitairataiban és parlamenti beszédeiben 
mint történeti értékű forrásokban kifejezésre juttatott. Mindazonáltal ehelyütt elengedhetetlen 
megjegyeznünk, hogy számos kutató egyetértése szerint tudományosan nem is feltétlenül 
indokolható az abszolutizmus-elméletek politikai gyakorlatban való megvalósítási módjainak 
minden áron való kimutatására törekednünk, hiszen - amit D. Parker 1983-ban megjegyezte 
-, az abszolutizmus rendszere a valóságban sosem jutott el a maga teljességére1 J. P. 
Sommerville hívta fel a figyelmet arra,2 hogy csak nagy gonddal és óvatosan meghúzott 
korlátok között használhatjuk az abszolutizmus kifejezést legitim módon, amennyiben a 
17. század, még inkább az “abszolutizmus korának” oly sokszor nevezett időszak politikai 
gyakorlatát kívánjuk leírni. Szintén Sommerville idézi e tekintetben Andrew Losskyt, aki 
1984-ben XIV. Lajos király rendszerét a “korlátozott abszolutizmus” megnevezéssel illeted 
Sommerville hangsúlyozza továbbá azt is, hogy “a király akaratának keresztülvitele a helyi
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elitekkel való együttműködést követelte meg” .4 Egy másik munkájában5 ekképp ír a 17. 
század első felének Angliájában követett politikai gyakorlat és az abszolutista eszmerendszer 
összefüggéséről: “Az Udvar és a vidék nem egymást kölcsönösen kizáró és egymással 
szembenálló egységek voltak, hanem egyetlen teljesség két aspektusa, melyeket milliónyi 
finom kapcsolat kötött össze egymással. Bármi lett légyen is az abszolutista doktrína érdeme, 
helytelenül írta le az angol politikai gyakorlatot, mert valójában a királyt és alattvalóit 
kölcsönös függőségek kötötték össze egymással. A kölcsönös függőség ezen gondolatát 
fejezték ki a vegyes és korlátozott kormányzatról való tanok” . Nicholas Henshall Az 
abszolutizmus mítosza beszédes címet viselő könyvében érvel hosszan a Sommerville által 
is említett helyi elitekkel való együttműködés alapvető fontossága mellett. Csak két jellemző 
mondatot idézünk itt most tőle: “A király a korporativ hatalmi csoportosulások befolyását a 
királyi célok szolgálatába állította, cserébe királyi kegyeket osztogatott... Ebből a 
perspektívából tekintve a kérdést a rendek inkább konstruktívak, mint obstruktívak voltak. 
Bár hatalmuk nem függött a királytól, ügyes politikával a király céljaira voltakbefoghatók.”6 

Egy historiográfiai jellegű tanulmányban megkerülhetetlen még egy további 
probléma is. A 80-as és 90-es évek m ár említett megújult abszolutizmus-elméleti kutatásait 
megelőzően, de tulajdonképpen még később is téves és mindenképpen indokolatlan 
áthallásokhoz vezetett az a meggyőződés, melynek birtokában a történészeknek csak ritkán 
sikerült teljesen elszakadniuk a 19. századi whig-liberális, a társadalom egyértelmű, egy 
sémában egyszerűen kifejezhető, folyamatos és feltartóztathatatlan fejlődésével kapcsolatos 
feltétlen és minden kritika nélküli optimista szenléletmódtól, mely mindenkor alapvetően 
helytelen következetességgel ragaszkodott a korabeli - mondjuk ki - aktuálpolitika szülte 
terminusok két évszázaddal korábbra történő visszavetítéséhez. Látnunk kell, amikor az 
“abszolutizmus” kifejezés először franciául, az 1789-es események utáni évtizedekben, majd 
egy jó  emberöltőnyivel később, az 1830-as években angolul7 -, illetve más nyelveken is 
megjelent, a kor szelleme, az általános politikai gondolkodás semmiképpen sem kedvezett 
a szó elfogulatlan, objektivitásra törekvő megítélésének. Ismételten Henshall munkájához 
folyamodunk, aki az Egy mítosz életciklusa című fejezet végkövetkeztetéseként az 
“abszolutizmus” szó iránt a 19. század történészei körében széleskörűen tapasztalható 
megvetéssel kapcsolatban kifejezetten a “backprojection” elnevezést használja8. Nemes 
egyszerűséggel lényegben azt írja, akinek nem tetszett a bécsi kongresszus utáni Európa 
politikai konstellációja, nemtetszését a 17-18. századi vélt “gyökerekig” vezette vissza. 
“Mind az angol, mind a francia ancien régime egyfelől egy konzultatív, másfelől egy 
prerogatíva-jogokra épülő séma szerint működött, mindkettő korlátozott és abszolút is volt 
egyben. A tizenkilencedik század azonban az abszolút és a korlátozott monarchiát csakis a 
kormányzás két alternatívájaként volt képes értelmezni. Ez a szemlélet végzetes volt egy 
olyan korszak megértése szempontjából, melyben a kormányzatok képtelenek voltak úgy 
helyesen működni, hogy ne alkalmazták volna mindkét operációs metódust.”9

