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ELŐSZÓ.
Mill értekezése a szabadságról, melyet ez alka

lommal a magyar közönségnek bemutatni óhajtok,

kétségkivül nemcsak az angol, de az öszszes világ
irodalom legragyogóbb terményeinek egyike. A
szabadságról szól , s igy már tárgyánál fogva a leg

egyetemesebb érdekkelbir ; mert tagadhatatlan , hogy
az egyéni szabadság érzete s a vágy azután, minden
időben , minden országban a fejlettség bármely fokán ,

mélyen az emberi természetben gyökerezik , még

oly népek között is , melyeknél bár fejlettebb po
litikai szabadság mellett, az állameszme az egyént

teljesen háttérbe látszik szoritani, vagy melyek épen
nem is ismerik a politikai szabadságot. Különös fon
tossággal bir azonban e munka azon eredeti felfogás

mód és mélyen beható elemező tehetség folytán, mely

Millnek kiváló sajátja. Róla mondta egy kitünő itész
- és senkiről sem több joggal – hogy azon keve
sek közé tartozik , kik valóban gondolkozni tudnak.
Nem szándékom , de nem is bátorkodnám Mill művé

nek birálatába bocsátkozni, tegyék ezt azok, kik o
tárgyról nála többet,mélyebben és részrehajlatlanab
bul gondolkoztak. Erős meggyőződésem azonban,

hogy a szabadság érzete az emberi természet kiegé
szitő része, s ép oly szükséges az emberiség jólétére,
mint a lég az élet fenntartására. Épen azért meggyő

ződésem az is, hogy ez érzet sohasem hiányzik , ha
nem csak gyakran sajátságos körülmények befolyása
következtében nem nyilvánulhat vagy öntudatlanság

ban tesped ; s mert igy van, szükségesnek tartom a
szabadságrólminél többet s minél gyakrabban szólani,

hogy ezáltal annak némelyekben szunynyadó érzete
öntudatra ébredjen, másokban erőteljesebben nyilvá
nulhasson , következéskép annak általánosabb érvényre

emelkedésével mindnyájan boldogabb , tehát az embe

riség legfőbb vágyát megközelitő létnek örvend
hessenek. Nem felesleges tehát még az sem , ha, a mit
e tárgyról már százszor elmondtak , ujra százszor el

mondjuk.Ha a sok ismétlés egyebet nem , de legalább
az egyes részleteknek bővebb megvilágitását eredmé
nyezi. És már ez is nyereség. Minden dolognak
teljes megismeréséhez annak minden oldalról való

ismerete szükséges: márpedig a szabadság eszméjével
és nyilvánulási módozataival lehetőleg meg kell
ismerkednünk, hogy annak előnyeit egész kiterjedé
sükben élvezhessük. E szempontok által vezérelve,
bátorkodtam néhány észrevételt előrebocsátani.

„ E munka tárgyát – igy szól Mill, mindjárt az
első lapon , „ nem az ugynevezett akarat szabadsága,
. . . hanem azon hatalom természete és határai képe

zik , melyet a társadalom az egyének felett jogosan
gyakorolhat.“ És mégis művének cziméül minden

közelebbi meghatározás nélkül, ezen általános értelmii

szót : szabadság , választotta . És valóban helyesen ;
mert valamint az egyén alapja a társadalomnak és
államnak : ugy az egyon jólléte, boldogsága, sa mi
onnek elérésére foltétlenil szükséges, a cselekvési le

hetőség, tehát szabadsága képezi alapját az Oszszes
ogósa jólétének, boldogságának és szabadságának.

Azt hiszem tehát , hogy tökéletesen megegyezik
Mill nézetével azon állitás, hogy az egyéniszabadság',
a szabadság minden egyéb nyilvánulási módozn
tának alapja és nélkülözhetlen tényezője, ugy any

nyira , hogy a hol az egyéniség háttérbe van
szoritva, ott a látszólag logkitünöbb) , legragyogóbb

szorkozet mellett sem szólhatunk valódi jólétről,
valódi szabadságról. Legujabban a nagyhirit ameri

kai physiolog Draper, az emberi értelem fejlődéséről
irt munkájában,azon eszmét iparkodik kifejteni, hogy
az emberi társadalom nemcsak tényleg áll számtalan
ogyos ember szövetkezéséből, hanem , hogy az om
beriség szellemi fajlocise is ngyanazon természeti

törvényeknek van alávetve,melyeketaz egyes egyén
fejlőlésében követ. Figyelmesen vizsgálva az általa
ezen állitás védelmére felhozott okokat , annak igaz

någa folett legalább iltalánosságban alig -alig kétkod
hetünk . Es ha ez így van , ol kell ismernünk azt is ,
hogy a társadalmi és állami lét minden mozzanatában

# legfőbb sőt egyedüli tónyozti az egyes ember mint
kiilönálló , mint teljesen kikerekitett egyéniség N
hogy ez azon olom , melynek számtalanszor egy
másmolló való helyezése iltal az egósz társadalom
létrejo ,

Az ogyéniség , az önösség érzoto ,non a polgári
sultug orodlményo, nom is bizonyos körülmények

öszszetalálkozásának szüleménye ; természetünkben
gyökerezik az , egy szóval velünk született érzet,

kiegészitő része az öntudatnak. Minden ember, ki
egyszer öntudatra ébredt, többé-kevésbé élénken , de

kétségkivül birni fog egyéniségének érzetével is, és
iparkodni fog azt érvényesíteni, egy részről létrehoz
ván azon körülményeket, melyek annak fejlesztését

előmozdítják , más részről pedig elháritván azokat,
melyek azt gátolják. És noha e törekvés fennáll,
mióta csak emberek léteznek, "azt hiszem nem csaló
dom , ha azok nézetéhez csatlakozom , kik az egyéni

ség lehető legteljesebb kifejtését csak a legujabb
korban tekintik a művelődes irányául és uralkodó
eszméjéül. A látszólagos ellentmondás, mely ez álli
tásban nyilvánul, az emberi természet és történetek
figyelmesebb vizsgálata mellett magától elenyészik.
Kétségtelen tény az, melyről a történelem tanulmá
nyozása mindenkit meggyőzhet , hogy az emberek
gyávasága , kényelem szeretete, gondolkozási tunya

sága, gyakran oly állapotok fennállását teszi hoszszu

időre lehetővé,melyek olykor nemcsak a nagy több
ség minden vágyával, hanem még az emberek valódi

érdekeivel is egyenes ellentétben állanak , s ha tekin
tetbe veszszük még a szokás hatalmát, melynél fogva
a legroszabb is nemzedékről nemzedékre szállva , a

megdönthetlennek , a szükségszerűnek jellegét ölti
magára : nem fogunk csodálkozni, hogy egész nemze

tek sőt korszakok is oly irányt követtek és oly állapot
ban léteztek , mely ellentétben áll az emberi természet
valódikövetelményeivel. Ha egyszer valamely nézet

vagy eszme, legyen az bármily téves is, bizonyos körül
mények közremüködése folytán valamely társadalmi

szövetkezésben meghonosul, s hamindjárt ellenezve is ,

de bizonyos ideig már fennállott, anynyira behataz a

társadalmi lét minden rétegébe, s anynyira uralko
dóvá lesz az emberek itélőtehetsége felett, hogy azt

helyesnek , sőt talán egyedül helyesnek fogják tar
tani, s mindenkit , ki az ellen fellép , a társadalmi

rend felforgatójának, képtelenség hajhászónak, őrült
nek tekintenek . Mindazáltal az oly eszmék és állapo

tok, melyek nem az emberi természetből merítvék és
nem azon alapszanak ,bármenynyire behatottak légyen

is a társadalmi életbe , bármenynyire váltak légyen

is annak szükségszerű tényezőivé, lassan ugyan, de
okvetlenül módosítást szenvednek , s még külső be

folyások nélkül is mindinkább lazulni, és végre má
sok által felcserélve , el fognak enyészni. Mert ha

minden egyéb változó is , az ember természete vál
tozatlan . Az ember, mint ethikai lény , évezredek óta
egy lépést sem tett sem előre,sem hátra . S ha olykor
természetének egyes mozzanatai felülkerekedve,talán

századokra oly állapotokat idéznek elő , melyek el
lentétben állanak természete legnagyobb részének

kivánalmaival ; ez állapotoknak végre is meg kell
szünniök, vagy legalább módosulniok , s oly viszo

nyoknak helyt adniok , melyekben az ember ter
mészetének nemcsak egyes , hanem mind több és
több követelményét érvényesitheti. Mert bizonyos az,

hogy habár egyes szenvedélyek és vágyak gyakran
kizárólagosan uralkodókká válnak is , megvan az

ösztönszerű hajlam és törekvés mindegyikünkben,
természetünket előbb utóbb minden lehető irányban

mindinkább kifejteni. – Dupont White * ) a korlátlan
* ) La Liberté, par John Stuart Mill. Traduitetaugmenté
d 'une Introduction par M . Dupont-White. Az előszó II. stb.

lapjain .

állameszme e kitünő védője, az ember végczéljául az

igazságotmint egységes eszmét vévén fel, veszélyes
nek tartja azon elv felállitását, mely szerint az
embernek természetét minden irányban kifejteni kell

törekednie Az emberi természet két fő irányzata : az

anyagi és szellemi, szerinte lehetlenné teszi, ha t. i.
mindkettő érvényre jut, az egységes czél elérését.Meg
engedi azt , hogy

az ember bizonyos tekintetben

fejlődjék , hogy természetét bizonyos mértékben nyil
vánithassa, de különben mint egyénnek háttérbe kell

lépnie, korlátoznia , sőtnémi részben meg kell semmi
sítenie önmagát. Daczára a ragyogó okoskodásnak,
melylyel Dupont-White általában minden
védelmezi, engem

valóban nem
ne

állitását

tud meggyőzni. -

Eleve felállitva a végczélt, mely az ember elébe
van tűzve , s azt egységesnek ismervén fel – de
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utóbb azon meggyőződésre jutván , hogy az ember
kettős természettel bir , – melyek egyikétől sem

képes azonban a terjeszkedési erőt megtagadni, a

helyett, hogy az eleve felállitott czél helyességét
vonná kétségbe, inkább az emberi természet megszo
ritását követeli, és ezt nem anynyira a társadalmi lét
szükségessége, mint inkább azon czél elérhetésének

tekintetéből. Őszintén megvallva, én nem tudok sem

miféle eleve felállított eszményi ezélt képzelni, mely
az ember s az emberiség elébe volna tűzve. Legyen

bár e czél az igazság, vagy a tökéletesedhetés, vagy
bármely más tisztán eszményi fogalom , mely nem
természetünkből van elvonva, hanem attól függetlenül

a priori felállítva, épen ezen eszményiségnél fogva,

mely a természetben seholsem észlelhető , kétségkivül
csak oly viszonyok közt létesülhet, melyekhez hason
lót eddigelé sem a természet, sem a történelem nem

mutat fol. Minden ily eszmin yi ozel valósítása tehát,
gozt amik felállítói is elismerik , - - csak végtelen

meszszeségben képzelhető ; annak tehát csak megkö
zelítésére is okvetetlenül szükséges, hogy an embert

folytonosan haladó lénynek tekintsük. Én az ember
e végnélküli progressivitásávalschogy nem tudok meg
barátkozni:Való , hogy bár merre fordítsuk is tekinte
tünket, a természetben nyugvást, megállapodást schol
sem találunk .Mindenütt folytonos örök mozgást szem
lelünk . Csakhogy a mozgás és az ebből származó
változások nem Önkényesek , hanem határozott törvé .

nyek szerint történők ; ezt látszanak bizonyítani
buvárkodásaink, a tapasztalás , az ezekből inductive

szerzett elméletek s igy öszszes tudományiuk. Nincs
e törvények alól az ember nem kivéve. Azon tör

vények közül, melyek anyagi lételére vonatkoz
nak , sokat már ismerünk, azokat ellenben , melyek
szellemi működését szabályozzák , mindeddig onak
sejtenünk lehet ; de a történelem legujabb kezelési
módja folytán a physiologia és statistika fejlődtével
olőbb-utóbb ozek némelyikét is kétségkivül feltalál

hatjuk . *)

Roánk nézve azonban itt csak az bir fontossággal,
hogy meggyőzédjünk az ember szellemi miiködése
irányzó törvények lételéről. Minden törvény álta
szabályzott mozgás (n a természetben mozgás nélkül

semmisincsen ) magába viszszatérő irányban történik ,
mert a törvény nem egyéb , mint bizonyos körülmé
nyek között mindenkor ugyanazou tinemények léto
* ) Buckle : History of Civilization in England, London
1864. I. kötet, 1. fejezet,
vit

sülése. Az emberiség fejlődése sem képzelhető más

ként, mint ily módon, ha ugyan, elismerjük , hogy
valamint az egyes ember, ugy az öszszes emberiség
e szellemi tevékenysége is természeti törvények uralma
alatt áll. Nem zárja ki azonban e nézlet-mód sem a
szabad akaratot, sem a polgárisulhatás lehetőségét .
Az akaratnak csak mint természeti jelenségnek nem

lehetséges feltétlen szabadsága (a mi törvénynélküli
ség volna.) A menynyiben azonban az akaratot irányzó
törvényeket nem ismerjük, s valószinüleg soha sem is
fogjuk ismerni, az ember akarata , magára az emberre

vonatkozva, valóban szabadnak mondható. Ilyformán
áll a dolog az egyetemes művelődéssel is. Nekünk,
bár igen meszsze tekintő, de azért vajmi rövidlátásu

embereknek, ama roppant terjedelmü, ellenállhatlan
árként tova hömpölygő mozgás, melyet civilisatiónak
nevezünk , folyvást haladónak tűnik fel, de csak azért,
mert a távolság miatt nem látjuk a forduló pontokat.

A ki egy puszta közepén áll, egyenes sik térnek véli
azt, pedig valóságban gömb felület, csakhogy a gör
bület, a sugár nagysága és a szemlélő kicsinysége

miatt az utóbbi által észre nem vehető . A földet körül

hajózók látszólag mindig egyenes irányban haladva,
folyvást uj meg uj tájakra bukkanva, évek multával,
bár észrevétlenül, viszszatérnek oda,honnét kiindultak :

Álljanak még itt a mondott ak erősítéséül a már emlí
tett Draper szavai: „ Megmutattam a természeti tör

vények befolyását az emberi dolgok alakulására,

--- mely befolyás ép oly kevéssé ellenkezik a sza
bad akarattal, mint nem ellenkezik az egyénnek szük

ségszerü haladása, midőn t. i. az érettebb korba lép,
majd pedig az aggkor felé hanyatlik , önkénytes cse

lekedeteivel ; megmutattam , hogy fennsőbb törvény
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ad bizonyos irányt működésünknek és vezérli azt bi
zonyos módon .“ * )

Az eddigiekben azt iparkodtam kifejteni, hogy
a kényszerű törvényszerűség, mely az öszszes termé

szetben jelentkezik , az emberre nézve minden esz
ményi czél lehetőségét kizárja . Ila van rendeltetése a
természetnek (s így az embernek is, ki annak egy

részét képezi), úgy az nem lehet egyéb , mint maga

a lét. Aztmondhatják erre némelyek , hogy ha nem
ismerünk el egy fennsőbb czélt, mely felé az em
bernek törekednie kell, egyenlővéteszszük őt az álla
tokkal, s élete a végezél fogalma nélkül nem élet

többé, hanem csak tengődés. Megvallom , én az em
bert már a természettől oly hatalmas vágyakkal,
Ösztönökkel, hajlamokkal és szenvedélyekkel látom

felruházva, melyek őt, tekintet nélkül minden távo
labbi czélra, pusztán azon különbség szerint, a mint
benne kellemes vagy kellemetlen érzeteket támasz

tanak, munkásságra , küzdésre, képességeinek kifej
tésére nemcsak indítják, hanem valóban kényszerítik
is. A népek nem valamely eszményi czél fogalma ál
tal indíttatva léptek a művelődés ösvényére. A pol
gárisultság az egyes ember ugy, mint egész népek
természetében rejlő tulajdonoknak külső körülmé

nyek befolyása alatt történt öntudatlan, önkénytelen

kifejlesztése folytán kezdődött és halad még most is.

