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KORA ÚJKOR

Az első modern forradalom (1688)

A „dicsőséges forradalom” korszakának legújabb áttekintő munkáját veheti 
kezébe a téma iránt érdeklődő olvasó. A szerző, Steve Pincus a Yale Uni-
versity oktatója, már korábban is közzétette e témában kutatási eredményeit 
(Protestantism and Patriotism: Ideologies and the Making of English Fo-
reign Policy, 1650–1668. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 
England’s Glorious Revolution 1688–1689, Boston, Bedford St. Martin’s, 
2006.) legújabb kötetében pedig újszerű megközelítésben vizsgálja az 
1688–1689-es eseményeket. Pincus több mint egy évtizedes munkája során 
szerzett ismereteit foglalja össze ebben a könyvben, és igazolni próbálja, 
hogy az 1688–1689-ben történt eseményekre, mint az első modern forrada-
lomra kell tekintenünk.

A 647 oldalas kötet szerkezetileg öt fő részre tagolódik, melyek kisebb 
fejezeteket tartalmaznak. Az első, bevezető rész két fejezetében a szerző 
újragondolja a forradalmak mibenlétét, tisztázza a „dicsőséges forrada-
lom”-mal kapcsolatos hamis nézeteket és a korábbi narratíva tévedéseit. 
Thomas Babington Macaulay klasszikus whig színezetű interpretációja az 
angliai uralkodóváltásról máig jelentős hatással van, hiszen az angolszász 
nyelvterületen [és Magyarországon is] a mai napig ezt tanítják a diákoknak. 
Eszerint mivel a katolikus Jakab király az angol nép és az anglikán egyház 
érdekeivel ellentétes politikát folytatott, olyan uralkodóra volt szükség, aki 
megvédi Anglia politikai és vallási szabadságát. Ugyanennek a nézetnek 
fontos eleme, hogy az angolok ebben a forradalomban megvédték sajátos, 
egyedi életformájukat is, és az események vértelenül zajlottak, megegye-
zésen alapultak és ésszerűen mentek végbe. Pincus szerint azonban 1688–
1689 eseményei és körülményei nem azért fontosak, mert megerősítették 
Anglia kivételes nemzeti karakterét, hanem azért, mert döntő pillanatnak 
számítottak a modern állam megszületésében. 

A szerző az eseményekhez tapadt jelzők létjogosultságát is megkérdője-
lezi, helyettük pedig az erőszakos, megosztó és a népies jelzőket tartja in-
dokoltnak. Az első fejezet a forradalom radikális átalakító erejéről is szól: a 



42

külpolitikában a hollandokkal való ellenséges kapcsolatból szövetség lett, a 
gazdasági életben a nemzeti bank létrehozása jelentett jelentős változást, a 
valláspolitika jellegében pedig a tolerancia megjelenése hatott újdonságként. 

A második fejezetben a forradalmak átgondolása során Pincus összegzi, 
hogy egy forradalom alapjaiban alakít át államokat és társadalmakat, mi-
vel magukat a forradalmakat a modernizáció generálja, vagyis az előbbi az 
utóbbinak velejárója. Samuel Huntington meghatározását használva egyet-
ért azzal, hogy a forradalom gyors, fundamentális és erőszakos változást 
jelent a politikai intézményekben, a társadalmi szerkezetben és a kormány-
zatban egyaránt. Az állam modernizációja, vagyis a rendszer tudatos átala-
kítása rendszerint magában foglalja a központosításra, bürokratizálálásra és 
a hadseregben a modern technika alkalmazására való törekvést, valamint a 
gazdasági növekedés fokozását. Pincus tehát nem a XVII. századi kortársak 
által használt jelentését alkalmazza a forradalom szónak, vagyis egy koráb-
bi állapothoz való visszatérés értelemben1, amikor az uralkodó a rendekkel 
együtt kormányoz és megvédi az anglikán egyházat.  Különös, hogy bár a 
�dicsőséges forradalom” kifejezésnek általánosan elterjedt az idézőjelben 
való használata, melynek oka az, hogy e jelzőnek nem a mai jelentését hasz-
nálták az 1688–1689-es események kapcsán, Pincus egyáltalán nem él vele. 
A szó mai jelentése csak a XVIII. században alakult ki, és gyors, radikális, 
mélyreható változást jelent, Pincus viszont már az angliai uralkodóváltás 
körülményeire alkalmazza azt, vagyis a mélyreható változás mibenlétét 
vizsgálja. 

