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„Zarándoktársak” keresése: radikális protestánsok 
és felekezetek közötti kapcsolatok Európában 
és a brit-atlanti világban, 1670–1730

Elizabeth Bouldin� 20�4-ben publikálta jelen cikkünkben bemutatott tanul-
mányát a dél-karolinai Converse College2 vendég adjunktusaként. Bouldin 
szakterülete a közép- és kora újkori Európa, elsősorban a Brit-szigetek tör-
ténete, kutatásának középpontjában a kora újkori protestáns vallásosság és 
azon belül a nők szerepe áll. 

A „Zarándoktársak” keresése: Radikális protestánsok és felekezetek kö-
zötti kapcsolatok Európában és a brit-atlanti világban, c. 1670–1730 című 
írás a neves tudományos lapban, a Church History3-ben jelent meg. A ta-
nulmány az angol polgárháborút követő restauráció és az ún. nagy ébredés4 
közötti évtizedek kis radikális protestáns csoportjait vizsgálta Európa-szer-
te és Észak-Amerikában., nevezetesen az angol Philadelphia gyülekezetet,� 

 � Elizabeth Bouldin 20�2-ben az atlantai Emory University-n szerzett doktori címet.
 � A Converse College-ot 1889-ben alapították Spartanburgban, Dél-Karolinában az első nők 

számára létesített felsőoktatási intézmények egyikeként. 
 � Az 19�� óta megjelenő Church History: Studies in Christianity and Culture (Egyháztör-

ténet: Tanulmányok a keresztény vallásról és kultúráról) című negyedévente új számmal 
jelentkező, lektorált lapot az American Society of Church History (Amerikai Egyháztör-
téneti Társaság, alapítva 1888-ban) számára a Cambridge University Press adja ki. http://
journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CHH [utolsó megnyitás dátuma: �015. 
szeptember ��.]

 � Az ún. nagy ébredés (Great Awakening) a XVIII. század harmincas-negyvenes éveiben az 
ébredési vagy újjáéledési mozgalom első nagyobb hulláma, amely Angliában, Skóciában 
és az amerikai gyarmatokon eltérő módon és más-más jellemzőkkel zajlott, és sok helyen 
az aktív, megtért egyházi tagság többé-kevésbé tartós gyarapodását eredményezte. Bár a 
mozgalom célja az egyes felekezetek megerősítése volt, az ébredések gyakran egyházsza-
kadást váltottak ki.

 5 A philadelphiaiak társasága az 1600-as évek második felében eredetileg John Pordage 
(1607–1681) anglikán lelkész körül kialakult protestáns csoport volt. Pordage-ra Jakob 
Böhme (1575–16��) gyakorolt nagy hatást. A csoport legismertebb vezetője Jane Leade 
(16��–170�), akinek halála után a hívők többsége szétszóródott. 
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a francia prófétákat,� a radikális német pietistákat,7 a kvékereket, a 
bourignoniakat� és a labadistákat.� A szerző arra volt kiváncsi, hogyan pró-
báltak közeledni egymáshoz a különböző radikális protestáns csoportok, 
átívelve a nyelvbeli különbségeket és a földrajzi távolságot utazások és 
levelezés révén, illetve hitbeli nézeteiket nyomtatásban is megjelentetve 
és terjesztve. A közeledés szándéka mögött elsősorban az esetleges egye-
sülés lehetősége húzódott meg, amit a korszak radikális protestánsainak 
sokféle formában jelentkező millenniumi várakozása táplált. Az elemzett 
időszakot ugyanakkor az jellemezte, hogy bár kialakult a párbeszéd és a 
vita a hitbeli kérdésekről, a különböző csoportok nem tudták áthidalni az 
őket elválasztó teológiai különbségeket. A kapcsolatteremtésben és -tar-
tásban az egyes közösségek a „közvetlenség új színtereinek kifejlődésére, 
hallgatólagosan elvárt viselkedési mintákra és a kéziratok és nyomtatott 
szövegek körforgására támaszkodtak.” (590.)

Bouldin tanulmányához a radikális protestánsok vezető személyisége-
inek naplóit, úti jegyzeteit, egymással folytatott levelezését használta fel, 
és fentebb vázolt eredményeit a legfrissebb szakirodalommal vetette össze. 
A történész célja az volt, hogy a vizsgált angliai polgárháború utáni kor-
szak eddig kevésbé hangsúlyozott, sajátos vonásaira felhívja a figyelmet. 
Bouldin vizsgálódását három szempont szerint végezte, elsőként a millen-
niarizmus egyesítő és megosztó szerepét elemezte a csoportok közötti inter-
akciókban, majd meghatározta a kapcsolattartás színtereit, végül feltárta az 
egymás közti kommunikáció módjait és azok jelentőségét. 