Nem szükséges tehát, hogy az emberiség lételének
és fejlődésének magyarázatára valamely végezélt ál
lítsunk fel,melyet öszszes positiv tudományunk tagad.
Az ember, a menynyiben létezik , s már ez által ön
* ) Draper : History of the intellectual developement of

Europe. London 1864. II. k . 388 1.
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magának czélja és ezért cselekedeteinek indoka és
czélja sem lehet más, mint önmaga . Minden em
berben a természet által van beoltva a kellemes

nek és a kellemetlennek magyarázhatlan érzete, s a
vágy , amazt előidézni, ezt pedig elhárítani. A mily
mértékben ez sikerül, oly mértékben lesz az ember

boldog és elégedett. A boldogság tehát az, a mi után
minden ember, bevallva vagy be nem vallva, öntu

datosan vagy öntudatlanul, és egyéniségéhez képest,
számtalan különféle módon törekszik , és pedig nem
mint oly határozatlan meszszeségben kitűzött épen

nem természeti hajlamaiból, hanem csak elméleti fel
tevésből merített végczél után, milyen az igazság, a

tökéletesedhetés s az a többi fogalom mind, melyet
az ember eszményirendeltetéséül szokás felállítani; –
hanem mint oly gyakorlati eredmény után, mely saját
természetének követelménye, s melynek óhajtása az

ember legerősebb érzetén ,az önösség érzetén alapszik .
Kétségtelen pedig az , hogy minél változatosb
módon , minél több különböző irányban fejlődik az

egyes ember természete, minél inkább szaporodnak

és növekednek tehetségei, s gyarapodik anyagi és
szellemi ereje, annál képesebb lesz a kellemes érze

tekből többet létesíteni, a kellemetlenekből pedig el
hárítani, s így inkább megközelítheti azon állapotot,
t. i. a boldogságot, melyre a természet által van

utalva . A feladat tehát,melyre minden egyes ember,
s így azok összesége is, az egész emberiség, nem kell
hogy törekedjék, de melyre valóban törekszik is : az

egyéniségnek minden irányban való teljes kifejtése
és érvényesítése. És ha ez érvényesítés közben mégis
korlátozásokatkell eltúrnünk, azt teszszük azért, hogy
a társadalmi lét fennállhasson , nem pedig hogy va

lamely eszményi czél megközelítését valósítsuk . Az
áldozatok pedig , melyeket e részben a társadalmi lét

kedvéért hoznunk kell, valóban busásan pótolva van
nak azon előnyök által, melyek az egyéniség javára
a társadalmi együttlétből háramlanak , feltéve, termé

seetesen, hogy az egyén és a társadalom egymáshoz

való viszonyainak rendezésében vezérelvül kiválólag
az egyéniség érdekét tekintjük , a társadalomnak pe
dig csak anynyit juttatunk, amenynyiszükséges,hogy
az egyén fejlődésére oly eszközöket szolgáltasson,
minőkkel különválva sohasem rendelkezhetnék .

Mint már fentebb emlitem , nézetem

szerint az

egyéniség érzete velünk született érzet s a vágy, azt
érvényesíteni, minden emberben megvan . Szólottam

arról is, hogy mindazáltal az egyéniség teljes kifejté

sére való törekvés csak a legujabb kor uralkodó
eszméje gyanánt tekinthető , s iparkodtam megmu

tatni, hogy ez ellentmondás csak látszólagos , s azon
tünemény, hogy oly erős érzet,mint épen az egyéni

ségé, századokon át nem nyilatkozott, vagy ha igen,
csak helyenként egyes embereknél, tehát korántsem
oly általánosságban mint jelenleg az emberi természet

különféleségében , és ezen különféleség eredményezte

egyes irányzatok olykor érvényre jutó túlnyomósá
gában s a szokás hatalmában leli megfejtését. Al

talános azon nézet, hogy Európában az egyéniség
érzete legelőször a germán törzseknél nyilvánult, s
hogy annak létele kiváltképen a népvándorlás kor
szakától számítandó. Tagadhatatlan , hogy a legrégibb
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korban sem a kelet despoticus államaiban , sem a

római és görög köztársaságokban nem találkozunk

az egyéniség eszméjével oly értelemben, a minőt an
nak jelenleg szeretnénk tulajdonitani. Amazokban
egyes kényur, emezekben pedig a felséges nép ragadt
m
magához minden
hatalmat , minek folytán lehetet

lenné vált az egyéniség kifejlődése, s kénytelen volt

a közérdek és a közhatalom előtt teljesen háttérbe
vonulni. A történet sokkal kevesebbet jegyzett fel az

ókor keleti nagy államainak benső életéről, hogysem
arról határozott helyes véleményt alkothatnánk ma
gunknak .

Egyedül Görögország és Róma az , melyeket

ismereteink terjedelméhez képest az ókor képviselőiül
tekinthetünk. Azon körülmények, melyek közt mind

a görög apróbb államok , mind Rómamaga keletkez
tek , az állam területének csak egy városra és annak
határára való kiterjedése s az ebből származó gyen

geség és folytonos megtámadtatás veszélye, önként a
„ salus reipublicae suprema lex esto “ -féle elvre vezet

ték az embereket, mely elv aztán a hoszszas gyakorlat
s a szokás következtében az állambölcseség egyedüli
alapjául tekintetett , még akkor is, midőn a viszo

nyok változtával az örök város körül egy oly
roppant birodalom keletkezett, mely a föld akkor
ismert minden vidékére kiterjedt. De hát nem halljuk

e még napjainkban is elégszer, hogy az állam érdeke
előtt az egyesek érdekeinek háttérbe kell szorulniok ,
sőt hogy azokat olykor fel is kell áldozni? Mintha

bizony az állam érdeke alatt lehetne valami egyebet
képzelni,mint az egyének érdekeinek öszszességét.Nem

csoda tehát, ha ily elv mellett,mely folyvást tanítva
és tanulva, minden körülmények és viszonyok között
ISZO
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alkalmazva , az ókor polgárainak államdogmájává

változott , megszokták az emberek az államot mint
czélt tekinteni, melynek egyetemleges jólétét, felvi

rágzását előmozdítani, hatalmát biztosítani és mind

inkább kiterjeszteni azegyesek szent kötelessége volt,
még saját legbensőbb érdekeik , tehát egész egyé

niségük feláldozásával is. Az egyéniség érzetének
megbénitására az 6 korban , az állameszmén kivül

még egy más társadalmi intézmény is hatalmasan
közreműködött, s ez a rabszolgaság volt. A rabszol

gaság az embereket két osztályba sorozta , t. i. a
tulajdonképi feljogosított emberek és a minden
jog nélkül levő dolgok osztályába. Miután pedig
amazok ezeknek munkája és tevékenysége foly ,

tán oly előnyöket élveztek , melyeknek elvesztése a
legfájdalmasabban illette volna őket minden megszo

kott érdekeikben , - - de miután e dolgok mégsem
voltak puszta gépek, hanem ,mint a történet bebizonyí

totta , olykor igen is hatalmasan tudtak a fennálló
viszony felbontására törekedni , az ily eshetőségek
meggátlásának és az előnyök biztositásának szük

sége bizonyos egyöntetűséget hozott létre a feljo
gositottak életmódjában e tárgy felett. A feljogo

sítottak érdeke kivánta tehát, hogy ezen társadalmiin
tézmény iránt,mely pedig nem kevesebbre ,mintépen
az emberi jogokra vonatkozott, mindnyájan egyen
lően is cselekedhessenek . Minden eszme és fogalom ,

mely bizonyos érdekek megőrizhetése végett nem túir
ellenmondást és birálatot, zsarnokivá válik , s mert
oktalanság azon érdek rovására az ellenkezőt nyilvá
nítani, kényszeríti az egyeseket az általános véle

ményhez csatlakozni, s így lehetetlenné teszi a szabad
megvitatást, az egyéniség ez alapfeltételét , mi által
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az egyéniség megbénitását, ha nem teljes megsemmi
sülését eszközli, kivált ha az ily fogalom oly roppant

horderejü , a társadalmi élet minden rétegeit átható
viszonyokra vonatkozik ,mint épen az ókori rabszol
gaság . Ha mind e körülményeket öszszeveszszük , nem

csodálkozhatunk , sőt természetesnek kell találnunk ,

hogy az egyéniség érzete az ókorban nem nyil
vánult .

De azért Dupont-White-al azt állítani, hogy az
egyéniséget „ az éjszakról bevándorló törzsek találták
fel, ugy, mikéntGioja feltalálta az iránytűt, hogy ők

hozták magukkal és honosították meg oly kétségte
lenül és oly szembetűnőleg, mint Parmentier a burgo

nyát,“ * ) annyi volna , mint azt állítani, hogy a
szeretet vagy gyülölet , vagy bármely más érze
nem
lem bizonyos korban nem

en
létezett , hanem

csak itt

vagy ott találták fel azt az emberek . Az eszmék

és

fogalmak a művelődés haladtával vagy hanyatlásával

változnak, s az elavultak helyébe ujak lépnek , ez
kétségtelen ; de az egyéniség nem eszme, mely egyes

mély gondolkozók agyában, vagy bizonyos néptör
zsek keblében keletkezett, hanem

a természet által

minden ember keblébe plántált érzet, mely elnyom

ható ugyan a fejlődésére kedvezőtlen körülmények

behatása alatt, de mely minden kedvező alkalomkor

ujra elő -előtünik . Érezte ezt Dupont-White is, mert
pár sorral alább igy szól : „ az egyéniség maga az
élet, és . . . . ily felfogás mellett az egyéniség ele
nyészhetlen.“ Mily ellentmondás a fentebbi állí

tással! mely különben nem bizonyít egyebet, mint
hogy midőn oly kitünő gondolkozó mint Dupont
* ) Dupont-White : La Liberté sat. az Előszó LXXXIX 1.
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White, valamely tévfoglalom védelmére száll sikra ,
engedve részrehajlatlan itélő tehetségének, bár ellent
mondásba esik is, az igazságot nem titkolhatja el.

2

Midőn végre Róma,minden ellenein diadalmas

kodva, az egész világ urává lett, elenyészvén a kül

veszélyektől való félelem , az emberek többet kezdtek
önmagukkal, mint ama roppant állam érdekeivel fog

lalkozni, melynek legnagyobb része ugyis mindnyá
jukra

nézve teljesen idegen volt, s mely iránt

kihalt minden rokonszenv kebleikből. Valóban , mi

különbséget tett az a római savazó polgárra nézve ,
hogy a birodalom Ázsiában vagy a mesés homályba
burkolt éjszakon, avagy a szörnyek lakta Afrikában
nehány ezer négyszög mértföldnyi területet nyert
vagy vesztett ? E roppant terjedelem folytán meg
szüntek az emberek az öszszállam

érdekét mindenek

felébe helyezni, s iparkodtak helyenként, kisebb kör

ben saját magánérdekeiket érvényesíteni; másrészról
a római polgárjog kiterjesztésével,egy szabad földmi
velő és iparos osztály keletkezett, miáltal a rabszolga

ság sokat vesztett fontosságából. A viszonyok ily
módon történt megváltoztával, már inkább csak
szokásból, mint a szükség kényszerűsége folytán, ra

gaszkodtak még az emberek az elmult idők uralkodó
eszméihez, melyek már minden tényleges alapot nél

külöztek . Ezen vajudások közepette támadt egy uj
tan , mely első tisztaságában valóban az egyéniség
eszményitett tanának nevezhető . Ezen tan rendkivüli
bátorsággal és szelidséggel épen azon elveket hir

detvén, melyeket a megváltozott viszonyok folytán ,
az eddig fennállott nézetek helyessége felett két

kedni kezdő emberiség nagy része , öntudatosan vagy
öntudatlanul már sejtett és vallott . . mindenütt
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élénk viszhangra talált, és gyorsan elterjedve, a régi
fogalmakat és eszméket háttérbe szorítá és saját fenn
állását csakhamar megállapította . És mégis bátran
állíthatni, hogy a keresztyénség igen keveset tett az

egyéniség eszméjének érdekében. Nem egy egészen

uj ós jellegű, hanem egy régi, századok óta fennálló,
a műveltség magas fokára jutott, s épen ennek követ
keztében a legváltozatosabb viszonyok számtalan

szövevényes fonálból alkotott hálózata között élő tár
sadalomban kezdvén terjeszkedni, nem szakíthatott
teljesen mind e viszonyokkal, s ha a főelveket épség
ben fenntartotta is , a külső szerkezetet illetőleg kény
telen volt némileg 'azon fogalmakhoz alkalmazkodni,

melyek az akkori nézetek szerint az uralkodást lehe
tővé tették, mely fogalmak pedig épen nem voltak

kedvezők az egyéniségre nézve . És így történt, hogy
azon tan , mely az emberek egyenjogosultságát vette

alapjául, hogy ezen elvet továbbra is elméletileg fenn
tarthassa , mindazon módozatokhoz folyamodott, me
lyek általaz ókori állam saját mindenhatóságát iparko

dott érvényesíteni. Habár . tehát a keresztyén egyház
azon türelmetlen zsarnoki alakjában , melyben a hosz
szu ellentétes küzdelmek közülvégre diadalmasan emel

kedett ki, általában szintoly kevéssé volt is előnyös
az egyéniség eszméjének fejlődésére nézve , mint az

ókori állam ; mindazáltal, ha semmi egyéb , de az
egyház különválása az államtól, és e két hatalom
folytonos küzdelme egymással, kétségkivül igen jóté
kony befolyást gyakorolt az egyéniség eszméjének

ha nem is kifejlesztésére , de legalább fennmaradha
tására , és bár felette lassu , de folytonos gyarapo

dására. Sok más körülménynek kellett még közbe
lépnie , hogy ez eszme azon épen nem teljes , de
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mindenesetre igen magas fejlődési fokot érhesse
el, melyen azt jelen korunkban találjuk .

A népvándorlás alkalmával egészen nj elemek ,
hogy ugy szóljunk uj társadalmak oltattak be a régi

bomladozó társadalomba. Mindazon népek , melyek
bizonyos ellenállhatlan Ösztön által kényszerítve , és

hazájukat elhagyták, s megtörhetlen árként boriták
el a régi világ tartományait, pusztán harczias törzsek
voltak , a közös czél elérésére önkéntesen , szabadon ,

határozott államformák nélkül egyesülve. Természe
tes, hogy oly szövetkezésben , melynek egyedüli
czélja a harcz, s annak eredménye a zsákmány és
foglalás volt ; midőn tehát minden a harcz szerencsés

kimenetelétől függött, minden egyes kard és gerely
forgatásra képes elszánt harczos nagy fontossággal

birt. Hogy pedig ily szövetkezés minden egyes tag

jának egyenlő joggal kellett felruházva lennie , az a
dolog természetéből foly , mert csak igy serkent
hette őt önérdeke erejének és ügyességének lehető
legteljesebb kifejtésére , a mire épen a szövetkezésnek
szüksége volt. Bizonyos , hogy ily körülmények és

viszonyok között az ily os eredeti társadalmakban ,

melyek még minden határozottabb államszerkezetet
nélkülöztek , az egyéniség nagy szerepet játszott és

uralkodó jellemvonásul tünik fel. Csakhogy ez nem
tekinthető pusztán a germán törzsek tulajdonául, fel
találjuk ezt a vándortörzsek mindegyikénél , még

azoknál is,melyek , mint a magyarok , a legtávolabbi
rokonságban sem állottak a germánokkal.
Végre csillapodván a vándorlási Ösztön , a népek

ujonnan foglalt hazájukban megtelepedtek, s kilépvén
pusztán társadalmi szerkezetükből, államokat kezdet

tek alkotni. Nem birván addig rendezett szerkezettel,
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igen természetesen nem állhattak ellent a talált viszo

nyok befolyásának, s az ujállamok azok behatása alatt
keletkeztek , megtartván azon fő jellemvonást, mely

ama kor hódító népeit jellegzi, t. i. az egyéni külön
állás jogosultságát. A meghódított népek mindenütt

rabszolgaságba sülyedtek,mely bár lényegileg felette
különbözött is az ókor rabszolgaságától, tényleg igen

sokban hasonlított ahhoz . A hódítók azonban , feloszt
ván egymás közt országot és embereket , egyenként
teljes függetlenségre tartottak igényt, önválasztotta
fejedelmeiknek nem sokkal többet engedményezve a
puszta névnél és czímnél. De mint minden hatalom ,
legyen az bár eleinte csak névleges, terjeszkedni és

erősbülni ohajt : ugy a fejedelmi hatalom sem
heté sokáig

tür

a hatalmas hűbéresektől való függé

sét ; és mert azok egyéni különállásuk fenntar

tására és megőrzésére minden pillanatban készek
voltak erőszakhoz nyulni, – azon néphez folyamo

dott, mely az egyes urak általelnyomva, közvetlenül
csakis ezek zsarnokságát érezte. A hoszszu küzdelem

ben , mely a feudalismus korszaka alatt a korona és
húibéresei között kifejlődött , mindenütt amaz lett
győztes ; minek eredménye a hűbéri rendszerben
fennmaradt egyéniségi szellem vég tönkrejutása lón.