Nem másról van itt historiográfiai szempontból szó, m int arról, hogy az elmúlt 
két-három évtizedben az angolszász, azon belül is főként a brit történetírásban különböző 
iskolák éles vitája zajlott, mely természetesen még ma sem zárult le teljesen. A “csatabárd” 
nagyon is régi keletű. Végeredményben az egész kora újkori angol-brit történelmet, a Tu-
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dor dinasztia korát, a Stuartokat, a polgárháborút, a restaurációt, a dicsőséges forradalmat, 
de a whigek századának mondott következő évszázadot is fel lehet fűzni egyetlen nagy 
kép ze le tb eli lán c ra , m elyen  egyes tö rtén e lm i esem ények m in t szem ek szoros 
egymásutániságban és kérlelhetetlenül szigorú logika szerint követik egymást. Megvan 
mindennek a maga szükségszerű és elkerülhetetlen, felcserélhetetlen és a “történelem kereke” 
által előre lefoglalt, de legalábbis kijelölt helye. A Tudorok a dolog természeténél fogva 
általában tehetségesek és széleslátókörűek, a Stuartok sokkal inkább ostobának nevezhetők. 
Előbbiek “megértették az idők szavát” és a korona és a parlament, azon belül is természetesen 
főként az alsóház súrlódásoktól ugyan nem mentes, de mégiscsak előremutató, “haladó” 
együttműködése révén megállíthatatlanul támogatták és elősegítették a fejlődést, azaz a 
feltörekvő, felemelkedő angol középosztály mint tőkés osztály - “rising middle class”, 
marxistáknak “rising bourgeoisie”, mutatis mutandis - “izmosodását”, “öntudatra ébredését”. 
Hol másutt tapasztalhatta volna meg ez az osztály a maga történelmi, “történelmet csináló” 
erejét, m in t éppen a jó  öreg alsóházban, ahol aztán  az érte tlen  és erőszakos, a 
szabadságjogokat gyakran figyelmen kívül hagyó, sokszor lábbal tipró korai Stuartok makacs 
politizálása már elkerülhetetlenné tette a nagy' “clash”-t, a nagy összecsapást? A 17. század 
első évtizedeiben e szerint az értelmezés szerint az alsóház az állandósuló, nap m int nap 
m eg-m egújuló heves alkotm ányos viták, éles és kibékíthetetlen ellentétek im m ár 
megszokottá, sőt hagyományossá váló színtere. Ily módon lehetetlenné vált tehát a “békés 
rendezés” , a po lgárháborúnak  jö n n ie  kellett. Ez utóbbi a m arx ista  tö rténészek  
szóhasználatában természetszerűleg “angol polgári forradalom”, függetlenül attól, hogy az 
angolszász történészek gyakorlatilag történelem szemléleti “pártállásra” való bárminemű 
tekintet nélkül egyöntetűen a “Civil War” kifejezést fogadják el és használják, legfeljebb 
egy-egy “forradalmi eseményről” - “revolutionary event” - szólnak, mint amilyen I. Károly 
király 1649 januári lefejezése volt éppen 350 esztendővel ezelőtt. “Forradalom” szóval 
amúgy is csak az 1688-89-es vértelen eseménysort szokás illetni Nagy-Britanniában. 
Mindenesetre a “whig” interpretációban a fenti menthetetlenül optimista gondolaüneneteket 
követve a Stuartok második, restaurációs “kiadása” újabb értetlenkedő uralkodókat jelent, 
akik a nemrég lezajlott eseményekből semmit sem tanultak. A marxista kelléktár további 
jellem ző darabjai természetesen a jó l ism ert “vallási köntös” és a puritánok egyes 
csoportjainak mint pusztán a “forradalom” politikai pártjainak szerepeltetése, tökéletesen 
negligálva azt az egyébként cáfolhatatlan tényt, hogy a disszentereknek is mondott 
nonkonformisták két legfőbb csoportja, a presbiteriánusok illetve a kongregacionalisták, 
más szóval independensek még csak nem is teológiai, hanem csupán egyházszervezeti, 
egyházfelépítési kérdésekben, tudniillik a genfi zsinatpresbiteri elv elfogadásában illetve 
elvetésében különböztek egymástól. Tapasztalhatjuk, hogy az egyetemi hallgatóság a mai 
napig csak nagy nehézségek árán képes elszakadni a marxista és vulgármarxista mítoszoktól, 
melyek jelentős részben éppen az abszolutizm usra vonatkoznak. Be kell látnunk: 
gondolkodásunkat mindmáig erősen befolyásolja az osztályharcos modell.