A tanulmány első részének kiindulópontja, hogy az angol polgárháború 
után a protestantizmus elhúzódó válságba került, az államhoz való kapcso-
latát tekintve, és ebben az időszakban a millenniarizmus, ha eltérő alako-
kat öltve is, mint korábban, de tovább élt (59�.)., A millenniumi gondolat 

 6 A XVII. század végén kialakult francia próféták (más néven „camisard”-ok) első képviselői az 
1700-as évek elején jelentek meg Angliában, akik a közelgő millenniumot hirdették. James és 
Jane Wardley, az angliai kvékerek „shaker”-eknek nevezett csoportjának vezetői az ő tanításai-
kat fogadták el (őket követte a csoport élén a nevezetesebb, 17�6 és 178� közt élt Ann Lee).

 7 A radikális pietisták a XVII. században az evangélikus egyháztól elszakadva külön feleke-
zeteket hoztak létre, átvéve a reformátusokra jellemző egyszerű és szigorú keresztény élet 
követelményét és hangsúlyozva a személyes vallásosság fontosságát.

 8 Bourignoniaknak nevezik Antoinette Bourignon de la Porte (1616–1680) követőit, aki 
eredetileg katolikus vallású volt, de az egyházat elhagyva „igaz keresztényekből” kívánta 
létrehozni saját  közösségét. Bourignon munkáit Robert Boyle (16�7–1691) fordította an-
golra. Bourginon közeli ismeretségben állt többek között Johannes Amos Comenius-szal 
(159�–1670) és Jean de Labadie-val (1610–167�) is.

 9 Jean de Labadie, a jezsuita szerzetesből lett református, később pietista lelkipásztor köve-
tőit nevezik labadistáknak.
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különböző változataival (a cikk a pre- és posztmillenniumi várakozást, 
református millenniarizmust és az apokalipszisvárást említi) azonban a 
XVII. század utolsó évtizedeiben nemcsak Angliában találkozhatunk, így 
az egyes vallásos kisebbségi közösségeket érdemes nemzetközi kontex-
tusba helyezni – érvel a szerző. Az eszkatologikus szemlélet népszerűsége 
nem kötődik „politikailag radikális, vagy forradalmi közeghez”, hanem 
„szélesebb értelemben vett társadalmi válságból” is eredhet. Bouldin pél-
daként hozza fel, hogy a válságérzetet Angliában a dicsőséges forradalom, 
vagy az 169�-es jamaicai földrengésről érkezett híradások, a kontinentális 
Európában pedig XIV. Lajos francia uralkodó háborúi, illetve a török ve-
szedelem növelhették (59�–59�.). A disszenter csoportokat a hitbeli sok-
féleség ellenére összekötötték bizonyos „közös vonások” – állapítja meg 
a történész: nem voltak forradalmiak, mint elődeik a polgárháború idősza-
kában, ám változásokat kívántak, melyek felkészítik a világot az eljöven-
dő új korszakra. Az egyes közösségek egymásban a „reformertársakat” 
keresték. Ugyancsak közös volt több radikális protestáns szerveződésben, 
hogy újfajta vallásos közösséget kívántak létrehozni, méghozzá vagy „az 
igaz egyházat,” vagy a nem szimbolikus értelemben vett Új Jeruzsálemet 
(utóbbit például a francia próféták Angliába költözésüket követően Lon-
donban vélték megtalálni.). Közös volt az az ellentmondásos vonása a 
fenti csoportoknak, hogy az eljövendő új korszakot várva elítélték a szek-
tarianizmust, ám minden próbálkozás ellenére képtelenek voltak áthidal-
ni az őket egymástól elválasztó dogmatikai különbségeket. Anglia és a 
kontinens közötti kapcsolatok felélénkülése ugyanakkor jól dokumentált, 
aminek fő előmozdítójaként a református III. Vilmos (1689–170�) és az 
evangélikus I. György (171�–17�7) angol királyok uralkodását és az őket 
a szigetországba követő hollandok és németek megjelenését jelölhetjük 
meg. A kontinensen üldözött vallásos csoportok szintúgy Angliában ke-
restek menedéket. Negyedik hasonlóságként Bouldin a radikális közös-
ségekben gyakran előforduló női vezetőket, prófétákat emelte ki. A nők 
vizionárius szerepét egy bibliai idézetre alapozva sokan szorosan össze-
kapcsolták a végítélet közeledtével (59�–597).�0