Keletkezett azonban egy más elem ,mely eleinte ugyan
csak mint a korona eszköze tűnik fel , a hűbéresek

önálló hatalmának megtörésére , s ennél fogva teljesen
is a koronától vált függővé, de mely utóbb, --- bár
igen lassan . szabadulni kezdvén a reá rakott békóktól,

- az egyéni szabadság leghathatósb tényezőjévé
vált és fog válni mindinkább . Ez elem

a polgárság .

A középkor vége felé az állam , bár más elemek
ből öszszetéve, mint hajdanta , kiküszöbölte végre al
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katrészeiből az egyéniségi eszmét , s Európa nagy

részében ama híres mondat : „ L ' état c' est moi“ vált
politikai dogmává. Csak három országot találunk ,

hol a dolgok némikép más alakot öltöttek , az egyik
Anglia , a másik Magyarország, a harmadik Német

alföld . Amott egy szerencsés körülmény folytán , mi
dőn t. i. a fejedelem hódítási vágya által ösztönözve,
kényszerült az ország báróinak és városainak egyesí

tett sürgetésére a Magna ( hartát aláirni, az akkori
korhoz képest terjedelmes jogok biztosíttattak a korona

által mind az aristocratiának , mind a polgárságnak,
melyok tovább és tovább fejlődvén, azon alkotmány
által lönek betetőzve, mely Angliának jelenlegi legna
gyobb büszkesége. Ilazánkban , a meghódított szláv né
pek természetszerű befolyása következtében , a náluk
divatos községi formák alkalmazva és nagyobbmérv .

ben kifejtve, a vándortörzsben élő egyéniségi szellem
behatása alatt mindjárt oly önkormányzati szerkezet

keletkezett, mely a feudalismus kifejlődését oly mér
tékben mint nyugaton , s így annak egyesek zsarnok
ságára vezető természetes átalakulását is, lehetetlenné

tette. És végre Németalföldön, hol egy oktalan idegen
zsarnokság urat és jobbágyot egyaránt elnyomva ,

az Oszszes népet ellenszegülésre kényszeríté , s az
02
Yz8zU haroz
igy keletkezett nyolczvan éves hoszszu
alatt a

nemzet különböző osztályai megtanulván

egymás

erejét és értékét becsülni, a függetlenség kivivása
után kölcsönösen jogokat biztosítottak egymás szá

mára,minek folytán ott is önkormányzat fejlődött, e
legsikeresebb ellenszere minden olnyomatásnak és

zsarnokságnak , származzék az bár egyes szeszé
lyéből, vagy a korlátlanul uralkodó nép akaratából.
Általában azonban az emberek Oszszes anyagi és
XIX

szellemi működésének egy fennsőbb hatalom adott

irányt és jelölte ki az áthághatlan korlátokat. Állam
és társadalom az egyházzal kezet fogva, mindegyik
saját körében, vetélkedve törekedtek az egyéniség

minden legkisebb jelentkezését is azonnalelnyomni, s

az emberek akaratát, szellemét , gondolkozásmódját
ugyanazon egyenletes formák közé erőszakolni. Gali

lei és Columbus , Abeilard és Savonarola és még
számtalan sok ezer más eléggé szomoru példái annak ,

hogy menynyire nem tűrte a fennálló hatalmak egyike

sem , eleve igazaknak hirdetett elvei eltérő magya
rázatát , vagy épen egészen uj nézetek felállítását.

Politika és vallás, tudomány és művészet, még az
ipar s a mesterségek is egyedül a fennsóbb hatalom ,
vagy a közvélemény által megszabott határok között

mozoghattak. A ki azokat nézeteivel áthágta , eretnek
volt, ellensége az államnak , a társadalomnak, az egy

háznak,méltó az üldözésre, a legkinosabb megsem
misitésre. És daczára mindennek, mégis találkoztak
mindennemű eretnekek , találkoztak nagy , folyvást
növekvő számmal, a kik készek voltak bármily nyo
enV
mort, szenvedést,
sőt halált is tűrni, csakhogy egyéni
nézeteiket, melyek az uralkodó véleménytől eltértek ,

kimondhassák és életbe léptetni megkisérthessék . E
körülmény a legfényesebb bizonyítéka annak, hogy
az egyéniség érzete időnként elnyomható ugyan, de
ki nem irtható az ember kebeléből, s hogy nincs ha
talom ,mely végkép meggátolhatná annak ujból fel
támadását és érvényre emelkedését. És végre is, da
czára a szellem lenyügözésének , s épen akkor,midón

a korlátlan monarchia az egyes osztályok eltiport
egyéni szabadságai felett, teljes diadalát ülte Europa
nagy részében , egy uj korszak kezdődött az emberi
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ségre nézve, a szellem

harczának korszaka mind az

ellen, a mi ant békókban lenyűgözve tartani iparko

dott. E küzdelem még korántsem érte' végét, de da
czára a gyakori viszszaoséseknek, a roppant vereségek
nek , melyek olykor a győzelemnek még reményét is

kioltani látszanak, a diadal előbb-utóbb kétségkiviil

mégis a szabadság, az egyéni szabadság javára fog
eldőlni, mely - mint fentebb kimutattam – a sza

badság minden módozatának alapja és szülőanyja .
A XVI-ik század közepe táján , nevezetes lendu
letet nyert Europa -szerte a szellemi tevékenység . Az
első nagyobbszerű mozgalom e részben a reformátió

valkezdődött, mely megtörvén a katholikus egyház
egyetemes hatalmát,uj egyházakat alakitott. És noha

a protestans felekezetek, a hol csak tulnyomóságra
tehettek szert, épen oly türelmetlenséget és zsarnoki
hajlamot tanusitottak, mint azon egyház, melyet épen
e tulajdonaimiatt kárhoztattak leginkább , fennmaradt
mégis a hitágazatok különfélesége és a szabadvizsgá

lódás szelleme, s a világ megszabadult legalább hit
dolgában azon egyöntetű egyetemességtől , mely
alomnyomásként nehezedett a keresztyén társadalom

ra . De továbbá a tudomány legfényesebb vivmányai, a
hasznos felfedezések végtelen sora is e korszakból
veszik kezdetüket. Böloselők támadtak mindenfelé ,

kik több-kevesebb bátorsággal, az emberi jogokról
kezdettek nemcsak elmélkedni, hanem nyiltan szólani
is. Majd az állam szerkezetét is figyelembe vették, ki

mutatták a fennálló hiányokat, igyekeztek a helyte
leneknek és hiányosaknak tapasztalt formák helyett,
legalább elméletben ,másokatajánlani, s Morus utopiája

6ta számtalan ily tervezet keletkezett, melynek ezélja :
az ember boldogabb lételének feltalálása volt. Az

clénkebb szellemi élet uj világrészek felfedezése, tu
dományos buvárlatok és combinatiók folytán, az ipar
mezején létrejött találmányok , a kereskedés terjedése ,

számtalan oly egyén önálló működését vették igénybe

és idézték elő , a legváltozatosabb irányokban, kik
edilig inkább csak gépeknek , mintsem önmaguktól
cselekvő egyéneknek voltak nevezhetök . És minden
Ves nemzetgazdászat,
nek folytán az öszszes
a népek leg

bensőbb életének minden rétegeit átható ezen ténye
ző , egészen

uj irány

kezdett követni s roppant

tevékenységet kifejteni. Nem lehet e nagyszerű válto
zást szebben és találóbban jellemezni , mint azt
legujabban Cochut tevé, azért álljanak itt az ő szavai:

„ A termelés tüneményében , különösen egy negyed
század óta létrejött változások nem kevésbé fontosak ,
mint azok , melyek a korábbi forradalmakat szülték ,

sokkal lényegesebbek azoknál, melyek a feudalismus
nak az absolut monarchia által 'lett felcseréltetését

eredményezték . A nemzetgazdászati uj iskola , mely
oly ellenállhatlanul terjed , arra törekszik , hogy az
egyedárusságokats a munka körében az engedménye
zett követeléseket eltörölje, viszszaadván az egyénnek
értelmisége és erélye szabad használhatását; oly ne

vezetes ujitás , oly mélyen beható forradalom ez,
milyenről az 6 -kor bölcsészei legmerészebb fellengzé
seik közepette sem mertek volna álmodozni. E nemes
mozgalmat erkölcsileg a mult század szabad gondol

kozói , s az 1789-ben hirdetett elvek késziték clő ;
még inkább éleszté azt a tudomány alkalmazása az
ipar mezején , korunk e szüntelen meg-megujuló cso
dája , és a nemzetgazdászat, mely a haladásnak vezér
szövétneke. Turgot mély politikai tettet követett el,
midőn az 1776 -ban kiadott rendelet bevezetésében ,
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igy szóllott : ,Isten a munkára való jogosultságot

minden embernek tulajdonául adományozta , s e tu

lajdon a legelső és mindenek felett szent, elidegenit
hetlen. Ez állítás sokkal fontosabb voltpolitikai,mint
közigazgatásitekintetben,amenynyiben megváltoztatá

az uralkodás alapjait. Az előtt a királyság valódi ereje
a birtoklási jogban s az emberek cselekvőségének irány
zásában és korlátozásában állott. Turgot-é az érdem ,

hogy megtörtént az első lépés azon irányban , mely
az emberi értelem által jelenleg sejtett nemzetközi jog

felé fog vezetni. Lehetetlen lettvolna azon anyagot c16
állítani, melyet a tudományos találmányok alkalma
zása az iparra szükségel, ha továbbra is fenn marad
azon testületek bénitó befolyása , melyek kölcsönösen
vetélkedtek egymással, az uj tárgyak előállításának

joga felett. Az iparszabadság felszabadította a találé

konysági szellemet. A democratiának még most is
akad sok oly rideg híve, ki a haladást az anyagi
téren gyanus szemmel nézi, nem látván abban egye

bet , mint egy erkölcsrontó fényüzés tulcsapásait,
mint a felszínre toluló habot. Ismerjük el inkább,

hogy az uj társadalmi gazdászat, habár látszólag nem
is foglalkozik az államügyekkel, tulajdonképen mégis

politikai hatást gyakorol. Annak minden egyes része
a régi világ felbomlása felé vezet, s -a népek testvéries
egyesülését készíti elő ; így a termelés bámulatos
növekedése, a mi távolabbi csereforgalmat tesz szük

ségessé; a csereforgalom szabadsága , mely le fogja
rontani a határok képzetét ; az átmeneti kereskedés

(transito ) könynyüséges az általános hajókázási egyen .
jogosultság , mi által minden nemzet közlekedési esz
közei a többiek által is használhatókká válnak ; az em
berek közlekedhetésének és a portékák szállításának
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olcsósága anynyira, hogy az jelenleg tizszer kevesebbe

kerül,mint száz év előtt ; az irott levelek olcsó szerte

küldésének biztositása az egész világ számára ; a táv
irda által létesíthető rögtöni eszmecsere ; a mértékek

és sulyok már csaknem mindenütt életbe lépett egy
öntetűsége ; a világkiállítások , melyek a munkások
és gyárosok nemzetközi öszszejöveteleit eredménye

zik ; az irodalmi és tudományos gyülésezések , a
leszállított áron történő közös utazások ; minden ese

ménynek gyors elterjesztése a sajtó által, minden
eszmének viszszhangzása ! A legrégibb ez ujdonságok

közül még nincs nyolczvan éves, s még épen nem
jutottunk el az ujitások vég-határához. A minden
irányban történő általános felszabadulás legfőbb té

nyezője azonban azon módozat,mely szerint korunk
ban a tőke képződik . Az emberi lét természet szerint

három korszakra oszlik : a nevelés, a munka és a visz
szavonultságban élvezett nyugalom korszakára, a má
sodiknak, t. i. a munka ésmegtakaritás korának kell a

másik kettő számára is tőkét gyüjtenie. A tőke elhe
lyezésének módjai nagy befolyást gyakorolnak a
társadalmi életre. Azelőtt csak igen kis menynyisége

létezett az állam - és egyéb forgatható értékpapi
roknak , a nagy közönség nem

viseltetett bizalommal

az effélék iránt. A tőke-elhelyezés majdnem kizárólag

hitelkölcsönök, vagy egyenes megrendelés alakjában
történt, azon foglalkozási ágat illetőleg,melyet valaki
üzött, s ez teljesen kielégité a szegény társadalmakat.
Jelenleg azonban a többlet, melyet a nyereségek és a
m
munkadij
felmutatnak , roppant mérvü
nyez.“ * )

tökésitést

eredményez.“ *)

* ) Cochut : Des Nationalités à propos de la guerre de

1866. Revue des deux Mondes 1866. aug. 1. 710 1.
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Valóban , valamint a XVII -ik századot a szellem

teljes öntudatra jutása , a XVIII-ikat a bölcselők , ugy
a XIX . iket méltán a nemzetgazdászat korszakának

nevezhetjük . A szellemi tevékenység, mely főkép a
mult század vége felé minden irányban oly hatalma

san jelentkezett, nagyobb és lassanként roppant ter

jedelemben növekvő anyagi tevékenységre készteté
az embereket. Amaz világosan kifejezi azt, a mire az
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emberi természethez képest törekedni, a mit ohajtani
kell és lehet, emez pedig ezen vágyak és ohajtások
elérhetésének módjait szolgáltatja . A szellemiművelt
ség s az azzal karöltve járó anyagi jobblét legszebb
és legfontosabb eredménye : az emberi önérzet fel
ébresztése és erősbülése. Nagyrészint lehulltak már

azon békók , melyek minden nemzetnél egész osztá
lyokat, a rabszolgasággal határos állapotra kárhoztat

tak . És e nagyszerű eredmény kivívása ,nem egyedül a
szellemiművelődés szüleménye, ép oly , ha nem na
gyobb mértékben közrelatottak annak létesítésére az

anyagi fejlődés szükségletei. A földművelés , ipar és

kereskedelem gyors fejlődtével, a gépek hihetetlen
séggel határos szaporodásával és tökéletesbülésével,
mindinkább elutasithatlan szükséggé vált az öntu .la

tos, értelmes, egy szóval szabad munkaerő szapori
tása . E szükséglet lehetetlenné tevén a középkorból
fennmaradt, minden önálló munkálkodást megbénito

intézmények tovább létezhetését,módosulniok,egészen
megszünniök kellett az ujkor mindent reformáló ha
talmas jelszava , a munka hatása alatt. Az így átala

kult viszonyok önállóságra emelvén számos, addig a
legnagyobb függésben küzdő milliókat, felébreszték
bennük saját szükségességüknek , értéküknek , tehát
egyéniségüknek érzetét. Most már azon kiváltságok,
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és előjogok , melyek régebben némely osztályoktól
mindent elvettek , hogy másoknak adjanak mindent,

a holmég fennállanak is, inkább csak névleges ór
tékkel birnak , most, midőn az értelmes munka bárki

nek is vagyont, önállóságot biztosít, lehetetlen , hogy
az emberek át ne legyenek hatva annak érzetétől,
a

az

hogy mindnyájan egyenértékü egyének ; s mert a

munka csak ugy vezet ez óhajtott eredményre, ha az
mindenkinek saját józan belátása és tetszése szerint
intézhető , lehetetlen , hogy ne törekedjenek arra , a
mi által mind ez lehetővé válik , t. i. az egyéni sza
badságra . Gyakorlatilag tehát a munkának

és a

munkaszabadságnak , ha nem is mindenki által val

lott, de legalább sejtett, s a fennálló viszonyok közt
viszszautasíthatlan szükségessége , elméletileg pedig
azon tudomány, mely a munkával, annak módoza
taival, eredményeivel és befolyásával az államra s a

társadalmi viszonyokra foglalkozik , tehát a nemzet
gazdászat: a két tényező, mely az egyéniség érzeté
nek leghatalmasb ébresztője s mely annak győzelmét
előbb-utóbb biztosítja is. Sokkal hatalmasabb a vágy

az emberekben az egyéni önállóságra s így annak
eszközére, a szabad munka által megszerezhető va

gyonra is, hogysem azon irány, melyet jelen korunk
követ, bármi ellentétes intézkedések, a régi állapotok
bármily ragyogó dicsőitése vagy a hatalom erőszakos
közbelépése által megsemmisíthető , vagy csak más
utra terelhető volna is. Korunkat az anyagiság kor
szakának szokták nevezni, s végtelen némelyek
sopánkodása a materialismus terjedése és mindent
elözönlő árja felett ! Nekem legalább erősmeggyőző

désem , és reménylem , hogy e meggyőződést még
számtalanon osztják velem együtt , hogy épen az
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anyagi jólét felé való ezen , ám nevezzik ugy,
mint elleneink szokták , mértéktelen törekvés fogja az
emberiségnek megszerezni azt, a mit az anynyira
magasztalt multban nélkülözött s a mi boldogságát

megalapítja. Az anyagi jólét óhajtása s a törek
vés az után nemcsak hogy a szellemet is nagyobb
tevékenységre ingerli, de több módot, több alkalmat,
több nyugalmas perozet nyujt annak, saját hajlamait