Egy ilyen, egyébként minden történeti demográfiai, a gazdaságtörténeti vagy akár 
politikatörténeti evidenciával is egyértelműen szembenálló, a feltartóztathatlan fejlődésbe 
vetett hit alapján álló történetírói szemlélet szerint vajon milyen szerep juthat Stuart Jakab
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királynak? Aválasz kézenfekvő: amennyiben a polgárháború szükségszerű és elkerülhetetlen 
volt, minden, ami az azt megelőző években, évtizedekben a köztörténet szintjén Angliában 
lejátszódott, szervesen illeszkedik egy valamennyi elemében jól kitapintható, megrajzolható 
folyamatba, egyszóval minden valamiféleképpen a polgárháború irányába hat és mutat, 
minden nyilvánvalóan annak előképe. Egy érzékletes párhuzamot segítségül véve, lényegileg 
hasonló interpretációs problémát jelent az is, ha minden 18. századi technikai-technológiai 
újításban a későbbi idők ipari forradalmának prológusát véljük felfedezni. Tárgyalt témánk 
szempontjából ez a megközelítési mód úgy jelentkezik, hogy a Stuartok dinasztiáját 
Angliában meghonosító uralkodó minden lépése, egész ideológiai, politikai meggyőződése, 
attitűdje előrevetíti szemcséden és tragikus sorsú kisebbik fiának és utódának minden politikai 
baklövését. A fiú eszméiért, eseményeiért, tetteiért, melléfogásaiért, egy az egyben édesapja 
is felelős, sőt, az ő “politikai írói” működése mételyezte meg, rontotta meg véglegesen és 
visszafordíthatalan, véráldozatok nélkül immár jóvátehetetlen módon a korona és a parlament 
viszonyát. Egyszerűen nem volt visszaút. Jakab király abszolutista volt és mint ilyen egy, a 
korabeli angol közgondolkodás számára teljességgel elfogadhatatlan, azzal minden elemében 
élesen ellenkező, attól idegen politikai teológiai nyelvezetet beszélt, sőt nem átallotta ezt 
kissé grafomán, uralkodókra nem is igazán jellemző módon rendszeresen írásban is 
megjelentetni. Mindez természetesen sokkolta a szabadságszerető angol közvéleményt.

A dolog term észeténél fogva szükséges volt nagyon sarkítva előadnunk a 
“fundamentalista whig” történetírás nézőpontját. Azt természetesen egyáltalán nem tarthatjuk 
feladatunknak, legfőképpen pedig egyenesen fölösleges volna ehelyütt arról értekeznünk, 
hogy mennyire alapvető módon különbözik egymástól az abszolutista, a korabeli szerzők által 
mindig is természetesnek, elfogadottnak, bevettnek, helyesnek, helyénvalónak tekintett 
kormányzás és az egyáltalán nem nyugat-európai mintákat követő önkényes, zsarnoki uralom. 
Bums utal arra, hogy XIV Lajos király udvari püspöke, Bossuet, akinek Hartmut Lehmann10 
nyilvánvalóan teljes joggal tulajdonítja az isteni jogalapú abszolút monarchia elmélete 
kifejtésének leginkább célirányos és következetes végrehajtását, 1709-ben, öt esztendővel halála 
után m egjelenti Szentírás szavai szerint való politika című írásában szinte mindent annak az 
elsődleges szempontnak rendelt alá, hogy mindenki számára világosan és meggyőzően 
bizonyítsa - ha ugyan volt erre szükség -, miszerint alapvető és mélyre ható különbség van az 
önkényes és az igazi értelemben abszolútnak nevezhető hatalom között.11 Hogy volt-e erre 
valójában szükség? Talán éppen ezzel tapintunk rá a leglényegesebb pontra. A 18. század elején 
talán már igen! Szintén Bums volt az, aki a Bossuet-vel egyugyanazon évben, 1704-ben meghalt 
John Locke-ról m ár feltételezte, hogy nem volt igazán képes elválasztva gondolkodni az 
abszolutizmusról és az önkényről. Burns értékelése szerint nem látta át, nem értette az 
abszolutizmus lényegét.12 Ugyanezen szerző ugyanitt hangsúlyozza, hogy Hume 1750-ben, 
az Anglia történetében felettébb meglepődött azon, hogy Sir Walter Raleigha 17. század elejének 
Angliájával kapcsolatban “teljes monarchiáról”, illetve “a hatalom teljességéről” értekezett. 
Az a Raleigh, aki a számára elképzelhető legtermészetesebb módon lényegbevágó különbséget 
tett egyfelől az angol és francia abszolút uralkodók, másfelől a semmi esetre sem követendő 
példával szolgáló, az elrettentés szerepét betölteni hivatott “törökszerű” /”Turk-like”/ hatalmi 
igények között, melyekkel már a spanyolok II. Fülöp királya “volt képes” fellépni.
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Elképzelhető ezek szerint, hogy az “abszolút” szó jelentéstartalma, jelentésköre a 
kora újkor időszakában egy olyannyira fontos és látványos változáson ment keresztül, mely 
egy bizonyos idő eltelte után már szükségessé tette annak definiálását? Minden valószínűség 
szerint erről van szó, amint James Daly itt nem részletezhető cikke kitűnően érzékelteti.13 A 
“w hig” tö rténelem szem lélet egyik legfőbb je llem vonásáró l á lta lu n k  előadottak  
összefoglalásaként álljon itt m ottó gyanánt H enshall elmés m egfogalm azása és 
figyelmeztetése, mely a minden áron való előképgyártás metodológiai tarthatatlanságára és 
helytelenségére vonatkozik: “A mélyen fekvő gyökerek utáni megszállott ásás inkább a 
kertészeknek, mint a történészeknek való tevékenység” .14 Szerencsésnek véljük, Ira a kutatás 
a 17. századi brit politikaelmélet és politikai gyakorlat tanulmányozása során ehhez a 
felismeréshez tartja magát.