Az esszé második részében a szerző a különböző radikális protestáns 
csoportok közötti személyes találkozások lehetséges helyszíneit, illetve 
azok általános menetét és következményeit vázolja fel William Penn,�� 

10 Az idézet Jóel próféta könyvéből való: Jóel �,�8–�9.
11 William Penn (16��–1718) angol származású vállakozó, Pennsylvania tartomány kvéker 

vallású alapítója.
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Thomas Chalkley,�2 Samuel Bownas,�3 Elizabeth Webb,�4 Samuel Keimer,�� 
Stephen Crisp,�� Jasper Danckaerts17 és Antoinette Bourignon hátrahagyott 
ide vonatkozó feljegyzései alapján. Az egyes közösségek képviselői számos 
helyszínen érintkezhettek egymással, „házakban, közösségi épületekben, 
az utcákon, börtönökben és hajókon.” A vizsgált korszakban a felekezeti 
sokszínűség a brit-atlanti térség több régiójának és városának mindennapos 
tapasztalata volt (London, Pennsylvania stb.), az egymás megismerésére 
irányuló találkozások azonban nemcsak az együttélésből fakadtak: fontos 
tényező volt „az utazásra és az azzal szerzett tapasztalatokra helyezett kul-
turális érték.” Az útleírás műfaja nagy népszerűségnek örvendett, és a kor-
társ szerzők jellemzően vallásos jelentőséget tulajdonítottak minden rendkí-
vüli, vagy új dolognak, amellyel útjaik során szembesültek. Hasonlóképp, a 
szerzők a tőlük eltérő vallást gyakorlók szokásait is lelkiismeretesen doku-
mentálták, és bár jellemzően a tisztelet hangján szóltak róluk, a sajátjuktól 
eltérő vallásosságtól való idegenkedésük megmaradt. Nem számított ritka-
ságnak, ha valaki többféle vallásos kisebbséggel is kapcsolatba került, vagy 
ha csupán kíváncsiságból el-ellátogatott más közösségek összejöveteleire, 
istentiszteleteire is (598–601). Azokban az esetekben, amikor különböző 
közösségek képviselői találkoztak egymással egy-egy nyilvános gyülekeze-
ti helyszínen, elvárás volt „bizonyos kölcsönös formalitás és udvariasság,” 
és mindkét fél számíthatott rá, hogy megkapja a lehetőséget, hogy bemu-
tathassa magát és felekezetét. A párbeszéd és vitatkozás ugyanakkor nem 
vezetett az ellentétek feloldásához a vallásos kisebbségek csoportjai között: 
„Ugyanazok a teológiai különbségek játszottak közre, amikor más vallási 
kisebbségek hiedelmeivel szembesültek, amelyek miatt a disszenterek el-
szakadtak az elfogadott ortodoxiáktól és államvallásoktól (60�–60�)”. 

Mind a közösségi tér, mind a levelezés szerepét a vallásos közösségek 
nemzetek és nyelvek feletti kommunikációs hálózatában Bouldin párhuzam-

1� Thomas Chalkley (1675–17�1) Londonban született kvéker lelkész és hajóskapitány, aki 
körbeutazta a brit-atlanti térség jelentős részét.

1� Samuel Bownas (1676–175�) kvéker lelkész, angliai származású, aki utazásai során bejárta 
Skóciát és az amerikai gyarmatokra is eljutott.

1� Elizabeth Webb (166�–17�6) angliai születésű kvéker lelkész, 1700-tól haláláig Pennsyl-
vaniában élt.

15 Samuel Keimer (1689–17��) angol származású nyomdász, aki kezdetben a francia pró-
féták követője volt. Később Pennsylvaniába költözött, ahol saját üzletet nyitott. A fiatal 
Benjamin Franklin a segédjeként dolgozott.

16 Stephen Crisp (16�8–169�) angol utazó lelkész, aki a kvéker hitet hirdette hazáján kívül 
skót, holland és német földön is.

17 Jasper Danckaerts (16�9–?) labadista telepet alapított Észak-Amerikában, a Bohemia-fo-
lyónál.
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ba állította a felvilágosodás szalonjaival, kávéházaival, valamint episztolá-
ival (598, 607). A tanulmány harmadik része a nagy távolságokat áthidaló, 
híreket terjesztő és a vitatkozás médiumaként szolgáló levelezési szoká-
sokkal foglalkozik, illetve a kommunikáció más formáival, a nyomtatásban 
megjelentetett naplókkal és teológiai munkákkal. A történész többek között 
Richard Roach,�� Bourignon, William Penn, Johanna Eleonora Merlau,�� 
Elizabeth Webb, Anton Wilhelm Boehm,20 Johannes Kelpius,2� Rosamunde 
von Asseburg22 és Esther Palmer23 levelezését használja forrásként. A leve-
lek egyrészt privát jellegűek voltak, másrészt azonban szolgálhattak íróik 
hitelveinek terjesztésére is, amely esetben sor kerülhetett a levelek másolá-
sára és továbbadására. A közösségek női tagjai, vagy vezetői számára a le-
vél magánjellege elfedhette tanultabb férfitársaikkal szembeni hátrányukat 
vallásos nézeteik közlésében. Sokan azonban – állapítja meg Bouldin – így 
is szükségét érezték, hogy leveleikben mentegetőzzenek, amiért nincsenek 
birtokában a vallásról folytatott nyilvános párbeszédhez szükséges hagyo-
mányos tudásnak és módszereknek (610). 