és utjait követhetni. Nemcsak oly anyagi jólétet,
minővel a jelen kor dicsekedhetik , de oly általánosan
elterjedt , az értelem és ész minden tevékenységi ága
zatát felkaroló szellemi miveltséget sem

mutatni : sem

a

képes fol

granadai kalifák keleti fénytől

csillogó uralma , sem

a trubadurok által látogatott

szerelmi itélő székek , vagy a fegyverjátékok lovagi
korszaka, sem a Medicik költészet és milvészet beste

gározta százada, sem oly látszólag hatalmas és ragyogó
uralkodás, minő XIV . Lajosé volt, – mint épen
anynyira becsmérelt anyagi századunk. S ha szinték
akarnak lenni a becsmérlők , kénytelenek elismerni,

hogy a szellemi műveltség soha oly magas fokon
nem állott, soha oly roppant mórvben elterjedt nem

volt, mint épen a kőszén és gőzgépek, a vasutak s a
telegraf, a börzék és agiotage korában. Egy Leverrier
és Liovillo, egy Herschel és Gauss, egy Humboldt és

Bunsen , és sok számtalan más, méltó helyet foglalnak
el egy Keppler és Newton , egy Galilei és Descartes, a
régibb kor ezen , csak elszórva ragyogó csillagaimellett;
s legyünk meggyőződve, hogy ha mindaz, mit e nagy
elmék létrehoztak , még ismeretlen volna, feltalálná a

jelenkor óriási szelleme. És vajjon a költészet terón
mivel áll hátrább egy Lamartine és llugo , ogy
Byron és Longfellow , egy Göthe, Schiller és Heine,
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egy Puskin és Lermontov, – egy Miltonnál és Shakes
peare-nél, egy Petrarkánál és Dantenél. De talán az

alkotó művészetek körében mutatkozik hátramara
dás ? Más lehet az irány, mások az igények, más a
szem , melylyel a művészi tárgyakat jelenleg tekint
jük , s ha nem is eszményít annyiraLaa művészet, mint
az előtt, de inkább jellemzi az életet, le tekintetben
épen ugy fennáll jelenleg is a művészet , mint a
Пе
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Rafaelek és Michel-Angelok korában. És szóljunk-e
a zenéről ? Ki ne ismerné a roppant különbséget ,

mely e részben mult és jelen közt létezik ? Nincs
tehát ok a csüggedésre ; a jelenkor fia büszkén emel
heti fel fejét, mert százada minden tekintetben kiállja
a versenyt a mult időkkel, sőt azokat jóval felül is

haladja . De ha mindez nem is volna így, ha tudo
mány , művészet és költészet nem is volnának képesek
oly terményeket felmutatni, mint a régibb kor : bő

kárpótlást nyujtana azon tény, hogy az ember em
berré, önálló , önérző , öntudatos egyénné vált, hogy
van a világon legalább már egy állam , és pedig talán

épen a leghatalmasabb, a legvirágzóbb, a legboldo
gabb, holaz egyéniség már nagymértékben érvényre
emelkedett, hol minden egyes,különbség nélkül,pusz
tán saját tehetsége és erélye által a társadalmi és
államilét legmagasabb polczára emelkedhetik ; kár
pótlást nyujtana azon körülmény szemlélése , hogy a
mi ott már jó részben létesítve van , arra törekszünk

s affelé haladunk mindnyájan, és pedig oly ellenáll
hatlan erővel, hogy minden , bármily nagy akadály
és gát daczára, bár még meg nem határozható idő
ben , az egyéniség sokkal nagyobb mérvü méltány
lásának valósítását, mint az eddig történt, kétségte

lennek kell tartanunk .
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Röviden öszszefoglalva tehát a mondottakat, nem

csalódom talán, ha azt állítom , hogy azon roppant
mérvü szellemi és anyagi tevékenység, mely korun

kat csalhatatlanul jellemzi, s mely az emberiség min
den rétegeit áthatja és mozgásba hozza, minden egyes

erejének, tehetségének és öntevő akaratának lehető
legteljesebb kifejtésére , tehát az egyéni szabadság
valósítására törekszik , melyet Lieber ekként határoz
meg : „ A szabadság legáltalánosabb értelmében nem
egyéb , mint akaratképesség és tehetség , ez akaratot

létesíteni is, minden más forrásból, vagy kivülről
származható befolyás nélkül; nem egyéb tehát, mint

önhatározás, cselekvésikorlátlanság *)“ Már pedig ily
önhatározásra ily lehetőleg teljes cselekvési korlátlan
ságra van szüksége minden embernek , hogy a kor
kivánalmaihoz képest, tehetségeit és erejét minden

irányban kellően kifejthesso. Jól tudom azt, hogy az
egyesnek teljes cselekvési korlátlansága, a társadalmi
létet lehetetlenné tenné, annak azonnali felbomlására

vezetne. Az egyéni szabadság azonban, nem iskövetel
ily teljes cselekvési korlátlanságot. Elismer és elfogad

korlátokat, a társadalmi lét érdekében, de csak ugy,
ha, mint már fentebb megjegyeztem , a társadalom

teljesen biztositja azon előnyöket, melyeket az egyes
egyedül állva ,önerejéből soha sem volna képes létesí
teni. Ha ez előnyök a társadalom által biztosítva
vannak , daczára azon korlátozásnak , melynek az
egyén ez esetben magát aláveti, az egyéni szabad
ság lehető legteljesebben valósítottnak mondható .

* ) Lieber : On civil Liberty and Self-Government. Phi

ladelphia 1859. 37. I.
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UL.
Erős meggyőződésem ugyan, hogy az egyéniség

érvényesítése felé való törekvés az irány, melyet
a jelenkor civilisatiója követ, mindazáltal nem ta

gadhatom , hogy ez eszme valósításától még igen
igen távol állunk , hogy annak oly általános élet
be léptetése, miként azt az értelem állítja fel, soha

sem is lehetséges, s hogy nagy és tartós küzdelme
ken kell átesnünk, míg az csak némirészben is testté
válhat.

A társadalom egyes egyénekből áll, s az egyének
társadalmat alkotnak , a mianynyit tesz, hogy vala

mint a társadalom nem képzelhető emberek nélkül,
ugy az ember sem képzelhető társadalmi együttléten
kivül. Mióta csak a történelem emlékszik , társadal

mak léteztek s a társadalmi lét , mind azon nagy
forradalmak

és rázkódtatások közepette , melyek

államokat döntöttek halomra , egész nemzeteket tö

röltek el a föld színéről, soha sem

szünt meg vég

képen , csak módosulást, átalakulást szenvedett . Min

den gyakorlatihasznosságot nélkülöz tehát, a társada

lom alakulási módjának és feltételeinek kutatása .

Meg kell elégednünk azon kétségtelen ténynyel,
hogy létezik , hogy az egyes emberek alkotják , mi
ként az egymás mellett sorakozó parányi sejtek az

óriási tölgyet. Valamint már az egyes embereknek
saját működési körrel és működési képességgel kell
birniok , hogy együttvéve aztán oly szerves egészet

képezhessenek , minő épen a társadalom : ugy kétség

kivül ez utóbbi is mint egész fog birni saját hatás
körrel, minek következtében viszszahat az egyesekre.
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A társadalom és egyén egymáshoz való viszonyának
szövevényességében és a kölcsönös hatások folytonos
természetszerű létrejöttében rejlik , a csaknem lehe
tetlenséggel határos nehézség , pontosan kijelölni a
határokat, melyeket az egyén tul nem léphet , a

nélkül, hogy a társadalmi rendet , fennálló alapjá
ban ne veszélyeztetné, s melyeket más részről a

társadalom sem hághat át, a nélkül, hogy az egyén
önálló lételét és működési szabadságát ne fenyeget

né. Ily határoknak pedig mégis létezniök

kell;

mert daczára azon benső öszszfüggésnek . melynél
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fogva egyik a másik lételét feltételezi , mindazál
tal sok tekintetben, az egyén ésa társadalom egyenes

ellentétben , nyílt ellenségeskedésben állanak egy
mással. Az egyéniség legátalánosabb értelemben vett

érvényesítése az egyéni szabadság, tehát korlátlan
cselekvőség teljes valósítása , csakhamar a társadalom
felbomlására , s ennek következtében az egyéni lét

megsemmisitésére vezetne ; más részről pedig a tár

sadalom feltétlen uralma, ugy , miként azt a commu

nisták álmodják, megölne minden egyéni kezdemé
nyezést, fönálló tevékenységet sőt gondolkozást is, s
ha az emberi természet daczára , ez állapot tartósan
képzelhető volna , az embereket lassanként valódi
gépekké változtatná . Anattól nincs mit tartanunk .

Az egyéniség oly számtalan apró elemekre felosztva
jelentkezik , hogy azoknak együttes működése - a
mi pedig egyedül volna sikeres · alig gondolható .
Emez már sokkal nagyobb s valódibb veszélylyel
fenyeget. A társadalom mint öszszetes,számtalan eleme

ket magában foglaló egész , czéljni kivitelére oly
hatalmas eszközöket alkalmazhat, minőkkel az elki
lönzött egyén soha sem rendelkezhetik . És igy , a.
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mitől tartanunk lehet, az egyedül a társadalom zsar
noksága az egyén felett. Fő dolog tehát, hogy e két
egymást feltételező , s mégis egymás elnyomására és
korlátozására törekvő elemet kellő öszszhangzásba ipar

kodjunk hozni; s mert nem létesithető , hogy mind

egyik teljes, kizárólagos fennsőséggel birjon : igye
kezzünk azon elem

lételét biztosítani és fejlődését

előmozdítani, mely közvetlenül nagyobb hatást gya

korol az emberi létre; tehát igyekezzünk mindenek
felett az egyéniség jogait elismertetni, s annak hatás
körét az adott viszonyok közt lehetőleg tágítani. Az
egyéniség körét, egy szóval az emberi szabadságot

Mill a következőkép irja le : „Magában foglalja az
először: a lelkiismeret egész belső világát , melynek
fő követelménye a legtágabb értelemben vett lel
kiismeret- szabadság ; gondolat és érzelem -szabad

ság ; teljes vélemény- és érzet-szabadság , a gya
korlat és elmélet, a tudomány, erkölcs és hittan

minden tárgyaira nézve. A vélemény -nyilvánitás
szabadsága , ugy látszik első pillanatra , hogy más
elv alá sorozandó , miután az emberi cselekvőség azon

részéhez tartozik, mely másokra van vonatkozással;
minthogy azonban csaknem oly fontossággal bir,
mint maga a gondolatszabadság , ugyanazon okokban
találja jogosultságát, melyekben amaz, ennélfogva

gyakorlatilag el sem is választható . Magában foglalja
felállitott elvünk másodszor: még az emberi izlések és
törekvések szabadságát, t. i. szabadságot arra, hogy
saját jellemünkhöz képest rendezhessük be életmó

dunkat , hogy tetszésünk szerint cselekedhessünk ,

elfogadva a lehető következményeket, a nélkül, hogy
mások által gátoltatnánk, mindaddig , míg nekik kárt
nem okozunk , még akkor sem , ha cselekedetünket
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őrültnek , gonosznak, vagy helytelennek vélnék . Az

egyénnek ezen szabadságából folyik harmadszor
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megtartva mindig ugyanazon határokat - - több
egyén szövetkezésének szabadsága , szabadság az
egyesülésre, oly ezélok tekintetéből, melyek mások
érdekeit nem sértik , foltéve, hogy a szövetkező egyé

nek teljes koruak és nincsenek sem kényszerítve, sem
rászedve. Az egyetlen szabadság , mely e nevet meg

érdemli, abban áll, hogy saját javunkra, saját mód
jaink szerint törekedhetimk mindaddig , mig ez által

másokat jólétüktől meg nem fosztunk , vagy őket
annak elérésében nem gátoljuk . Saját egészségének ,
legyen az bár testi, értelmi vagy szellemi, mindenki

Önmaga a legjobb gondviselője. Többet nyer az em
beriség az által , ha megtüri, hogy mindenki saját
tetszése szerint éljen , mint ha arra kényszeríti az

egyest, hogy mások tetszéséhez alkalmazza életmód
ját.“

Ezen meghatározásból indulva ki, Mill ama

határok kitüzésénél, melyek az egyén és társadalom

egymás irányában nyilvánuló ( selekvőségeit korlá

tozzák , a következő olvetállítja fel: „ hogy az egyetlen

czél, melynek biztosításáraazembereknek akáregyen
ként, akár együttesen törekedniok koll , midőn t. i.

egyiknek vagy akár hánynak cselekvési szabadsága ,
a többiekévelkölcsönös érintkezésbe jö ;az önvédelem ,

Hogy továbbá osak akkor lehet valamely mivolt kö

zönség bármely tagja felett, akarata ellenére is jogosan

hatalmat gyakorolni, ha ez általmások valami bajtól
kiméltetnek mog. Valakinek saját java , legyen az

physikai vagy erkölesi, erre még nem jogosít tol.
Csak azon egy esetben volnánk erre feljogosítva , ha.

cselekvénye , melytől őt visszatartani iparkodunk ,
másokra nézve káros lehetne . Bárki is csak azon
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cselekvényeért felelős a társadalomnak , mely máso

kat is érint. A mely cselekedet csak önmagára vonat
kozik , arra nézve joga van teljes függetlenséget
követelni. Saját teste és lelke, tehát önmaga felett, az
egyén korlátlan ur.“ Ez elv elméletileg valóban
helyes és teljesen igazolt. A gyakorlatban azonban
ily rideg szigorusággal nem alkalmazható . Érezte azt
Mill is , midőn az így megállapított általános elv
alkalmazhatása végett, a kivételek egész sorát szám
lálja elő . Igaz , hogy a társadalom , nemcsak a másokra
nézve káros cselekedetek abbanhagyását követelheti

tagjaitól, hanem némely positiv cselekedetek meg

tételét is kivánhatja ; igaz, hogy vannak oly esetek,
midőn a társadalom beavatkozása az egyének viszo

nyaiba, igazolt és helyes, de mindez csak akkor
történhetik , ha ama cselekedetek, vagy beavatkozás
olyas valamire vonatkoznak , a mi ugyan az öszszes
társadalomnak , de egyszersmind az egyénnek , mint
társadalmi elemnek is közvetlen javát czélozza. Ne

kem azonban ugy látszik , hogy Mill talán kelleténél
több kivételt tesz , s az alkalmazásban a szükségesnél

jobban megszorítja az egyéni szabadságot. Magától
érthető

-

igy szól

- hogy az egyéni szabadság

nak és korlátainak fentebb kifejtett elmélete, csak
teljesen érett egyénekre vonatkozhatik . Nem tartoz

nak tehát az alá a gyermekek, s a mindkét nembeli
1

ifjak , kik még a törvény által megszabott teljes kort

el nem érték . Miután ezek , koruknál fogva még mások
gondolkozására szorulnak , meg is védendők nemcsak

saját, hanem kivülről jövő káros cselekedetek ellen

is. És nem tartoznak az alá azon népek sem , melyek
nél maga a faj tekinthető kiskorunak . Azt hiszem , az
egyéniség kezdetének meghatározása nem a positiv ,
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egészen önkényes törvénytől függ ; a törvényhozás
kitüzheti, és ki is kell hogy tüzze azon kort, melyet

a polgároknak, mint az állam tagjainak el kell ér.
niök , hogy bizonyos jogi cselekvényekre képesítve
legyenek . Bár ez is már korlátozása az egyéni sza
badságnak,miután mégis bizonyos ilynemű határra
okvetlenül szükség van a jog -, tehát a közbiztosság

tekintetéből, azt csak helyeselnünk lehet. Méltán
kérdezhetjük azonban, hogy oly cselekedetekre nézve ,
melyek mindenkinek saját személyére vonatkozván ,

nem eshetnek sem a jogi, sem a társadalmi törvény
hozás itélete alá, s melyeket az egyén 24 éves korán
tulmár Mill szerint isminden megszoritás nélkül, tel
jesen szabadon , és saját rovására és kárával követ
het el, miért kelljen megszorítást szenvednie 23 éves
korában ? Nem birhat- e már ekkor mind azon kellé