Közismert módon létezik ugyanis az angolszász történetírói iskolák sorában egy 
másik is, melyet jobb híján gyakorta a “tor)'” megnevezéssel is szokás illetni. Az utóbbi 
évtizedekben a mindenképpen sokáig hagyományosnak, bizonyos értelemben majdhogynem 
egyeduralkodónak tekinthető “whig” történelem szem léletet képviselőkkel szemben 
támadásba lendült a revizionistáknak is nevezett történészek csoportja, C. Russell, J. Morrill, 
К. Sharpe, J. R Kenyon és M. Kishlansky vezetésével. Kenyon amolyan “megtértnek” 
áttértnek számít közöttük.15 Az ő felfogásuk értelmében a 16-17. századi angol belpolitikai 
történések leírására sokkal alkalmasabb az úgynevezett konszenzusos, mintsem a konfliktusos 
modell. E szerint a megközelítés szerint tehát nagyon is van létjogosultsága a fejlődésről 
beszélni, csakhogy itt ez tökéletesen más mozgatórugók segítségével ment és megy végbe. 
Ez az iskola nem tagadja az “ups and downs” , az “egyszer fent, egyszer lent” helyzetek 
egymásutániságát, legfőképpen pedig távolról sem állítja az egyes történelmi korszakokról 
és szakaszokról, vagy várja el azoktól, hogy minden esetben és tekintetben nemesebbek, 
tökéletesebbek, az emberi szabadságigényeknek jobban megfelelőek legyenek, m int 
távolabbi vág)' közvetlen elődeik. Kissé azt az érzést keltik bennünk, hogy a fejlődést, a 
tényleges “előrehaladást” sokszor csak “in heilsgeschichtlicher Betrachtungsweise und 
Perspektive”, üdvtörténeti szempontból, “sasperspektívából” látják megvalósíthatónak és 
megvalósulónak, olyannyira hangsúlyozzák az egyes történeti-történelm i pillanatok 
esetlegességét, sokszor legalábbis látszólagos véletlenszerűségét, az általuk realitásként 
felfogott összefüggéseket. Ezek az összefüggések korántsem azonosak a “whigek” belső 
logikára épülő összefüggéseivel, azok kizárólagos magyarázó szerepét éppenséggel a 
leghatározottabban tagadják és cáfolják. E szemlélet képviselőinél érthető módon sokkal 
nagyobb szerephez jutnak az egyének illetve az egyének kisebb, az események sokszor 
akár többé-kevésbé kiszámíthatatlan alakulása folytán befolyásra szert tevő csoportjai. Semmi 
esetre sem társadalmi rétegek kibékíthetetlen érdekellentétein és ebből következően 
elkerülhetetlen összecsapásain van nálunk a hangsúly. Ha valakik közvetlen alakító hatással 
vannak a történelemre, akkor azok éppen a fenti kisebb csoportosulások, de egyáltalában 
nem valamiféle hivatásérzettel megáldott “forradalmi vezető réteg” szerepkörében, amely 
hiányában a “történelem kereke” amúgy is haladna előre, csak legfeljebb nem olyan gyorsan, 
hatékonyan és látványosan, hanem nagyon is “földhözragadt”, a maguk gyakran rövidlátó 
módján, a maguk rövidtávú érdekeit szem előtt tartó és megvalósítani kívánó csoportokként.
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Vajon mi mást jelentenének a revizionista történészek olyan értelmű megnyiltkozásai mint 
Sharpe-nak 1989-ben kifejtett, az egész iskolára jellemző álláspontja? Eszerint “a vitás 
kérdések és egyet nem értések a bizalom eróziójának történetében egy fejezetet foglalnak 
el, de a teljes történet még megírásra vár.”16