A második rész öt fejezete a forradalom előtti Angliát mutatja be. A tár-
sadalomról szóló harmadik fejezet leírja az angolok gazdasági tevékenysé-
geit (cukorfinomítás, textilkészítés, hajógyártás, szénbányászat, stb.), a ma-
nufaktúrák számának és a városiasodás mértékének növekedését, valamint 
a kommunikációs csatornák kialakulását. A szerző megemlíti az emberek 
életminőségének javulását, melyhez hozzátartozott a lakóházak kényelme-
sebbé válása, az utcák kövezése és az utcai közvilágítás bevezetésével a 
biztonság növekedése. A postaszolgálat kiépülése a hírek és a magánleve-
lezések terjesztésén, továbbításán kívül a politikai propaganda kiváló esz-
közének is bizonyult. Az angol városok jellegzetes ismertetőjegyévé váltak 
a XVII. század végén létrehozott nyilvános kertek és sétányok.  A kávéhá-
zak megjelenése és gyors szaporodása szintén a korszak jellegzetessége, a 

 1. A forradalom szó a latin revolutio szóból ered, melyet kezdetben az égitestek Nap körüli 
keringésének leírására használtak, pontosabban arra az állapotra, amikor a bolygó vissza-
tért eredeti helyére. Lásd bővebben Vernon F. Snow: The Concept of Revolution in Seven-
teenth-Century England. The Historical Journal, Vol. 5, No. 2. (1962) 167–174.
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szerző szerint pedig ez alakította át leginkább Anglia nemzeti kultúráját. 
Érdekes, hogy az angol kávéház egyszerű, csoportok letelepedésére alkal-
mas hosszú fa asztala gyertyával a közepén várta a felfrissülni, olvasgatni, 
vitatkozni vágyó betérőket, míg párizsi rokona kicsiny márványasztalokkal, 
csillárral a plafonon és tükrökkel körberakva fogadta a fényűző körülmé-
nyek közé vágyó vendégeket. 

A negyedik fejezet Jakab trónra kerülésének fogadtatásáról, Monmouth 
hercegének lázadásáról, valamint annak Jakab uralmára tett hatásairól szól, 
a következő, ötödik fejezet pedig a katolikus újítás ideológiáját taglalja. A 
szerző ismerteti a whig és a revizionista álláspontot2 Jakab bukásának szük-
ségszerűségéről, azonban egyiket sem fogadja el, és helyettük inkább újat 
javasol: Jakab agresszív és újszerű ideológiai ténykedése a modern állam 
építését szolgálta, és mivel Jakab egyszerre akarta rekatolizálni az országot 
és modernizálni a kormányzatot, ezekkel ellenállást provokált. 

A hatodik fejezet a katolikus újítás gyakorlatáról szól, melyben Pincus 
arról ír, hogy Jakab mindent megtett azért, hogy modern, ésszerű, közpon-
tosított és katolikus államot építsen Angliában. Ennek érdekében az ural-
kodó megnövelte szakképzett hivatalnokainak számát és modern hadsere-
get teremtett, melynek létszáma a korábbinak négyszeresére emelkedett.3 
Bár a szerző nem említi, felismerhetjük, hogy Anglia is a fiskális-katonai 
államok sorába tartozott (különösen a dicsőséges forradalom után), mely 
kategóriába való besorolást a fenti intézkedések egyértelműen igazolják.4 
Bár az 1628-as Petition of Right technikailag megakadályozta a katonaság 
civileknél való elszállásolását, Jakab ezt figyelmen kívül hagyta. Az ural-
kodó fogadókban, éttermekben, kávéházakban, kocsmákban szállásoltatta 
el katonáit, ezzel pedig választás elé állította a tulajdonosokat: vagy vál-
lalják a katonák befogadását, vagy elveszítik működési engedélyüket. Ez a 
 2. A whig interpretáció szerint Jakab ésszerűtlen katolikus politikájával önmaga ellen fordí-

totta az angol politikai elitet, a revizionista álláspont szerint azonban a király mérsékelt és 
türelmes politikája keltett provokációt az intoleráns és előítéletes anglikán egyház tagjaiban.