kekkel , melyek az egyéniséget feltételezik ? Ennek
meghatározása egyedül a természet által történhetik ,
s ezért a független , öntevő egyéniség azon kortól
számítandó , melyben minden egyes önállóan kezd
gondolkozni, s már határozottan bir azon tudattal,

hogy különálló és cselekvő egységet képez. Ennél
fogva én nem tudom helyeselni azon fölfogásmódot,
mely szerint a törvény kitüzte teljes koron alól álló
egyének , csupán azon okból, mert e kort meg nem
haladták , még nem számíttatnak ilyenekül. Még ke
vésbé oszthatom azon nézetet , hogy a műveletlen
barbár népek nem

tarthatnak mindenkor számot

egyéniszabadságukra , sőt hogy az ilyenek irányában
minden felvilágosodott,művelt lelkű uralkodó jogosan
kényszerítő zsarnoksággal élhet , ha ugyan czélja

nem egyéb , mint ama nép polgárisodása. De ha cz
áll , ha a barbár népek művelődésére szükséges és
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jogos is a felvilágosodott kormány kényszerítő hatá
sa , csak egy lépéssel kell tovább fűznünk ezen okos
kodást, s önkéntelen azon, Dupont-White által igen
helyesen felvetett kérdésre jutunk : „ Ha a kor durva
sága folytán, jogosnak ismerjük el egy Akbár vagy

egy Nagy Károly önkényes mőködését, nem kell-e
épen ugy, a minden időben létező műveletlen néptö
meg felett, egy aristocratiát, egy kiválóbb osztályt
jogokkal felruháznunk ? A jogczím mind a két esetben

ugyanaz : értelmi és erkölcsi fennsőbbség. Washing
ton és a hozzá hasonlók , ép oly távol állanak egy
kalóztól , egy rabszolgakereskedőtől , egy csalótól,
mint Nagy Károly durva kortársaitól. És valóban,

ha a trón biborában született lángelme, jogosan ural
kodhatik önkényileg egy műveletlen nép felett, miért

ne birhatna azon osztály értelmisége , mely erre
mindenek előtt szert tett , hasonló jogosultsággal
a törvényhozásban , e jogosultsága ugyanazon fenn
sőségen alapulván.“ * ) Kétségkivül elutasíthatlan
követelmény , oly Akbár és Nagy Károly -féle

előzmény után. Én azonban semmi oly törvé
nyesen megalapított uralmat , még

a szellemét

sem szeretném elismerve látni, mely az egyéni sza

badságot semmisíti meg. A szellem , az értelmiség ,
nyilatkozzék bár egyesekben

vagy egész osztá

lyokban , mindenkor kivívja magának a fennsőséget a

műveletlen tömeg felett, csakhogy e fennsőség legyen

az , mely természettől fogva ugy is sajátja, ne pedig ,
kivánalmait jog és törvény által körülirt állami for

mában érvényesítő hatalom . S hogy a polgárisodást,
* ) Dupont-White : La Liberté sat. Az Előszó XVII. és
XVIII. I.
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- ha mindazon egyéb elemek ,melyek azt egy népben

előidézhetik ,kifejthetik , közre nem működnek , szel
lemifennsőséggel biró egyesek vagy osztályok ,kény
szerítőleg nem honosíthatják meg a tömegekben ,
legjobban bizonyítja épen Nagy Károly példája ,
kinek halála után , jó időre mindazon fényes intézmé

nyek , melyek által népeit a műveltség ösvényére
iparkodott terelni, elenyésztek ; a mipedig fennmaradt,

az már, habár csak csirában is, épen ugy létezett
clőtte, mint uralkodása alatt. Távol legyen tölem azt

állitani, hogy egyes kiváló szellemek nem gyakorol
hatnak befolyást korukra ; hiszen - pár sorral fen

tebb - épen az ellenkezőt mondottam . Senki sem
tiszteli nálam jobban a szellemi fennsőséget , senki

sines inkább áthatva a műveltségnek , az egyéniség e
hatalmas tényezőjének fontosságától. Kétségtelen az,

hogy a hatás, melyet egyes lángelmék korukra ,
sőt a későbbi századokra is gyakorolhatnak, roppant
és gyakran kiszámíthatlan , mindazáltal csak ott és
akkor, a hol és a midőn már kortársaik , kikhez szóla

nak , eszméiket megérteni, felfogni, vagy habár

homályosan is, de még is már sejteni képesek . Én
tehát csak azt óhajtom , hogy a szellem e hatása oly

módozatokban nyilatkozzék , a melyeket a természet
szabott elébe , ne pedig törvényszabályozta for
mákban . Mire vezet az , ha az értelmiség hatását,

terjedését, ha egy szóval az egész mivelődést állami
vagy társadalmi formáknak vetjük alá , fényes példá

ját látjuk a phalansterek elméletében ; s hogy többé
kevésbé minden szellemi zsarnokság, ha ugyan hosz
szasan fennállhat, ilynemit állapotokra vezet , az a

hatalom természetében rejlik , mely , légyen bármily
nemű is , folyvást terjeszkedni és alapelveit rideg
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következeteséggel kifejteni iparkodik . És ha igaz

lenne az – a mit azonban mindenkor tagadni fo
gok --- hogy a barbár népek egyedülegy lángelméjű ,

felvilágosodott uralkodó kényszerítő befolyása alatt,

egyéniségük megsemmisitésével léphetnek csak a
művelődés utjára , ugy én az ily művelődést nagy
szerencsétlenségnek tartanám , mert olyas valamivel
kecsegteti e népeket, a mit még nem ismernek , s igy

nem is óhajtanak ; kényszeríti őket ez ismeretlen jó

érdekében feláldozni szabadságukat, a mieddig tény
leg a megelégedés forrása volt reájuk nézve.
De Mill még tovább megy kivételeiben . Nem

csak a törvény által megszabott teljes kort el nem

ért egyének cselekedeteire, s a barbár népek műve
1ődésének érdekében , tartja jogosnak a társadalom s
az állam beavatkozását, helyesli és ajánlja e beavat

kozást a jelen kor művelt nemzeteinél is, még oly

roppant horderejű tárgyat illetőleg is, minő a házas
ság . Nem szándékom itt a házasság alakulásának,
természetének, jogainak fejtegetésébe bocsátkozni, e

kérdés vitatása igen is meszsze vezetne. Kétségtelen
azonban , hogy oly viszony , melyet egymással két
egyén, természeti ösztöneinek és érzelmeinek kielégi

tése végett köt, teljesen az egyéni szabadság körébe

tartozik , egész terjedelmében . Mindazáltal Mill azt
bhajtja , hogy a születendő gyermekek érdekében ,
nehogy azok a szülők vagyontalansága folytán,utóbb
majd nyomornak legyenek kitéve, az állam nem kor
látolhatván magát a gyermek -nemzést , a házasság
köthetést bizonyos vagyoni feltételektől tegye füg
gővé, megakadályozván így a könnyelmű házassá

gokat, s az ezekből származó gyermekek inségét, a
szegénység következtében. Miután – legalább néze
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tem szerint – a házasság bármily alakjában, termé
szeti szükségességen alapul, mert minden ember keb
lébe be van oltva az ösztön sa vágy , önmagát

gyermekeiben tovább élni látni, s fájdalmait és
örömeit mással megosztani, a mi csakis ily szoros

szövetségben történhetik valódilay ; s mert ez oly ál
lapot, melyben a legnyomasztóbb körülmények közt
is , a férfi megnyugvást, a nő oltalmat, a gyermekek

támaszt találnak ; - - az ily korlátozó, tiltó törvény
hozás által a társadalomnak épen azon , t. i. a legsze
gényebb osztályai volnának mind e jótéteményektől

megfosztva , melyek a sors és a társadalmi intézmé
myek által ugy is legkeményebben vannak sujtva ,
De nem is tekintve a kérdés ezen gyakorlati oldalát,

méltán kérdezhetjük , mily joggal akadályozhatja a
társadalom oly lények nemzését, melyek még nem
tagjai, s csak szilletésük által váílnak azokká. Es vaj
jon, ha a vagyontól tétetik függővé a házasság megs
köthetése, lehet-e a minimumot igazságosan kitűzni ?

Minden bárminemii census,az illetők egy részére
nézve, kétségtelenül igazságtalan , anynyival inkább

ez esetben , mely magára az emberi létre vonatkozik ,
s mely anynyira természetes, hogy társadalom

és

állam nélkül is ott, a hol csak egy férfi és egy nő
léteznék , okvetlenül létrejönne Az ily korlátozás, ha

életbe lépne, ellenkezvén az egyéniség legszentebb
kivánalmaival, kétségkivül aláásná azt, s ismét osak

azon, a communisták által álmodott eszményi álla
potra vezetne , melyben a tényezők nem lennének
többé emberek , hanem

puszta automatok , s melyet

maguk annak kigondolói is osak azért óhajtanak,
mert még nem kisérlették meg ,megteledkezvén e tö

rekvésük közben arról, hogy ők is szenvedélyekkel
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és érzelmekkel, vágyakkal és ösztönökkel felruházott

emberek, melyeket megtagadni semmiféle, bármily

ragyogó okoskodások segélyével sem képesek . Ha a
társadalmi élet minden egyéb viszonyaiba, korlátlan

beavatkozási jogot adunk is az államnak, ebben az

egyben fenn kell tartanunk az egyéniséget, jogaival,
"szabadságával. A hol korlátozás szükséges , minden

tiltó törvényhozás nélkül, a természet maga eszközli
azt csodás törvényei által. Legmeggyőzőbb példáját
találjuk ennek , épen a fennforgó esetre nézve Anglia
statistikai táblázataiban , melyek kétségbevonhatlan

számokkal bizonyitják, hogy ott a házasságok leg
gyakoribbak akkor , midőn a buza olcsó , s hogy

annak drágultával azok száma is önmagától apad .

Minden bizonynyal így áll a dolog más országokban
is , hol azonban a kellő adatok még hiányoznak . Mi
dőn a természet kényszeríti az embereket ily módon,

reájuk nézve öntudatlanul, vágyaik és ösztöneik kor
látozására , nem látván , nem

érezvén a törvény ha

tását , nem is fogják azt sulyosnak , nyomasztónak

találni; annál inkább azonban hasonlóik törvény
hozását , mely nem alkalmazkodva , a szükségletek
hullámzásához ,

hanem

csak

elméletből indulva

ki, bár ugyanazt, de mindenesetre az egyéni sza

badság rovására tilalmazza. Örvendek , hogy e
példa által egy fentebbi állitásom bővebb megvilágo
sitást nyer. Kétségtelenül és gyakorlatilag látszik ez
bizonyitani, a mit előbb csak elméletileg állitottam

fel, hogy az akarat szabadsága csak anynyiban léte

zik , a menynyiben az embereknek egymás között
fennálló viszonyaiban nyilvánul ; különben épen ugy
a természet törvényeinek van alávetve és azok által
szabályoztatik , mint minden egyéb tünemény. Azon
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emberi törvény, mely a vagyon tekintetéből a házas
ság-köthetést korlátozza ,mindnyájunk egyéni szabad

ság-érzetét sérti, s azt joggal zsarnokinak is nevezhet
jük ; nem veszszük azonban észre, hogy tulajdon
kép öszszetesen ugyanazon törvénynek hódolunk ,
csakhogy e törvény ekkor a természet törvénye.

Egészen máskép áll a dolog egy más, fontos
kérdést illetőleg ,melyre nézve Mill szintén helyén ta

lálja az állam beavatkozását, az egyéni szabadság

körébe,de hol ez kétségkivül teljesen jogosult. Értem
a nevelést. Mill nézete szerint, joga van az államnak

a szülők ellenében kényszeritőleg is fellépni, s öket
vonakodás, vagy mulasztás esetében még büntetések

által is arra szorítani, hogy gyermekeiknek kellő
neveltetést adjanak vagy adassanak. Mindazáltal az
állam

szorgoskodása e részben , nem terjedhet túl a

legszorosabb értelemben vett exact tudományok ha
tárán , s befolyása alól az ethikai és politikai tudo
mányoknak ki kell vétetniök . De még amazokra

nézve is, csak anynyiban tűrhető az állam beavatko

zása, a menynyiben nem saját tanintézeteibe kötelezi
a gyermekeket járatni, hanem csak a menynyiben

arra terjeszti ki figyelmét, hogy a gyermekek bár
hol, magán , vagy állam - intézetben , de mindenesetre

kellő oktatást nyerjenek. A tanitás modorát, s az
elveket, melyek szerint valamely iskolában a tanitás

történik , az állam nem határozhatja meg. Így fogva
fel az állam kényszerítő beavatkozását a nevelés te

rén , azt mindenesetre helyesnek és jogosultnak kell
tekinteni. Mert a gyermekek születésük által már a

társadalom tagjaivá válnak. A társadalom pedig saját
és tagjai érdekében megkivánhatja azt, hogy minden
egyén okvetlenül megszerezze magának azon clemi
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ismereteket, melyek a jelen műveltség alapjait képe
zik . Az ily eljárás tulajdonkép nem is megszoritása a
szülők egyéni szabadságának , hanem inkább csak a
gyermekek jövő érdekeinek oltalmazása , a szülői ha

nyagság, gondatlanság, vagy épen rosz akarat ellen .
A gyermekek azon korban , midőn az első oktatást
kell hogy nyerjék , ugy sem tekinthetők még teljesen

önálló, öntudatos egyénekül, s igy ezen kényszer ál
tal az ő szabadságuk nem szenved csorbát ; ellenben
azon jótéteményben részesittetnek , hogy képesekké

válnak az ekként szerzett alapismeretek segélyével
magukat tovább művelni, s ezen műveltség folytán
épen egyéniségüket mindinkább és több-többféle
irányban kifejteni. Kétségkivül áll tehát az, hogy a

társadalomnak oly értelemben , minőben azt Mill

óhajtja , nemcsak lehet, hanem tagjai és igy saját
érdekében kell is állam -intézmények által, a gyer

mekek : nevelését kényszerítőleg is eszközöltetni. A

művelődés nem elnyomója , hanem leghatalmasabb
fejlesztője az egyéniségnek , ha ugyan annak irányoz
hatása, teljesen az illetők belátására van bizva.
Noha tehát egyes esetekben , minők például a

fentebb említettek, Mill nagyobb beavatkozási jogot
enged is a társadalomnak az egyéni tevékenység kö
rébe, mint a minő , nézetem szerint, az egyéni szabad

ságnak épen általa felállított értelmezésével és kivá
nalmaival megegyeztethető volna, mely értelmezést
én legalább, ha nem is teljesen , demindenesetre szi

gorubban óhajtanám alkalmaztatni; – mindazáltal
általában az egyén elnyomatásának veszélyeit a tár

sadalom részéről, oly bámulatos erővel, oly élénk
megragadó színekkel ecseteli, hogy valóban azok lé
tezéséről és a szükségességról, ezen társadalmi zsar
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nokság ellen óvakodni, mindenkinek meg kell győ
ződnie .
Tökéletesen igaza van Millnek , midőn az állítja ,
hogy a tényleges, az állam -hivatalnokok miiködésé

ben nyilvánuló zsarnokságnál, sokkalveszélyesebb az
egyéniségre nézve azon zsarnokság , melyet maga a
társadalom gyakorol a közvélemény , vagy , hogy he

lyesebben szóljunk, az uralkodó többségek véleménye
által. Amaz, ha a polgárok az állam -intézményeket
nem feszegetik , ha a reájuk mért terheket zugolódás
nélkül viselik , sok tekintetben még elegendő tért en
ne

ged az egyéni fejlődésnek , s épen mert ez esetben a
nyomás kivülről jó ,mert látható és közvetlenül érez
hető , az emberek annak folyvást öntudatával birnak ,

az ellen lehetőleg óvakodni s azt kisebbiteni ipar
kodnak , és szerencsés körülmények beálltával,ha ele

gendő anyagi erőre tesznek szert, annak lerázására,
megsemmisítésére, legtöbb esetben sikerrel töreked

hetnek. Nem kell tehát attól tartanunk, hogy az ily
kivülről jövő zsarnokság iránt, az emberek eltompul
janak ,hogy azt végremegszokják természetes állapot
gyanánt tekinteni. Emez azonban , t. i. a társadalom
vagyis a közvélemény zsarnoksága,kiterjed az emberi

gondolkozás egész körére, az élet minden , legapróbb

viszonyaira is ; észrevétlenül, nem anyagi fegyverek
kel és erővel, hanem csak erkölcsileg hat, s mert itt