Vegyük ezután röviden számba azokat a legfőbb pontokat, melyeken a 17. század 
első angliai évtizedeinek megítélése tekintetében a tory-revizionista történetírás markánsan 
különbözik a hatások és ellenhatások kettősségére jelentős mértékben építő, a magyarországi 
köztudatba is megkockáztathatóan mélyebben beivódott “lineáris” történetszemlélettől. 
Kizárólag ennek a háttérnek tisztázása után láthat valaki jó  eséllyel hozzá ahhoz, hogy 
Jakab király valóságos ideológiai mozgásterét megkísérelje bemutatni. Legelső helyen azt 
szükséges megemlítenünk, hogy a revizionista iskola az angol parlam ent szerepét, 
jelentőségét a politikai döntéshozatali mechanizmusban elfoglalt helyét tekintve valóban 
“forradalmian” újító, tehát egyáltalán nem konzervatív módon nyilatkozik. Conrad Russell 
híres - a hagyományos szemléletet képviselők szemében nyilvánvalóan elhíresült - mondása 
szerint a londoni parlament a korai Stuartok idején inkább eseményszámba ment, mintsem 
intézménynek volt nevezhető17. A parlamenti ülések eszerint az udvarban és a grófságokban 
lezajló eseményekre utólag reagáltak.

A revizionista nézet szerin t teljességgel m egalapozatlan a képviselőház 
kezdeményező szerepének megnövekedéséről vagy egy “forradalmi párt” felemelkedéséről 
tudósítani. Angliában természetesnek tekintették, hogy hosszabb időn keresztül parlament 
nélkül folyt a kormányzás. így történt ez minden különösebb megrázkódtatás nélkül 
végeredményben az 1610 és 1621 közötti esztendőkben is. Ugyanezt mondhatjuk el az I. 
Károly uralkodási idejére eső 1629 és 1640 közötti időszakról is, miután Károly király— 
látva, hogy a parlam ent saját háborús politikájához sem volt hajlandó biztosítani az 
elengedhetetlenül szükséges anyagi fedezetet, továbbá amikor összeült, az adómegszavazás 
helyett azokat az intézkedéseket támadta, melyeket az általa előidézett pénzszűke tett 
szükségessé—úgy döntött, hogy nem hív össze több parlamentet. A személyes kormányzást 
a “tizenegy évnyi zsarnokság” kifejezéssel illetni teljesen indokolatlan, hangsúlyozza a 
revizionista Sharpe18.