A legnagyobb hatást a nyomtatásban is megjelent vallásos eszmék szer-
zői érték el, amire  eklatáns példa Jakob Böhme. Amint azt Bouldin kiemeli, 
Európában a pietisták és ortodox evangélikusok közötti teológiai vita ered-
ményezett óriási mennyiségű nyomtatásban megjelent irodalmat, illetve az 
akkoriban kevésbé szigorú kormányzati légkört élvező Hollandiában és a 
Német-római Birodalom bizonyos államaiban is nagyobb számban publi-
kálhattak a pietisták. Angliában az ��00-as évek során fokozatosan leom-
lott a nyomtatásban megjelenő munkák előzetes cenzúrájának és központi 
korlátozásainak rendszere, aminek következményeként „a vallásos munkák 
tették ki legalább egyharmadát az összes kiadott egységnek” a szigetor-
szágban a XVIII. század elején. „A disszenterek nyomtatási kultúrájába” 
nemcsak a szerzők és a nyomdászok, hanem a támogatók, szerkesztők és 

18 Richard Roach (166�–17�0) anglikán lelkész, majd a Philadelphia gyülekezet tagja, illetve 
vezetője.

19 Johanna Eleonora Petersen (születési neve von Merlau, 16��–17��), radikális pietista, a 
német földről származó nők közül elsőként nemcsak megírta, hanem ki is adta önéletrajzát 
(németül).

�0 Anton Wilhelm Boehm (167�–17��) evangélikus vallású, német királyi káplán a londoni 
St. James palotában, saját munkáin kívül fordításairól is ismert.

�1 Johannes Kelpius (1667–1708) erdélyi szász származású pietista, aki a pennsylvaniai Ger-
mantown-ba költözött, majd követőivel létrehozta a világvégét a XVII. század vége előtt 
váró „nők társaságát a vadonban.” 

�� Rosamunde von Asseburg (167�–171�) német pietista, vizionárius.
�� Esther Palmer (1678–171�) kvéker lelkész, New York gyarmatról származott, de később 

Angliába költözött.
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fordítók is hozzátartoztak. A hálózat nemzetközi és felekezeteken átívelő 
voltát hangsúlyozta a philadelphiaiak társaságának kísérlete a XVII. szá-
zad utolsó éveiben egy periodika elindítására (Theosophical Transactions 
by the Philadelphian Society, Consisting of Memoirs, Conferences, Letters, 
Dissertations, Inquiries, etc. for the Advancement of Piety and Divine Phi-
losphy). A lap csupán néhány számot élt meg, a holland és német szerzők 
felbukkanása az egyes számokban azonban – hangsúlyozza Bouldin – bizo-
nyította a csatornán átívelő kapcsolatok szorosságát (610–61�).

Összegzésként a szerző azt állapítja meg, hogy „a labadisták, kvékerek, 
philadelphiaiak, radikális pietisták, francia próféták, bourignoniak és más, 
reformszellemű disszenter csoportok interakciói a nagy ébredést megelőző 
fél évszázadban a transzatlanti vallásos kapcsolatok fejlődésének egy ponto-
san körülhatárolható pillanatára mutatnak.” A radikális vallási kisebbségek 
a hivatalos egyházaktól elszakadva, az egymással való vitára és egymáshoz 
való közeledésre alkalmas „teret” hoztak létre, ahol az „új Jeruzsálem” épí-
téséhez reméltek társakat találni. Noha a transzatlanti kapcsolatok korábban 
is léteztek már, nevezetesen a puritánok, kvéekerek, pietisták köreiben, és 
a XVIII. század vallásos újjáéledési mozgalmaiban ugyancsak óriási sze-
rephez jutnak majd, a most vizsgált közösségek „motivációit, céljait és kö-
zönségét” a XVII. század utolsó évtizedeinek és a XVIII. század elejének 
eseményei és újításai jellemezték (616).
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