minden ember épen ugy elnyomó, mint elnyomott,
közvetlenül alig érezhető ; s épen abban rejlik meszsze

kiható veszélyessége, hogy az ily titkos, pusztán er
kölcsi zsarnokság ellenében nem lehet anyagi erőt

alkalmazni; az ellenszegülésre egyedül erkölcsi bá

torság szükséges , mely sokkal ritkább az emberek
között és sokkal nagyobb lelki erőt igényel,mint az
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anyagi bátorság . A ki ez erkölcsi küzdelemben el
lei
bukik , bizton számíthat arra , hogy nem
egyedül
külső szabadságát veszti el, miként ez az anyagi ha

talom győzelmekor történik ; hanem , hogy a magán

élet legbensőbb viszonyaiból lesz kénytelen kilépni,

hogy általános gúny és megvetés tárgyává lehet,
hogy egy szóval az állam tagja maradván , megszü
nik tényleg a társadalom tagja is lenni. A közvéle

mény hatása (mely alatt mindenkor csak az uralkodó
többségek véleményét érthetjük , mert Europában , s

az innét származott nemzeteknél, általános közvéle
mény soha sem létezett , s hála művelődésünk irá

nyának és terjedelmének, jelenleg még kevésbé lete
zik , mint valaha), leginkább oda irányul, hogy

mindazon tárgyakra nézve, melyekre kiterjed , az

emberek mindnyájan egyenlően érezzenek és gon
dolkozzanak ; ezért bélyegző jellemvonása a türelmet

lenség és saját csalhatatlanságának hite. Minden val
lásfelekezet arra törekszik , hogy a többieket , kik
nézete szerint mindnyájan tévednek , saját dogmájá

nak meghódítsa , vagy legalább az ellentétes hitága
zatok nyilvános követését lehetetlenné tegye , s ha

már ez nem megy, legalább megnehezítse ; s nem is
mulaszt el semmi alkalmat , a hol csak hatalomra

emelkedik , minden módot megkisérteni e czéljának

elérésére . Minden politikaipárt, saját elveit tartván az
egyedül igazaknak, a mintbármily körülmények foly

tán, anyagi vagy csak erkölcsitulnyomóságra is ver
gödik , minden eszközt felhasznál, hogy az ellenkező
nézetüeket a tevékenység teréről leszorítsa , ha más
kép nem lehet,anyagilag vagy erkölcsilegmegsemmi
sítse. Nem birván felfogniazt, hogy saját, egyedül he

lyesnek véltmeggyőződésén kivülmég más,attóleltérő
XLIV

valódimeggyőződés is létezhessék ugyanazon tárgyra
nézve,inkább az ellennézétiek gyanusítgatásához,meg
győződésirk valóságának kétségbevonásához folyamo

dik , ahelyett,hogy bátran a szabad , elfogulatlan meg
vitatás terére lépne, mely utóbbieljárás ugyan sajátvén
leménye helytelenségének belátására is vezetheti , de
nem ritkán épen az ellentétes okok egybevetése folytán ,

annak kellő megvilágitását, nagyobb megerősitését
eredményezi;s valóban szebb,az emberiértelemhez mél
tóbb , véleményünk igazsiígáról ily módon meggyömi
másokat,mint azt pusztán rerőszakolás általterjeszteni.
Legnagyobb veszély fenyegeti azonban az
egyéni szabadságot a tisztán társadalmi téren , mi
dönt. i. a közvélemény az emberzk gondolkoz

sára , életmódjára , hajlamaira , érzületeire terjed
véu ki, ugyanazon formákba szorítani s így egyenlő

siteni iparkodik , még azon esetekben is, midőn azok
egyedül magára az egyénre vonatkoznak, nem pedig

az embereknek egymáshoz való killső viszonyaikra .
Az egyéniség fő feltétele , miként már említve volt,
az ember tehetségeinek és képességeinek szabad , kors

látozatlan kifejtése minden irányban , gondolatainak ,

érziileteinek akadálytalan nyilváníthatisi , hajlamai
nak tetszés szerintikövethetése , a menynyiben ezáltal
másokra kár vagy sérelem nem haramlik . Az egye

niség ilyetén önálló fejlődtével számtalan,különbféle

ségek támadnak, melyeknek közrehatásából szárma
zik a miívelődés, mely ismét ily értelemben véve ,
jótékonyan hat viszsza az egyéniségre. Nem szenved
het kétséget tehát, hogy a társadalomnak , az emberek
gondolkozását, nézeteit , hajlamait egyenlősitő , egy
szóval mindent általánosító és ugyanazon formákba
szorító iránya , lassanként megszüntetvén a különb
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féleségeket, eltüntetné az önálló egyéniséget, s ennek
folytán magas fokra jutott, de tovább nem haladó

megállapodott polgárisultságot eredményezne; s ha
ez irány Europa és az innét származott nemzetek

társadalmában is tulsulyra emelkednék , akkor civili
satiónk okvetlenül azon állapotra jutna ,melyben már
a sinaiművelődés tengődik . Ezen jövőt állítja előnkbe
Draper, ettől látszik Mill is tartani, s fejlődésünket

bár mesteri, de valóban kétségbeejtőleg sötét szinek
kel eeseteli. Én e sötét képet nem tarthatom egészen
természethűnek . Igaz , hogy az ipar és kereskedés

fejlődtével, a közlekedési eszközök szaporodtával és
tökéletesbülésével, a tudomány minden irányban való
roppant mérvű terjeszkedésével, nemcsak ugyanazon
jiemzet tagjai, hanem a különböző népek is közelebb

jutottak egymáshoz, bensőbb, többszörösebb érintke

zésbe léptek egymással; — igaz, hogy ennek követ
keztében a naponként fel-fel támadó eszmék

és

nézetek képzelhetlen gyorsasággal járják be a világot,
és lesznek könynyü szerrel milliók tulajdonává, – és

való az is, hogy ezen anyagi és szellemi fejlődés
folytán, egy általános, sok nemzetre egyenlően kiter
jeszkedő művelődés keletkezett , mely a társadalom

minden rétegeit, mind jobban átmeg áthatja, smelyet
egyetemes europai művelődésnek nevezhetünk ; és
végre való az is, hogy ezen egyetemes polgárisultság

következtében , a szokások és életmódok, a nézetek és
gondolkozási irányzatok , melyek azelőtt az egymás
tól szigoruan elkülönzött osztályok körében ,mind más
és más alakban voltak feltalálhatók , a társadalom mind

nagyobb és nagyobb tömegének válnak általános
jellemvonásává . De ha ez igy van , nem kell-e csak
ugyan oly állapot bekövetkeztét rettegnünk , minő
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Sinaban évezredek óta fennáll ? Valóban nem . Leheteta
lenné teszi ezt, épen polgárisultságunk terjedelme és
sokoldalusága, saz ennek folytán keletkezett társadalmi
viszonyok szövevényessége. Régebben törvény, ha
gyomány és szokás, a nemzeteketegymástól szorosan
elkülönzött rendekre osztotta fel, mindegyiknek kér
lelhetlen szigorral jelölven ki foglalkozási körét,

melynek áthágrása nemcsak társadalmi megrovást,
hanem gyakran még tényleges büntetést is vont maga

után. Ez időben az egyén csak saját osztályának
szük korlátai között mozoghatott, s csakis annak

hagyományaihoz képest felödhetett. A különbfélese
gek tehát, melyek azon korban látszólag nagyobb
mérvben uralkodtak mint jelenleg , csakis az egyes
osztályokra vonatkoztak , az egyénekre pedig , csak
mint ezen osztályok tagjaira . Erintkezési pontok ,

surlódások ezen osztályok közt épen nem , vagy csak
nagyon is kis mértékben létezvén , a különbféleségek
nem hogy jótékony, de inkább bénitó hatrist gyako
roltak az egyéniségre. A mult századokban azt

mondhatjuk , hogy csak anynyi egyén volt, a hány

osztály , s ezek mindegyike is teljesen elzárva a má
sikától; természetes, hogy a kölcsönös hatások ily
módon nem létesülhettek . Még a tudományt is csak

bizonyos meghatározott formákban művelték , nem

állván az egyébből, mint nehány megdönthetlen te

kintélyül elismert régibb iró munkáinak száraz és
meddő magyarázgatásából. Természetes , hogy ily
korban 'minden nj, a megszokottól eltérő eszmével
vagy nézettel follépő egyón , nagy feltinést okozha
tott ; természetes, hogy a legnagyobb mértékben
eredetinek látszhatott az, ki osztályának szokásaitól

eltérve, valamely más osztály életmódját követte,
XLVII

anynyival inkább, miután ily jelenségek csak el
szórva , felette ritkán fordultak elő . Nagy , erő
teljes, eredeti egyéniségeket látunk feltünni a mult
századokban , de ezek azért oly szembetűnők , mert
kivülük aztán nem is szemlélünk egyebet elmosodott ,
színtelen vegyületekből öszszetett tömegnél. Lassan

ként, azon okok behatása alatt, melyeket fentebb

iparkodtam röviden vázolni, ezen viszonyok változást

szenvedtek s a társadalom a jelenkoriállapotra jutott.
A földhöz tapadt szolgaság, a jobbágyság megszünté
vel, s az osztályokat egymástól elkülönző ,merev kor
látok tágultával vagy végleges ledőltével, egy szóval
a nép felszabadultával, az európai társadalom

szám

talan millió tagot nyert, kik addig soha észre sem
vétettek , s csak akkor vonták magukra a figyelmet ,
midőn koronként a felsőbb rendek zsarnoksága ellen ,
sokáig sikeretlenül fel-feltámadtak . Az önálló szabad

emberek ily nagy mérvű megszaporodása , kik a
szabad birtokon végre jogot nyertek , ha alkalmuk
nyilt , megszerezhetni azon múveltséget, melytől ré
gebben tényleg el voltak tiltva , okozta azt , hogy a
művelődés , mely addig csak nehány ezer kiváltság us
tulajdona volt , milliók közvagyonává vált. Azelőtt
azo
minden uj nézet és eszme azon
kis körben , melyre

szoritkoznia kellett, mert hisz azonkivül ki érthette

volna meg , mint tündöklő meteor jelent meg. Most
zrevétlenül tünik ela fogalomképes , értelmes milliók

sorai között ; de épen ezen nagy elterjedtségénél
fogva az égalj, faj és nyelv változatok, a számtalan
ellentétes különbségek kölcsönös hatása folytán, száz

meg száz ujabb nézet és eszme csirájává válik . És igy
míg régebben a kis számu választottak körében tá

madt uj gondolat, nagy zajjal járta be e kör szűk te
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rületét, jelenleg ugyanazon, sőt sokkal rövidebb idő
alatt számtalan uj eszme támad és terjed elnesztelenül
az egész művelt. világon . Ilogy az ily gyors válto

zás, az ily sokoldaluság a leghatásosabb előmozdítója

az egyéniség fejlődésének , a felettnem kétkedhetilnk.
Igaz, hogy jelenleg ugyanazon fogalmakat és nézete
ket mindenütt feltalálhatjuk , inert oly nagy már a
műveltek száma, kik azokat megérteni képesek , hogy
minden nézet bárhol is talál követőkre ; ámde más

részről ezen nézetek és fogalmak száma is oly roppant

nagy, hogy egyes ember azokat mind magáévá nem
teheti, s kénytelen még az általános műveltség legma

gasabb polczán is azoknak csak egy részecskéjével

megelégedni, mely körülmény nagyobb különbféle
séget és változatosságot idéz elő az emberek gondol
kozásában, minek folytán változatosabb és egymástól
jóval különbözőbb lesz minden egyes fejlődési iránya
és módozata is, mint azon időben , midőn annak , ki a
művelt névre vágyódott, az akkori ismeretek öszszes

körét fel kellett karolnia . Épen igy vagyunk a szo
kásokkal és az életmóddal is. A roppant mérvil

anyagi fejlődés folytán számtalan, azelőtt ismeretlen
foglalkozási ág keletkezett, mi által a szokások és

az életmód is sokkal nagyobb változatosságot mu
tatnak fel. Esz és vagyon, most már jóformán min
denkit képesít arra , hogy hajlamait tetszése sze
rint követhesse és vágyait kielégithesse . Ez által
sokan

habár olykor csak utánzási viszketegből

is - oly életmódot kezdenek , oly szokásokat
vesznek fel, melyeket eddig nem követtek . Az ő
helyüket mások töltik be , s ezek helyébe ismét
mások lépnek . Tévedés volna azt hinnünk , hogy

lehetnének jelenleg oly szokások , vagy életmód
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melyek végre az egész művelt világon általáno
sakká válhatnának. A munka szükségének napról
napra való növekedése , a foglalkozások mindinkább
szaporodó nemeit hozza létre, és ezzel együtt változ

zatosabb életmódot is. Csakhogy a különböző foglal
kozású osztályok között folytonos hullámzás létezik ,
minek következtében , sokan régi életmódjukat ujjal
cserélik

fel. E hullámzás , ez örökös életmód -csere,

ismét csak az egyéniség más és más irányban való
fejlődését mozdítja elő . A művelődés terjedése, a tár

sadalmijobblétet élvező osztályok életmódjának elér
hetési lehetsége, nem hogy megszüntetné tehát az
egyéniséget, hanem inkább minden egyes embernek
alkalmat nyujt, sőt önkénytelenülkényszeríti is, egyé

niségét mind több és több irányban fejteni ki. Csak
hogy ezen általános mozgás és forrongás, ezen egye

temes előretörekvésközepette,az egyes működése nem
oly szembetünő,egyénisége a számtalan sok egyéniség

között inkább eltűnik , de azért tényleg valóban

létezik az, jobban mint bármikor is. Egy nagy sikság
közepén , kétségkivül három négy magánosan álló
dombocska is feltünő , mig egy roppant terjedelmű
hegy -lánczolat számtalan ormaiközött, a legmagasabb

csucs sem vonja magára kiválóan figyelmünket. Van

azonban még egy tényező , mely , ha az előbbiek mind
nem léteznének is, egy maga képes volna megmen
teni az európai társadalmat azon veszélytől , mely
felé állítólag a jelenkor civilisatiója halad. És ez a

nyelvkülönbség . A nyelv-szerkezet és azon nép gon
dolkodásmódja között, mely azt beszéli, benső , termé
szetszerű öszszefüggés létezik . Minden ember, ki több
nyelvet tud , tapasztalhatta önmagán , hogy oly tár
gyakról,melyekről ezen nyelvek valamelyikén tanult,

olvasott vagy hallott legtöbbet, még később is leg
inkább ugyanazon nyelven fog gondolkozni, ha
mindjárt nem is birja azt anynyira , mint anyanyel
vét. Minden fogalom , minden eszme, melyet egy
nemzet a másiktólvesz át, a nyelv szerkezetéből szár
mazó kifejezési különbség folytán , habár olykor igen
csekély , de mégis némi módositást szenved ; mely
épen elég arra , hogy azon egyetemes művelődés,
melyet jelenleg szemlélhetünk , ne váljék valóban
egyetemes , teljesen egyöntetű művelődéssé . Már pe

dig a nyelvkülönbségek nem hogy tinedeznének
korunkban, hanem , mint tények bizonyítják ,mindin
kább megszilárdulnak és élesebben körvonalozódnak .
A nemzetiségi eszme, az ujkor irányzatának ez egyik
loghatalmasabb tényezője, ha semmi egyebet sem , de
azt mindenesetre eredményezi, hogy a nyelvek egyen

jogusága elismertetvén , minden nyelv szabadon fej
16dhessék , s a másoktólkölcsönzött műveltséget saját

jelleme és formái szerint vihesse tovább ; mi által
kétségkivül szaporodni fognak polgárisultságunk te
rén a különbféleségek , s ezek öszszeütközése folytán
erösbülni fog az egyéniség érzete , és ezzel együtt

növekedni az egyéni szabadság után való törekvés

Legyen szabad itt, a régibb ésaz uj társadalom között
fennálló különbség jellemzésére, egy hasonlattal él
nem . Ugy képzelem én a régitársadalmat, mint egy
társaságot, hol az emberek egy nagy része csupán
csak - például - fekete ruháthord , más tetemes része

csupán kéket, ismét más része csupán sárgát és igy
tovább. Vannak tehát színek , csakhogy ugyanazon

színt igen sokan közösen viselik . Csak nehányan je
lennek meg itt több színií öltönyben , s open azért
nagy feltünést is okoznak . Az ujkor társadalmát
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ellenben oly gyülekezetnek tekintem , hol a legna
gyobb rész többféle színű ruhát visel, s így e rop
pant tarkaság közepette , egyik sem vonja magára ki
válóan a figyelmet, sőt az egész tömeg már kis
távolból is egyformának tűnik fel , de azért köze
lebbről tekintve ,

a különbféleségek számtalanszor

gyakoriabbak mint amabban .