A kormányzat jól működött és a király nagy előrelépéseket tett a kettős jelszavában 
megfogalmazott célok, a rend és az egység megteremtése érdekében. “Az 1630-as éveket 
leginkább az angol Privy Council kezdem ényező szerepének m egnövekedésével 
jellem ezhetjük” 19— ez az állítás élesen szembehelyezkedik az alsóház jelentőségének 
kiemelkedését vallók nézeteivel. “Parlamenttel vagy anélkül, a Stuart-kor elejének Angliájában 
a kormányzás az együttműködésen és a megegyezésen alapult”.20 Ezzel el is érkeztünk a 
leginkább vitatott kérdéshez, mely már a lehető legközvetlenebb módon érinti a kormányzás 
elméletével kapcsolatban előadott álláspontokat, amint arra fentebb nagyon röviden már 
utaltunk. Az ideológiai konfliktusok sorozata vagy a kooperáció és az ideológiai konszenzus a 
helytálló megközelítés? Amennyiben a revizionista iskola nagyjai egyfelől rendre úgy 
érvelnek—márpedig ez tény— , hogy a Privy Council szerepe messzemenően fontosabb volt a 
“közösségek házának” szerepénél, lúszen az előbbi valóban gyakran és rendszeresen ülésezett 
és mindent összevetve a legfőbb végrehajtó testületnek volt tekinthető21, másfelől az alapvető
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alkotmányos kérdésekben általános megegyezést, az ún. “jakabi konszenzust” vélik felfedezni, 
könnyen belátható, bog}' mindezzel provokatív módon kivívták a neves “whig” történészek, 
Macaulay, Gardiner, Trevelyan és társaik 20. század végi— legalábbis sok vonatkozásban— 
szellemi örököseinek tudományos tiltakozását. Alapjaiban kérdőjelezte meg ugyanis a “whig 
kánont” annak állítása, hogy a királyi udvar és az alsóház távolról sem volt egy-egy belülről 
teljesen egységes, egymással pedig szükségszerűen szembenálló tábor. A “toryk” szerint 
mindkettő heterogén összetételű volt, a nagy “politikai ideológiai vízválasztó” pedig egyszerűen 
nem is létezett. A leggyarlóbb emberi udvari intrikák határozták meg legtöbbször azt is, ki 
kivel tart a parlamentben. Jakab király esetében éppenséggel nagyon célravezetőnek mutatkozott 
az is, ha egy-egy udvari-parlamenti klikk egy-egy kegyencjelöltet “tolt maga előtt” azzal a 
hátsó szándékkal, hogy kivívják az uralkodó tetszését. Igaz, Maurice Lee 1990-ben a maga 
részéről elképzelhetetlennek tartotta, hogy a mélyen hívő Jakab, amennyiben valóban 
homoszexuális viszony fűzte volna Buckingham herceghez, akit rendszerint “kedves fiamnak” 
nevezett, bátor lett volna a közötte és Buckingham között fennálló kapcsolatot az Úr és a 
szeretett tanítvány, János közötti kapcsolattal párhuzamba állítani.22 Ami azonban általában a 
személyes érdekellentéteket és bosszúkat illeti, Houston szántunkra meggyőző módon érvel 
amellett, hogy Sir Francis Bacon lordkancellár impeachment-je az 1621-es parlamentben éppen 
úgy, m int a Lionel Cranfield, azaz Middlesex főkincstámok ellen 1624-ben indított hasonló 
vád alá helyezési eljárás pusztán a klikkek közötti kölcsönös leszámolások sorába illeszkedik 
és a legszerencsésebb, ha a legfőbb tisztségviselők feddhetetlenségéért aggódó parlamenti 
ellenzék mítoszát egyszer s mindenkorra elfeledjük23. Általánosságban nyugodtan elmondható, 
hogy a revizionisták a patrónusi rendszernek és a személyes kapcsolatoknak kiemelkedő 
jelentőséget tulajdonítanak. Ezeknek a kapcsolatrendszereknek “központi agya”, a legfontosabb 
hírszerző központ maga a királyi udvar volt. Ez összhangban áll Henshall értékelésével is, 
amelyet a fentiekben már röviden érintettünk. Ez a történetírói iskola hangsúlyozottan húzza 
alá azt, hogy ebben a tekintetben gyakorlatilag semmi sem változott a Tudorok korához képest, 
legfeljebb a dinasztiaváltáskor az érdekcsoportok rendeződtek át valamelyest. Sharpe könyvében 
Sir Robert Cecil, Salisbury grófja, illetve Henry Howard, Northam pton grófja, végül pedig 
Buckingham herceg pályafutásának áttekintésével érvel a fent említettek mellett.24

Miután tehát a revizionisták megfogalmazták egyik fő tételüket, miszerint a Stuart
kor elején a konfliktus helyett a konszenzus jellemezte az angol politikai gondolkodást és 
inkább a helyi, akár kifejezetten vidéki “frakcióharcokra” kellene helyeznünk a hangsúlyt, 
mintsem a “whigek” által lázasan kutatott nagy ideológiai összefüggésekre és összeütközésekre, 
a legutóbbi években a posztrevizionisták, főleg a “divine right of kings”-téma kiváló ismerője, 
J. P. Sonnnerville ismételten leszögezték a politikai ideológiák konfliktusáról vallott nézeteiket. 
Munkásságuknak köszönhetően a “divine right” abszolutizmusról is több publikáció született, 
melyeknek azonban beható tárgyalására a jelen tanulmány keretei nem adnak lehetőséget. Az 
abszolutizmus-elméleteknek csupán egyik, de meghatározóan fontos válfaja az ún. “divine 
right of kings”-teória, melyet Kontier László találóan fordított magyarra mint “a királyok isteni 
jogalapját”25. Az elméletről szóló klasszikus munkákat J. N. Figgis és F. Kern írták még a múlt 
századvégén, illetve századunk első felében.26
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Magának az “abszolutizmus” szónak jelentéséről, az abszolutista gondolatkörről J. 
H. Burns tollából jelent meg eg}' alapvető cikk a J. M iller szerkesztette, a 17. századi 
abszolutizmusról szóló tanulmánykötetben 1990-ben.27 A revizionisták táborába sorolható G. 
Burgess 1992-ben és 1996-ban publikált könyveiben egyedi, a Stuart-kori politikai nyelvezetekre 
összpontosító módszerrel dolgozott.28 Ennek indokoltságáról fenntartással szólt Kontier László, 
legutóbb 1997-ben megjelent munkájában.29 Sajnálatos, hogy magyar eszmetörténészektől az 
ő írásait leszámítva az angol politikai gondolkodás fontos részét képező, bár kétségtelenül a 
kivételesnek számító ideológiák sorába tartozó “divine right” abszolutizmusról alig olvashatunk. 
Eimél is meglepőbb az a tény, hogy még Nagy-Britanniában sem készült monografikus jellegű 
összefoglalás az elmélet egyik fő képviselőjének, (VI.) I. Jakab királynak politikai természetű 
írásairól.