 �. Pincus negyvenezer csapatot (forty thousand troops) említ, mely kifejezés megtévesztő, 
de legalábbis pontatlan a hadsereg létszámát illetően. Ugyanebben a fejezetben negyven-
háromezerre becsüli a katonákat befogadó kettőszáznyolcvannégy város és falu „vendég-
ágyainak” számát, így a szerző előbbi megállapítása a csapatok száma helyett inkább a 
személyek számára vonatkoztatható.

 4. A fiskális-katonai állam további ismérveiről lásd bővebben Ch. Storrs (ed.) The Fiscal-
Military State in Eighteenth-Century Europe. Essays in Honour of P. G. M. Dickson (A 
fiskális-katonai állam a tizennyolcadik századi Európában. Tanulmányok P. G. M. Dick-
son tiszteletére) Ashgate, 2009, 245. Ismertette: Sashalmi Endre, Klió 2010/1. http://www.
c�.hu/~klio/klio101/klio106.html
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hadsereg sokkal képzettebb volt a korábbinál és létszáma sokkal magasabb 
volt annál, mint amire a béke fenntartásához szükség volt Angliában. Jakab 
újításai francia mintát követtek, mely a hadsereg és a flotta fejlesztésében, 
a kormányzatban a királyi hatalom növelésében és a központi kormányzat 
hatáskörének a helyi szintekre való kiterjesztésében jelentkezett, ráadásul 
a katolikusok aránya is jelentős mértékben növekedett: 1688-ra a hadsereg 
12–15 százaléka volt katolikus, miközben a társadalomnak csupán egy szá-
zalékát képezték.

A hetedik fejezetben a katolikus újítások által generált ellenállásról ír 
Pincus. A whigek szerint Jakab maga ellen fordította népét azáltal, hogy ir-
racionális és angolellenes politikát folytatott, és a vezetők ezután pártállásra 
való tekintet nélkül elhatározták, hogy aláássák a király újító politikáját: ez 
volt Jakab bukásának oka. Pincus cáfolja a whigek nézetét, miszerint a pro-
testáns forradalom elkerülhetetlenné vált 1688 nyarára, s ezt azzal az érvvel 
támasztja alá, hogy Jakab kritikusai ellenállásukat nem vallási terminusok-
kal fejezték ki, vagyis nem a protestáns és a katolikus reformáció erői kö-
zötti harcként írták le tetteiket.  Bár számos protestáns félt attól, hogy Jakab 
restaurálni kívánja a katolikus vallást, nyelvezetükben az angol szabadság 
megvédését hangoztatták, nem a vallás védelmét. Pincus szerint a forrada-
lom nem volt elkerülhetetlen, és Jakab nem függött a nép támogatásától, sok-
kal inkább modernizált államának intézményeiben bízott. Felismerte, hogy 
Európa gyorsan változik, és ahhoz, hogy nagyobb szerepe legyen Angliának 
az európai politikában, magának az államnak kell fejlődnie. Célja az volt – s 
ezért sokat is tett, – hogy Anglia birodalmi nagyságra emelkedjen és létre-
jöjjön a modern, katolikus abszolutista kormányzat. Pincus szerint nem igaz 
a whigek azon állítása, hogy Jakab bigott volt és irreális, ehelyett inkább azt 
az álláspontot tartja elfogadhatónak, hogy mint a legtöbb reformer, Jakab 
is felébresztette kritikusainak hangját. Mivel politikai ellenfelei nem voltak 
elég erősek ahhoz, hogy harcoljanak a modern haderő és a bürokrácia el-
len, a forradalom, vagyis Jakab „eltávolítása” volt az egyetlen lehetőségük. 
Az uralkodó bukása az angol felkeléseknek és az angol-holland katonai erő 
fellépésének volt következménye, mivel sokan Angliában, – ahogy a konti-
nensen is – egy másfajta modern államot képzeltek el. 