Ha ugyan nem is osztom Mill aggályait az egyé
niséget illetőleg, noha erős meggyőződésem is, hogy
az egyéni szabadság ügye naponként több -több tért
nyer : mindazáltal épen nem ringatom magamat azon
csalóka hitben , mintha e részben már minden meg
volna nyerve, és többé semmi veszélytől sem lehetne
tartanunk . Mindazzal, a mit az egyéniség érvényre
jutásáról fentebb mondottam , inkább csak a kor irá

nyát óhajtottam kijelölni, mintsem egy már,tényleg
bekövetkezett valódi állapotot rajzolni. Még távol
vagyunk attól, hogy teljesen megnyugodhatnánk,
hogy a társadalom zsarnoki törekvéseit az egyén, ellen

teljesen megszünteknek tekinthetnők . S habár erő

teljes léptekkel haladunk is az egyéni szabadság esz
ményi állapotának, ha mindjárt nem is valósítása , de
legalább megközelítése felé ; mindazáltal nem szabad
ez előrehaladás közben elszunynyadnunk , sőt inkább

folyvást ujuló erővel kell az elénkbe gördülő akadá
lyokat leküzdeni iparkodnunk . A társadalom uralko
dási, terjeszkedési hajlama létezik most is, s mindent

el is követ, hogy az egyéniséget, ha már nem is sem

misítheti meg , legalább korlátozza. Azért folytono
san résen kell állanunk és igyekeznünk kell mind
azon tényezőket, melyek az egyéniség fejlesztésére
közrehatnak , nemcsak épségben fenntartani, hanem
mindinkább növelni és tökéletesbiteni is . Az egyéni
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szabadság egyik leghatalmasb , mondhatnám alapfel
tétele : a gondolat és vitatkozási szabadság . E tárgy

nak Mill egy külön fejezetet is szentel. Túrni és tisz
teletben tartani egymás nézeteit , meghallgatni az
ellenkező véleményt, arra , ha lehet okokkal felelni, s

azt meg czáfolni iparkodni, és ha ez nem sikerül, nem

konokul,megszokásból, vagy valamely eleve felállí
tott tekintély bálványozásából ragaszkodniahhoz, ha
nem elfogadni, a mit észokok helyesebbnek, a való

sággal megegyezőbbnek tüntetnek fel : -

ez az

egyedüli mód , mely valamely kérdés minden oldal
ról való nyugodt megvitatását lehetővé tevén , nem
csak eszmekörünket tágítja , hanem egyedül is vezet
het , az igazságnak emberileg lehető megismerésére.

Az ily eljárás, a mellett, hogy az igazság felismerhe
tésének legbiztosabb eszköze, egyszersmind minden
egyest kényszerít önállóan , saját egyéniségéhez ké

pest gondolkozni, s így leghatásosabb tényezője az

egyéniség fejlődésének is. Álljanak itt Janet Pálnak
e tárgyra vonatkozó szavai: „ Való , hogy a gyakor

latban igen előnyös, ha a bölcsek tekintélye vezérli
és világosítja meg a tudatlanok tapasztalatlanságát,
de csak ugy , ha gondolat- és itéletszabadságukhoz

szól, nem pedig , ha egyedül önmagának követeli a

műveltség kiváltságát, a népnek nem hagyván egye
bet szolgaságnál és tudatlanságnál. . . . Minden arra

mutat, hogy a társadalom a mult és még jövő vaju
dások után , mindinkább a szabad vitatkozás elvének

alapján törekszik megalkulni. A visszaélések, melyek
ez elv alkalmazásából származnak , a gyakorlat által

el fognak enyészni. Ha az emberek megszokják saját
eszüket használni, annak használatában is tökéletes
bülni fognak . A fellázadt szellem tulcsapongásai, in
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kább a megelőző szolgaságnak , mintsem az ébredő

szabadságnak tulajdonítandók . Azon eszközök és
miszerek , melyeket az ipar alkalmaz , nem

voltak

mindjárt eleinte oly tökéletesek, mint jelenleg. Meny
nyivel több időre van tehát még szükség , míg az
eszközök ezen eszköze , t. i. az ész anynyira művelődik
és tökéletesbül, hogy minden ember képessé válik ,
azzal kellően élni. E czélra kellmindnyájunknak tö

rekednünk, de nem azáltal, hogy a magunk eszméjét
másokra erőszakoljuk, hanem azáltal, hogy őket sa
ját gondolataik öntudatára vezéreljük . Azok , kik a

rend és hagyomány bizonyos elveihez ragaszkodnak,
mint minden társadalom szükségszerű alapfeltételei

hez, tegyék le a gondolatszabadság iránt táplált ag
godalmaikat,mert épen oly szükséges az reájuk, mint
ellenfeleikre nézve. Már nincs meszsze az idő, midőn
az egyedüli védeszközűk lesz ; s midőn majd kisebb
séggé válnak , követelni fogják azon jogot, hogy a
tömegtől eltérőleg gondolkozhassanak , midőn az uj

társadalom már megalkotta hitét, előítéleteit, hagyo
mányait, közhelyeit, egy szóval mindazt, a miegy
megállapodott társadalomban soha sem hiányzik , a

régi eszmék , a régi szokások hívei nem

fognak

akarni, ezen ujnemű tekintély előtt meghajolni. Vi
tatkozni, birálgatni fognak , s ők válnak lázadókká ,
sőtmár most is azok . A világi hatalmak ezen foly

tonos egymás után következésében , az egymást
koronként lerontó és önmaguknak absolut érvényes

séget tulajdonító elvek hullámzása közepette mind
nyájunkra nézve csak egy biztosíték létezik , és ez a

kölcsönös szabadság:“ * )
* ) Janet Pál: La liberté de penser. Revue des deux Mon
des. 1866 . Sept. 1 . 49 - 50. 1.
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A gondolatszabadság okvetlenül feltételezi azt,
a mit én gondolatbátorságnak szeretnék nevezni, s a

mimár nem a mások , hanem saját véleményeinkre
vonatkozik . Nem elég az idegen , sőt ellenkező nézetek
oltiirése és nyugodtmeghallgatása , szükséges még ,
hogy saját véleményeink felett is folytonos ollenőr
ON

ködést gyakoroljunk, s hogy birjunk elég erkölesi
erővel megbirálni, és pedig a lehető legszigorubban
még azt is, a mibármimódon , ha mindjárt az ész meg :
dönthetetlennek látszó okoskodása folytán is, benső

meggyőződésünkké vált. ('sak ha erre képesek va
gyunk , ha ezen, igen gyakran fájdalmas műtétet el.
fogulatlanul is nyugodtan tudjuk véghezvinni, tehe

tünk szert azon szellemi teljes önállóságra , mely a
szabadegyéniséget leginkább jellemzi.
Nem tudom , csalódom -e , de nékem ugy tetszik ,
hogy hazánkban a gondolatbátorság meg nem fejlő

dött oda, hova az egyéni szabadság érdekében jutuia
kellene. Nálunk , ugy látszik , az emberek még sokkal
részrehajlóbbak saját véleményeik iránt, hogysem

azok valódisága telett kétkedai bátorkodnának, vagy
hogy épen azok gyenge oldalait belátni és biralni

merészelnék. Eléggé bizonyítja ezt azon kicsinylés,
melylyel különbség nélkül mindenkire tekinteni szo

kás, a kinézeteitmegváltoztatta ,hamindjárt hoszszas
benső küzdelem , s az ellenokok helyességének bola .

tása folytán történt is az ily" apostazia ; és nem gon
dolják meg , hogy azon ember, ki ily módon változ

tatja meggyőződését , ritka erkölesi erő és szellemi
fennsőbbséget tanusít, mert nem kis dolog lemondani

oly meggyőződésről,mely az id8 folyama alatt már
mintegy második természetinkké vált ; és valóban

cós szellemi tevékenység is szükséges ily önbirálat

hoz és az ellentétes okok helyességének felismerésé
hez. Hogy aztán a gondolatbátorság hiánya a gondo
latszabadság korlátozására, türelmetlenségre és a te
kintélyek vakon való követésére vezet , az a dolog

természetéből következik . Nincs itt helye, de nagyon
eszsze
is meszsze
vezetne azon okokat kutatnom , melyek ez
állapotot hazánkban előidézték és fenntartják ; de ta

lán nem egészen csalódom , ha annak főtényezőjéül a
szabadfejlődés majdnem husz éven át tartó, végleges
elnyomását, s az abból származó természetszerű el

lentétes hatást tekintem . De azért nálunk épen ugy,
mint a művelt világ többi részeiben ,megvan a törek

vés, a társadalmat a szabad vitatkozás, tehát a gon

dolatszabadság elvei szerint alakítani ujjá . És e va
16ban létező, e napról napra növekvő és mindinkább

terjeszkedő törekvés az, mely biztosítékot nyujt az
iránt, hogy bár erős küzdelmek , talán roppant ráz
kódtatások után, de mégis létrejő oly állapot, mely
ben az egyéni szabadság feltételei a lehetőleg való
sítva lesznek.

IV .
Igen , — bátran elmondhatjuk tehát, hogy mind

azon eszmék között, melyek korunk fejlődését irá
nyozzák , s a jelen társadalom ujáalakulását feltéte
lezik , a legfontosabb , s a legáltalánosabban elterjedt

az egyéniség eszméje ; s hogy ez eszme valósítása a
czél, mely felé az európai nemzettestület tagjai, rész
ben már öntudatosan , nagyobbára azonban öntu

datlanul törekszenek ; s politikai intézményeiket és
társadalmi viszonyaikat önkéntelenül is akként ipar
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kodnak módosítani, hogy e czélt mielőbb

és minél

biztosabban elérhessék . Mielőtt ez észrevételeket be

fejezném ,még azon kérdéssel kell legalább futólago
san foglalkoznom , hogy az adott tényleges állapotok

és viszonyok között, mily alakban jelentkezhetik és
fog jelentkezni az egyéniség . Hogy az elméleti
egyéni szabadság minden egyes emberre vonatkozó

lag, képtelenség : azt hiszem , erről többet mondani
már nem szükséges. Mindazáltal, kétségtelen az is ,

hogy létezik a vágy, és pedig napról napra növekvő
ben , az egyéni képességek kifejtését, s az egyéni
cselekvőség szabadságát, mind nagyobb mérvben

eszközölni és létevíteni. Kell tehát oly alaknak 16
teznie, melyben az egyéniség saját lételét, az állam
és társadalom tulkapásai és zsarnoksága ellen, bizto

síthatja, s a fennálló viszonyoknak megfelelő önálló

ságra és elismerésre tehet szert. Ezen alakról, ezen
módozatról, mely jövendőben az egyéniség érvénye

sülhetésének szükségszerű feltételét képezi , óhajtok
itt még röviden szólani.

Europa államéletében néhány évtized óta egy
sajátságos jelenség vonja magára figyelmünket t. i.

a népek mindenfelé nyilvánuló vágya, nagy álla
mokká alakulni. Nem szükség talán e részben Olasz

ország példájára hivatkoznunk, vagy Németországra
utalnunk , mely oly roppant sikerrel kezdette meg az

egyesiilés nagy munkáját. Mindenki előtt ismeretesek

a Skandinav törekvések és a pyrenei félszigeten nyi
latkozó egyesülési vágyak, melyek, ha mindjárt soha
sem mennének is teljesülésbe, mint a kor irányának
tanúságai, eléggé jellemzők . Oroszország tettleges

politikája egy , már most is roppant terjedelmű álla
dalom határainak kiterjesztésén fáradozik . A
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Balkan

félszigetén mind élénkebben merülnek fel Dusan bi

rodalmának hagyományai, s a Hellenek is egy , a
mostaninál sokkal terjedelmesebb Görögországról ál

modoznak. Mind ezen, már valósult , vagy csak még
vágyak alakjában mutatkozó jelenségek azt látszanak

bizonyítani, hogy az európai népek , nagy államteste
ket bhajtanak alkotni. S e jelenségben épen az a

sajátságos, hogy a legujabbkori foglalások és terület

változások nem , mikéntaz előtt, egyes hatalmasoknak
vagy kis számu uralkodó osztályoknak, a népek rész
vétét nagyobbára nélkülöző, magán nagyravágyása

vagy kapzsisága által idéztetnek elő , hanem hogy a
népek és nemzetek azon öntudatos érzületének ki
folyásai, mely akaratukat és képességüket vágyaik ,

hajlamaik és önérdekeik valósítására ösztönzi. A ki
vitelben – miután a nagy tömeg egyöntetű gyors
cselekvésre képtelen - - természetesen egyes erélyes

jellemek és tehetségek játszák a főszerepet, de ezek
is csak ugy számíthatnak sikerre, ha felfogva a köz
érzületet, annak végrehajtói gyanánt lépnek fel. Ez

uj iránynak (nagy államokat a népek akarata szerint
alakítani), mely Europa államéletében oly félreismer

hetlenül mutatkozik , egyik tényezője, az embereknek

azon , mind szélesebb körre terjeszkedő meggyőző
dése , hogy azon jogokat és javakat, melyek a ki
váltságok megszüntével nagyobb tömegek birtokává
váltak , könynyebben lehet nagy államban biztosítani
és létesíteni, s a külmegtámadások ellen védeni. A

másik , és talán a leghatalmasabb főtényező : a nem
zetiségi eszme. Nem bátorkodom az ujkor e saját
ságos tüneményének részletes fejtegetésébe bocsát
kozni,mert azt hiszem , hogy azt pontosan , szabatosan
meghatározni nem is lehet. Mindazáltal a főbb voná
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sokat öszszefoglalva , talán megközelítem némileg a

valót, midőn azt állítom , hogy a nemzetiségi érzület,
bizonyos számú embereknek, kiket érdekegység , oly
kor talán ethnographiai helyzet, majd a szokások és

jogok századokon átlétezett egyöntetűsége, leggyak
rabban azonban a nyelvközösség fúz szorosan egy

máshoz, élénken nyilvánuló vágya egy erkölesi
egészet képezni, hogy igy egyenként és együttesen ,

képességeiket és tehetségeiket kifejthessék , hajlamai
kat követhessék , s hogy a hasonló alapokon fennálló
erkölcsi egyedek mellett, szintén önálló , kikerekített,

önmagától és önmagában fejlődő egyéniséget képez
zenek . Igy fogva fel a nemzetiségi eszmét, kétségki

vül a jövő, polgárisultság leghatalmasabb emeltyúije
gyanánt kell azt tekintenünk . Mert,ha ez eszme egy

szer teljesen érvényre emelkedhetik – a miről leg
alább én erősen meg vagyok győződve – azt fogja
eredményezni,hogy az európai társadalom kebelében ,
oly önálló , erkölcsi egyéniségek alakulnak egymás

mellett, melyek nem az uralkodók egymás közt kö
tött szerződései folytán , vagy egyes hódító hatalom
szavára létesülnek , hanem önként, az illetők hajla

mainak, rokonszenvének és érdekközösségének alap
ján képződnek , és igy létrejő nagyban a társadalmat
illetőleg azon állapot, melyet az egyes emberek fej
16désére nézve is mullatlanul szükségesnek ismer

tünk el, oly állapot t. i., melyben számos, saját ter
mészetének megfelelőleg fejlődhető egyéniség jön
egymással folytonos érintkezésbe ; s hogy az önálló
jelleggel biró különbféleségek ezen szüntelenül meg
megujuló érintkezése és surlódása, csak jótékony ha
tással lehet a művelődés haladására és fejlesztésére ,

a felett nem kételkedhetünk . Természetes már, hogy
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az ekként alakult nép -egyéniségek (ha szabad e kife
jezéssel élnem ) , midőn természetüknél fogva gyön

gébbek, hogysem önérdekeiket valósithatnák, vagy
egy hatalmas szomszéd terjeszkedési vágyainak egyen

ként ellentállhatnának, egyesülni fognak oly szövet
ségben , mely mindegyik

egyéniségének teljesen

szabad fejlődést biztosítván, egyszersmind mindnyá
jukat megóvja a kültámadások veszélyétől, s lehetővé
teszi reájuk nézve kitűzött czéljaik megközelitését.
Ha ama veszély bármi oknál fogva megszünnék ,

vagy az érdekek egymástól eltérő irányok követését
kivánnák meg : az ekként alakult szövetségnek is a
tagok szabad tetszése szerint, felbonthatónak kell

lennie. És ez lesz jövőben, nézetem szerint, az európai
egyensulynak , nem a kormányok féltékenykedésén ,

hanem a népek önérdekein alapuló elmélete . Miként
egy nagy nemzet, a szomszédos kisebb nemzeteket