Kevin Sharpe értékelése szerint30 a nyolcvanas években a kora újkori angol 
belpolitikával kapcsolatban folytatott kutatások kézzelfogható eredményeként a történelmi látás 
olyannyira megváltozott, hogy “a polgárháború előtti évtizedek során eszkalálódó alkotmányos 
válságra vonatkozó régi whig történetet m ár nem lehet meggyőzően előadni, annak dacára 
sem, hogy néhányan megkísérlik azt kisebb igazítások árán a történelmi kánon számára 
m egőrizni.... Másrészt a revizionistáknak afrakciós intrikákról, az egyéni érdekekről és a 
helyi politikáról szóló új meséi sok kritikusban azt az érzést váltják ki—úgy gondolom és 
mindig is úgy gondoltam, jogosan—-, hogy valami hiányzik a történetből. Azok a szenvedélyek 
és azok az elvek, eszmék és értékek, melyek alkotó módon megértek a Stuart-korszak első 
évtizedeinek kulturális és politikai légkörében, alig vagy egyáltalán nem jelennek meg a 
parlamentről és a magas politikáról írt néhány revizionista beszámolóban”. íme egy valóságos 
posztrevizionista bírálat egy vérbeli revizionista történész tollából ! Meggyőződésünk szerint 
itt másról és jóval többről van szó, mint egy, a két nagy, sok tekintetben egymással szembenálló 
iskola kibékítésére tett kísérletről, egyfajta tudományos kompromisszumos javaslatról. Valljuk, 
hogy az igazság errefelé keresendő. Sharpe szavaival31 élve mi is úgy véljük, hogy bár minden 
kétséget kizáróan a kora újkori angol történelem revizionista értékelése számunkra is meggyőző 
érveket sorakoztatott fel, semmiképpen nem szabad “kihagynunk a gondolatokat, sőt a 
tizenhetedik század jobb megértése megköveteli a gondolatok, értékek és politikai stílusok” 
teljesebb megvizsgálását. Meggyőződésünk szerint elengedhetetlen, hogy ne csupán a 
különböző abszolutizmus-elméletek kifejtéi közül széleskörűen és jól ismert Bodin, Filmer 
vagy Hobbes írásaival és nézeteivel legyünk tisztában, hanem annak a (VI.) I. Jakab királynak 
véleményével is, aki egyértelműen a politikai gondolkodók sorába tartozik, bár talán kevésébé 
“eredetinek” mondható, de éppen mert király volt, művei a maga korában közkézen forogtak. 
Sőt ezek egyike— ha rövid időre is— “bestsellernek” számított, ráadásul nem  is csak a 
szigetországban. Fiának, Henrik hercegnek adresszált Basilikon Doron című művét Bocskai 
István kassai írnoka, Szepsi Korotz György református lelkész magyarra is átültette.

(VI). I. Jakab skót-angol királlyal nem volt kegyes a történetírás. Az okok egy része 
a már előadottak fényében nem meglepő. Egy előítéletekkel terhelt, prekoncepciókban 
gondolkodó történetírói vonal sosem “bocsáthatott meg” teljesen a Stuartoknak. Másfelől a 
körülmények szerencsétlen alakulása is döntő szerephez jutott a többnyire negatív értékelés 
kialakításában. Jakab királyról elsőként az a Sir Anthony Weldon írt, aki 1617-ben urát
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alacsonyabb rangú udvari tisztviselőként elkísérte skóciai útjára, melynek során a király 
szülőhazájáról lekicsinylőén írt egy útibeszámoló keretében. Amint Jakab erről tudomást 
szerzett, Weldont elbocsátotta. Weldon “bosszúja” nem sokáig váratott magára. Feltételezhető, 
hogy ő alkotta meg “a kereszténység legbölcsebb bolondja” elnevezést Jakabbal kapcsolatban.32 
Az 1820-as években Sir Walter Scott a Stuart-ház legkevésbé tehetséges tagjának minősítette 
Jakabot 1924-ben Macaulay33 klasszikus “whig” szellemben írt sokszor maró gúnnyal, súlyosan 
elmarasztaló felhanggal a királyról.