A kötet harmadik részének három fejezetében magának a forradalomnak 
az eseményeit elemzi a szerző, hangsúlyozva annak népies, erőszakos és 
megosztó jellegét. A népies forradalom című fejezetben kifejti, hogy bár 
egyes történészek a történteket államcsínynek, idegen támadásnak, vértelen 
forradalomnak írták le, szerinte valódi forradalom zajlott le 1688–1689-
ben, melyben tömegek vettek részt. Állítását azzal indokolja, hogy ezrek 
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álltak át Vilmos hadseregébe, felkelések törtek ki Angliában, Skóciában és 
Írországban is; voltak, akik anyagi támogatást nyújtottak Jakab megbukta-
tásához, és a kiterjedt, sokakat érintő erőszak alkalmazása korántsem ered-
ményezett vértelen forradalmat. Széleskörű tömegek vettek tehát részt az 
eseményekben és az utcai erőszak is megjelent a katolikusok elleni meg-
mozdulásokban, melyek során az utcán mozgolódó sokaság ablakokat tört 
be és épületeket, kápolnákat támadott meg. A forradalom megosztó jellegét 
azzal magyarázza a szerző, hogy nem beszélhetünk whig vagy tory dia-
dalról, és a két párt közötti konszenzus továbbra sem valósult meg, mivel 
konfliktusuk a későbbiekben is megmaradt.

A negyedik részben a forradalomnak köszönhetően bekövetkezett kül-
politikai, gazdasági és vallási-ideológiai változásokat veszi sorra a szerző. 
Jakab aktív és háborús külpolitikát folytatott a hollandok ellen, mivel za-
varta a holland gazdasági imperializmus, és félt a tengerre alapozott holland 
birodalom kiépítésétől. Tisztában volt azzal, hogy Franciaország agresszív 
külpolitikája birodalomépítést céloz, azonban ezt ő úgy képzelte, hogy míg 
a franciák a szárazföldön, addig az angolok a tengeren érhetik el legna-
gyobb kiterjedésüket és befolyásukat. Az angol nép ugyanakkor tudta, hogy 
XIV. Lajos nemcsak számukra, de Európa összes népe számára veszélyt 
jelent, emiatt ők a holland helytartót támogatták, aki régóta készült a francia 
király elleni háborúra. A vallásháború érve, miszerint e konfliktusban a pro-
testánsok harcoltak a katolikusok ellen, nem állja meg a helyét; ez a konf-
liktus nem tekinthető vallásháborúnak, sokkal inkább az angolok védekező 
harcának az univerzális hatalomra törő francia monarchia ellen, melyben a 
kontinens hatalmi egyensúlyát kívánták helyreállítani. Bár a vallás nem vált 
jelentéktelen tényezővé, a külpolitikában elveszítette elsődleges szerepét, 
ráadásul az Egyesült Tartományok rendi gyűlése ügyelt arra, hogy a forra-
dalmat ne vallási terminusokkal írják le. (Vilmos flottájának mottója: „Pro 
Libertate et Libero Parlamento”.) A külpolitika irányát tehát átalakították a 
forradalmárok, és az angol-holland ellenségeskedésből a francia király ellen 
irányuló szövetség lett.

A gazdasági változásokat tárgyaló fejezet a pénzügyi forradalmat a kül-
politikai változások miatt bekövetkező, jelentős anyagi terhek következ-
ményének tulajdonítja. Miközben a kontinensen visszaesés volt jellemző, 
Anglia jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül a XVII. század végén, 
s e fellendülést nagymértékben ösztönözte a tengerentúli kereskedelem is. 
A nemzeti bank kialakulása, a városok számának és méretének növekedése, 
infrastruktúrájuk kiépülése jelezte Anglia gazdasági erejének növekedését. 

A következő fejezetben a püspökök ideológiai és vallási elveiben bekö-
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vetkező változásokról olvashatunk. Pincus kiemeli, hogy bár az új uralko-
dóknak járó eskütételt megtagadó személyek (nonjurors) erkölcsi kitartásuk 
és írásaik száma valamint népszerűségük miatt jelentős figyelmet élveztek, 
szerepüket nem szabad eltúlozni. A huszonhét angol és wales-i püspök kö-
zül csak nyolcan tettek esküt, ugyanakkor a hozzávetőlegesen tízezer főre 
becsülhető angol lelkészek jelentős többsége elismerte uralkodójának az új 
királyt és királynőt. (Utóbbiak közül „csak” négyszázan veszítették el állá-
sukat az engedelmesség megtagadása miatt.) Az új uralkodópár 1689–1692 
között tizennyolc új püspököt nevezett ki a megüresedett székekbe, közülük 
néhányuk személyes kapcsolatairól és egymás közötti együttműködéséről 
is beszámol a szerző. Ami pedig a püspökök ideológiai felfogásában bekö-
vetkezett változást illeti, ez jelentős volt: míg a század első felében egyér-
telmű volt az uralkodónak járó engedelmesség és alávetés kötelezettsége, a 
forradalom után kinevezett tizennyolc püspök közül tizenegy már tagadta 
a korábbi elveket és egyértelműen az ellenállás tanát védte. Az ideológiai 
váltás tekintetében tehát egyre inkább a közjó és a biztonság hangsúlyozása 
került előtérbe, háttérbe szorítva az uralkodók leszármazás szerinti jogát a 
trónra.5 