Gardiner Jakabbal kapcsolatos értékelését kiegyensúlyozottabbnak minősíthetjük34— 
ezt Maurice Lee is hangsúlyozza35 — de Macaulay-hoz, majd Trevelyanhoz és Godfrey 
Davieshez hasonlóan ő is a fejlődés útjában álló, a parlament szerepének csökkentésére, 
befolyásának durva visszaszorítására törekvő uralkodót látja benne, aki nyilvánvalóan minden 
későbbi, az 1640-es években napvilágra került baj őseredeti fő okozója volt. Ugyanezt a 
szemléletet tükrözi P. Hume Brown36 munkája, de leginkább David Harris Willson37 1956- 
ban megjelent monográfiája, aki a végletekig is elment a kíméletlen kritika fokozásában: 
“Nyomtatásban megjelent hisztériája épp oly gyermekded, mint mindennapos hisztériája, mások 
jogainak figyelmen kívül hagyása éppen ennyire teljes, de hiúsága még rosszabb.”

Stuart (VI.) I. Jakab megítélésében az objektivitásra való törekvés első látható jelei 
szűkebb hazája, Skócia történészei körében mutatkoztak. Gordon Donaldson38 és Jenny 
Wormald39 munkásságát kell első helyen említenünk. Az angol történészi berkekben ez a 
változás valójában csak az 1970-es években kezdődött meg. Conrad Russell, Maurice Lee40 és 
Marc Schwarz41 írásai jelentették a 70-es és 80-as években a fordulatot. Maga Maurice Lee 
így fogalmazza meg azt a szemlélet változást, melyet ő is oszt: “A királyról kialakított új kép 
az, hogy hazájában a via media-t, a nemzetközi porondon a békét kereste, egy kifinomult 
politikai érzékkel megáldott ember volt, akinek stílusát éppen nem a konfrontálódás jellemezte 
és akinek a via media megtalálásában és a béke megőrzésében elért sikerei hasonlatosak voltak 
oly sokat csodált elődei sikereihez.”42 Ha valamiben nem módosult a Jakabról kialakított 
elmarasztaló kép, az minden vitán felül álló felelőtlen túlköltekezése volt.

Ami viszont Jakab király politikai nézeteit illeti, rendkívül fontos ismételten 
megjegyeznünk, hogy talán e téren szenvedte el az utókortól a legtöbb méltánytalanságot. 
Politikaelméletről szóló műveit feltűnő módon elhanyagolták. Charles Howard Mcllwain 
forráskiadványához előszót írt, melyben alapvetően “whig” szemléletben tárgyalta Jakab írásait 
és parlamenti beszédeit.43 J. W. Allen 1928-ban gyakorlatilag kétségbe vonta, hogy valaki 
skótként és egyben királyként számottevő politikai teória kifejtésére volt képes44. Quentin 
Skinner lényegileg nem is igen vett tudomást Jakabról mint politikaelméleti íróról, jóllehet 
munkáját Allen után fél évszázaddal jelentette meg.45 Azt kell mondanunk, hogy Jakab királynak 
politikai gondolkodóként való újrafelfedezése J. P. Sonunerville érdeme, akinek a 17. század 
első felének angol alkotmánytörténetéről írt munkáit azonban a legutóbbi években többen 
revizionista ízlésben támadták. A legújabb keletű szakirodalmat olvasva az az érzésünk támad, 
hogy—bizonyos fokú leegyszerűsítéssel élve—az egyik oldalon Sonunerville védi az ideológiák 
összeütközéséről vallott nézeteit, a másik oldalon viszont a revizionisták elszántan küzdenek a 
fentebb kifejtett értelmezés helyessége mellett. Vitájukra szándékunk szerint további 
tanulmányok keretében tértink vissza.
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Bálint Ratio

The Historiographie Assessment of the Political 
Ideas of King James (VI) I and His Age

The stydy investigates into the field of political ideology in early Stuart England. The focus in on the 
riarly of two main groups of British historians whose approaches to the era in question are radially 
different. Over the past three decadesheated debates have been unfolding among British historians. 
The views of the Whigs with their fundamental tenet of the ‘winning of the initiavite by the House of 
Commons’ and the clash of political ideas have been fairly well know in Hungary as their evaluation 
was adapted to Marxist thought. The claim of the Revisionist, however, to a ‘Jacobean consensus’ 
and a cooperationbetween Crown'and Parliament and the importance of local elites has been widely 
neglected, let alone some newly emerging Postrevisionist concepts. A special attention is given in 
this paper to the absolutist ideas of the age. It is argued that a distinction between the theory and the 
practice of absolutism is often overlooked. Accordingly, the political theology of the fist Stuart King 
on the English throne needs urgent reconsideration as well.
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