A kötet utolsó, ötödik része a konklúziót, vagyis Pincus következteté-
seit foglalja össze két fejezetben. A forradalom konszolidációját mutatja, 
hogy bár nem mindenki fogadta el a vilmosi kormányzatot, annak helyzete 
megszilárdult, így a kormányellenes kritikának is megmaradhatott a hangja. 
Bár a kormányzat rajta tartotta a szemét a jakobitákon6 és az eskütételt meg-
tagadókon, ők is szabadon terjeszthették véleményüket, szóban és írásban 
egyaránt. A jakobiták továbbra is hangoztatták, hogy az ellenállás mindig 
törvénytelen, a forradalom pedig elpusztította az anglikán egyházat, ezen-
kívül szembefordultak Vilmos külpolitikájával is, annak háborús költségei 
miatt. Velük szemben a Vilmos uralmát támogatók új elveket vallottak az 
engedelmességről, elutasították a passzív engedelmesség elvét és az örök-
letesség isteni jogának megtámadhatatlanságát, ezek helyett a közjóra és a 
szerződés elvére hivatkoztak.
 5. Az isteni jogalap klasszikus elmélete, mely szerint az uralkodó hatalma közvetlenül Istentől 

származik és a leszármazás megváltoztathatatlan rendje (primogenitúra) szerint öröklődik, 
ekkorra idejétmúlttá vált. Az elmélet további fontos eleme volt, hogy az uralkodó csakis 
Istennek tartozik felelősséggel és tilos a vele szembeni aktív ellenállás. E legitimációs elv 
részletes ismertetését lásd Sashalmi Endre: Abszolutizmus és isteni jogalap. In Kiss Ger-
gely – Radó Bálint – Sashalmi Endre: Abszolutizmus és isteni jogalap. Szöveggyűjtemény. 
Budapest, Metem, 2006, �4–�5.

 6. II. Jakab hívei, akik megkérdőjelezték a király „eltávolításának” jogosságát, kitartottak az 
isteni jogalap hagyományos értelmezése mellett, és támogatták Jakab valamint utódainak 
trónvisszaszerzési kísérletét.
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A kötet utolsó fejezete összefoglalja a szerző érveit, melyekkel igazolt-
nak tekinti az 1688–1689-es események első modern forradalom voltát. Ki-
emeli, hogy a forradalom nem pusztán hónapokig, hanem évekig tartott, 
hosszú távú előzményei és következményei voltak, hatására átalakult a kül-
politika, a gazdaság és az egyház is. Azért volt népies, erőszakos és megosz-
tó a forradalom, mert Jakab nem védte meg a hagyományos társadalmat, ra-
dikális újító volt, aki bürokratikus államapparátust épített. A modernizáció 
a forradalomnak oka volt, nem pedig a következménye, rá viszont azért volt 
szükség, hogy Anglia elsőrangú szereplője lehessen az európai politikának. 

A kötet számos metszetet, képet és térképet tartalmaz, melyek kiegészí-
tik és segítik a könyvben szereplő adatok, események megértését, az egyes 
fejezetek előtt álló érmék elő- és hátlapjának illusztrációként való szere-
peltetése találó ugyan, ám az olvasó hiányolhatja azok ikonográfiai bemu-
tatását. A jegyzetapparátus bőséges és akkurátus, a kötet végén található 
részletes mutató pedig a terjedelmes kötetben való tájékozódást segíti. 

Az újszerű megközelítés érdekes, és a kötet számos új információt közöl 
a részletekbe menő kutatás eredményeként, kérdés azonban, hogy kiállja-e 
a szerző hipotézise a történészkollégák ellenérveinek próbáját.
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