(s hogy e részben az utóbbiakat csakugyan veszély

fenyegetheti, a felett, még ha a szabadság elve álta

lánosan is elismertetnék , valóban nem kételkedhe
tünk, ha meggondoljuk , hogy valamint egyes embe
rek , ugy a népek talán még kevésbé képesek az
emberi természet kapzsi, nagyravágyó irányzataitól

mindenkor menten maradni), épen ugy törekszik az
állam és a társadalom , saját polgárainak egyéniségét
elnyomni és az általa alkotott mintákba szorítani. Mi

után Europa jelen államainak szerkezete mellett, és
különösen azon törekvés következtében , mely nagy
államok alkotására ösztönzi a jelenkor népeit * ) az
* ) A kik azon véleményt osztják, hogy Europában nem
szükségszerű a nagy államok létele és alakítása , rendesen
Ilollandia , Svajcz és Belgium példájára utalnak , hol a va
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egyes ember egyéniségének önállóságát és öncselek

vőségének szabadságát nem létesítheti oly mérték
ben, a mily mértékben azt az egyéniség mindinkább

ébredező és erősbülő érzete megkivánja ; hogy mégis
ez érzetét kielégithesse, hogy egyéniségét a társada

lom zsarnoksága ellenében megvédhesse – mind ezt

nem érhetvén el különválva és magára hagyva --kénytelen szövetkezésbe lépnimás,hasonló állapotban
lévő oly egyéniségekkel, kiknek hajlamai, törekvései

és érdekei, az övéivel leginkább megegyeznek, épen
ugy , miként a nemzetközi jog terén – mint fentebb
nen

kifejteni iparkodtunk - a kisebb nemzetiségi cso
portok valószínűleg nagyobb szövetségeket fognak
alkotni. És igy támad a szabad egyesülés , a társa

dalmi és államélet minden viszonylataiban , e hatal

mas tényező , mely öszszes társadalmi létünknek két
ségkivül uj alakot fog adni. A szabad egyesülés tehát,

a hasonló érdekekkel biró egyének szövetkezése, a
végből,hogy ügyeiket az állammal és társadalommal
szemben szabadon , saját tetszésük szerint intézhessék ,

nem egyéb tehát, mint az öncselekvőségnek , vagy,
politikailag szólva az önigazgatásnak , önkormány
gyoni jólét és szellemi műveltség magos fokon áll, s különö
sen a két utóbbi, még igen kifejlett szabadelvű intézmények
nek is örvend. Amde ne feledjék , hogy Hollandia egykor a
világ legelső hatalmainak sorában állott, s most csak
az akkor gyüjtött tökékből élősködik ; Svajez és Belgium pe
dig az egymásra féltékeny hatalmak között, épen ezek által

mint védbástyák tartatnak fel. Valóban, alig lehet a kétország

sorsa kétséges, ha majd egyszer Franczia -, Német- és Olasz
ország egyenlő hatalomra emelkedik , s ha majd Anglia még
szigorubban fog nemzetgazdászati,közönyös politikájához ra
gaszkodni.
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zatnak létesítése és biztosítása az élet minden mozza

nataiban . És valóban, nem képzelhető a szabadságnak
nagyobb biztosítéka, mint számos, a tagok önkéntes

hozzájárultával keletkezett oly szabad szövetkezések,
melyek az egyeseknél, épen a szövetkezés folytán, jó
val erősebb erkölcsi egyéniségeket képezvén, sokkal
sikeresebben is ellentállhatnak , a társadalom

vagy

állam részéről származó elnyomatásnak . Az ilynemű

zsarnokság árja, az egyesek különálló egyéniségét fel
tarthatlanulmagával sodorja ; ellenben az oly erkölcsi

egyedek szívósságán megtörik és hatástalanná lesz.
Mindezek folytán azon eredményre jutunk , hogy az

egyéni szabadság eszméje, jövőben csak a szabad
egyesüléssel kapcsolatban jelentkezhetik ; vagy más

szavakkal, hogy az egyes ember a társadalom és ál
lam ellenében ,magára hagyva nem érvényesíthetvén

egyéniségét, szövetkezésre kell hogy lépjen mások
kal , s megelégedvén azzal, ha ama felsőbb hata
lommal szemben, szövetségének szabadsága nyer

biztosítást, önegyéniségét csak saját, kisebbkörű szö
vetségében iparkodik teljesen valósítani. Ne feled
jük , hogy szabad egyesülésről szólottunk , tehát

olyanról,melyet a tagok tetszésük szerint mindenkor
felbonthatnak , hogy ujat alakítsanak , vagy hogy
másokba lépjenek . Nem félhetünk tehát, hogy a tár
sadalom ez által ismét csak rideg várnákra , vagy , a

mi talán még roszabb volna, phalanstèrekre fog fel

oszlani. A szabad szó már magában véve mindkettőt
kizárja . Azon állapot, melyre az embert nem születés
vagy a törvény rendelete kárhoztatja , de melyet tet
szése szerint, érdekeihez képest választott és hagyhat
sen
el minden pillanatban , soha sem
válhatik tespedővé.

Az egyéni szabadság tehát azon irány következté
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ben , melyet jelenleg Europa nemzetei követnek, a
társadalommal és állammal szemközt, csak a sza
bad egyesülés alapján keletkezett , egyedül csak a
fennállhatás szüksége által korlátolt önálló , tehát
autonomicus cselekvőséggel biró , és igy erkölcsi
egyéniségeket képező szövetkezésekben nyilvánul
hat ; méltán nevezhetjük tehát a közel jövő egyéni
szabadságát: öszszetett egyéni szabadságnak . Miután
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pedig , nézetem

szerint, épen az egyéni szabadság

korunk vezéreszméje , mely felé irányulminden tö

rekvésünk, azt hiszem , hogy mindaddig , míg az a
fentebbi módon (mely legalább nekem az egyedül
természetesnek látszik ) valósítva nem

lesz , Europa

államai nem számíthatnak nyugodt, háborítlan létre .
Meg kell még itt jegyeznem , hogy mindaz, a mit
mondottam , nem vonatkozik az államok jelenleg fenn

álló kormányzati formáira. Az egyéni szabadság, a

jelenkori müvelt emberiség e legfőbb vágya, legalább
oly alakban , mint azt fentebb felállítani megkisér
lettem , majdnem minden kormányforma mellett
egyaránt képzelhető , a parlamentarismus classicus
Szor' s
földjén épen ugy, mint az autocraticus Oroszország
ban, hol e részben néhány év óta , valóban nevezetes
haladás mutatkozik . A franczia imperialismus is tett

már némi engedményeket a tartományi és községi
rendszer érdekében , s kétségkivül még többre lesz

kénytelen magát elhatározni, a nemzet mind élénkeb
ben nyilvánuló óhajtásának hatása alatt. Ne csodálkoz
zunk tehát,hogy jelenleg az emberek azon viszonyok

életbe léptetésére fordítanak főgondot, melyek között

az anyagi jólét és szellemiműveltség, tehát az egyé
niség létesíthető , s hogy maga az államkormány for
mája iránt, végre is talán némiközönynyel viseltet
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nek. És talán helyesen van igy; mert hiszen , ha
egyszer ki lesz víva azon állapot,melyben az egyéni
szabadság érvényesülhet : a kormányzati formának
is önkénytelenül akként kell alakulnia , hogy e sza
badságot minél kevésbé veszélyeztesse. Ezen elméle

tileg legjobb kormányformát azonban a priori meg
határoznunk nem lehet ; a kor szelleme okvetlenül
feltalálja azt. De ha mindjárt eltérne is azon
azon esz
.

ménytől, melyet magunknak a legjobb kormány
formáról jelenleg alkotunk, legyünk meggyőződve

hogy bármily alakban, a legjobb lesz az,ha megfelel
azon vágyak és törekvések létesítésének , melyek az

emberiséget foglalkoztatják, t. i. az egyéni szabadság
valósításának .
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A SZABADSÁG RÓL.

A SZABADSÁGRÓL ,

Az ember legváltozatosabb irányu fejlődésének
lényeges szükségessége azon nevezetes vezérelv,
melynek támogatására szolgál minden e munká

ban felhozott bizonyiték . - Humboldt Vilmos:
A kormány hatásköréről és kötelességeiről.

Az ő kegyelt és mélyen gyászolt emlékének

ajánlom e munkát, ki müveim legjavának sugalma
zója , részben szerzője volt - - a barátnénak és nő

nek , kinek a való és igaz iránt táplált fenkölt érzete
szolgált nekem a leghathatósb buzdításúl, s helyes

lése volt legédesebb jutalmam . Miként minden, mit

hosszu évek során írtam , úgy e könyv is épen oly
mértékben az ő műve, mint az enyém , de úgy, a
mint most készen áll, nem részesülhetett ama meg

becsiilḥetlen előnyben , hogy ő teljesen átnézhette
volna , egyes , és pedig a legfontosabb részei gon

dosabb átdolgozásra lévén fentartva, melyet most
örökre nélkülözni fognak . Ha csak részben is képes
volnék a világ előtt mind azon nagy eszméket és
nemes érzelmeket tolmácsolni, melyek vele együtt

sírba szálltak , több jót eszközölhetnék ez által, mint
mindazzal , a mit még írhatok , nem számíthatván
többé páratlan böleseségének sugallatára és segé
lyére.

FEJEZET.

Bevezetés.
E munka tárgyát nem az ugynevezett akarat

szabadság , mely oly helytelenil 16n ellentétbe állítva
a bölcselmi szükségesség hibás elnevezésű elmélete

vel : hanem a polgári vagy társadalmi szabadság ,
tehát azon hatalom

természete és határai képezik ,

melyet a társadalom az egyén felett jogosan gyako

rolhat. Oly kérdés ez , mely ritkán volt tárgyalva s
alig olykor átalánosságban megvitatva, pedig titkos
jelenléte által folyvást a legnagyobb befolyással van
korunk gyakorlati vitáira, s tagadhatlanúl a jövő 16
életkérdését képezi. Úpen nem mondhatjuk újnak ;
mert hiszen bizonyos tekintetben az osztá meg az

emberiséget a legrégibb időktől fogva ; de a haladás
azon fokán, melyre a népfajok műveltebb osztályai
jutottak , íj alakban jelentkezik s ezért egészen más
és alaposabb tárgyalást igényel.

A szabadság küzdelmea hatalommal legszembe
ötlőbb jellege a történelem azon korszakainak, me
lyek legelőször vonják magukra figyelmünket, kü
lönösen Görögország; Róma és Anglia történetének.

-
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Régente azonban e küzdelem csak az alattvalók, vagy

az alattvalók némely osztálya s a kormány közt folyt.

Szabadság alatt csak a politikai uralkodók zsarnok
sága ellen igénybe vett oltalmat értették . Az uralko

dókat úgy tekinték , mint kik (Görögország némely

népszerü kormányformái kivételével) szükségkép el
lenséges viszonyban állanak az általuk kormányzott
néppel. Az uralkodó pedig vagy egyes egyén volt,

vagy egy hatalmasb törzs vagy várna, kik mind
nyájan örökség útján , vagy hódítás által nyerték
hatalmukat, s kétségkívül nem a kormányzottak jó
voltából bírták azt ; kiknek felsőbbségét azonban az

emberek nem merték vagy nem akarták kétségbe
vonni, bármennyire iparkodtak is annak zsarnoki

gyakorlása ellen magukat biztosítani. Úgy tekinték

az uralkodók hatalmát, mint a mely szükséges, de
egyszersmind felette veszélyes is,mint fegyvert, me
lyet azok ép oly könnyen fordíthattak alattvalóik ,

mint külellenségek ellen . Hogy a község gyengébb
tagjai oltalmat találjanak a számtalan keselyűk ra

gadozásai ellenében, szükség volt egy oly ragadozó
állatra , mely valamenynyinél erősebb lévén , mind
anynyit féken tarthatá . De miután a keselyű királya

kétségkívül ép oly hajlammal bírt a nyáj kizsákmá
nyolására ,mint a kisebb vérszopók serege,annak kar
mai- és csőre ellen is folytonosan védelmi állást kel
lett foglalni. A honfiak fő törekvése tehát nem terjedt

még tovább azon hatalom határainak megszabásánál,
melyet az uralkodó a község felett gyakorolhatott ,

s ezen korlátozást nevezték akkor szabadságnak. E
czélt két uton iparkodtak elérni. Először bizonyos

kiváltságok , úgynevezett politikai szabadalmak vagy
jogok elismertetése által,melyeket ha meg nem tar

tott az uralkodó, kötelességét szegte meg , s ez eset
ben a részletes ellenállást, vagy az átalános felkelést
is jogosultnak tekintették . Egy más és közönségesen

későbbimód némi alkotmányos korlátok életbelépte
tésében állott, melyeknél fogva az uralkodó hatalom

némely legfontosabb cselekvényei csak azon lénye
ges feltételmellett juthattak érvényre, ha azokhoz a

község , vagy annak érdekeit képviselő valamely tes
tület is hozzíauta beegyezését. A korlátozás fontebb
említett első módja előtt az uralkodó hatalom Európa

majdnem minden államában kénytelen volt többé ke
vésbé meghajolni. Nem így azonban a második előtt;
s ezért ezt létesíteni, vagy ott, a hol már némi rész

ben érvényre emelkedett,még tökéletesebben kifej
teni, volt mindenütt a szabadság minden igaz barát

jának fő törekvése ; és mindaddig , míg az emberek
megelégedtek azzal, hogy egyik ellenséget a másik
segedelmével gyönzék le, s hogy egy uralkodó hatal
ma alatt álljanak , ha mindjárt azon feltétel mellett is,

hogy zsarnoksága ellen többé kevésbé védve legye
nek , -- vágyaik ennél többre nem terjedtek.
Bekövetkezett azonban a történelmi események

fejlődtével azon időpont, midőn az emberek végre
megszüntek természeti szükségességnek tekinteni azt,

hogy uralkodóik önálló , az ő érdekeikkol ellentétes
hatalmat kipezzenek . Sokkal üdvösebbnek tartották
már ekkor, hogy az állam különbféle tisztviselei a
nép által választva , annak csak tetszése szerint visz

szahívható megbízottjai vagy képviselői legyenek.
("sakis ily módon véltek biztosítékot találni a kor

mány hatalmának, a nép kárára irányzott visszaélésci
ellen. Ezen újonnan támadt vágy választott, s ideigle

nes kormányzók után lassanként a néppárt legtöbb

-
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törekvésének tárgyát képezé, valahol csak ily párt
létezett, s nagy részben háttérbe szorította mindazon
korábbi törekvéseket, melyek az uralkodók hatalma

nak korlátozására voltak irányozva. Azonban e küz
delem közepett, mely oda irányult, hogy az uralko
dói hatalom egyedül a kormányzottak időszakonként

megújuló választásának legyen kifolyása, némelyek

azon gondolatra jöttek, hogy talán eddig túlságosan
nagy súly lőn fektetve magának a hatalomnak korlá

tozására . E korlátozást (úgylátszék ) tulajdonkép csak
oly uralkodók ellenében kellett alkalmazni, kiknek
érdekei foly vást ellentétben állottak népeik érdekével.

Most azonban már azon szükség lépett előtérbe, hogy
az uralkodók a néppel azonosuljanak, hogy akaratuk
és érdekeik teljesen megegyezzenek a nemzet akara
tával és érdekeivel. A nemzet saját akarata ellenében
nem szorult oltalomra , mert hiszen attól, hogy ön

maga felett zsarnokoskodjék , nem lehetett tartani. Ha
az uralkodók tényleg felelősek a nemzetnek s köny
nyen elmozdíthatók , úgy minden veszély nélkül fel

lehet őket oly hatalommal ruházni, melynek mikénti
használatát a nemzet maga szabhatja meg . Hatalmuk
többé nem egyéb , mint a nemzet öszszpontosított s a
gyakorlatra alkalmasb formában jelentkező hatalma.

Ezen gondolkozásmód , vagy inkább talán ez érzület

felette el volt terjedve Európa legújabbkori szabad
elvü nemzedékének körében , s a continensen még
most is ez az uralkodó . Azok , kik a kormány cselek

vényeinek korlátozását szükségesnek tartják, kivévén

azon kormányét , melynek még létezését sem vélik
kivánatosnak , mint ritka kivételek

tündökölnek a

continens politikusai között. Hasonló politikai érzület
vált volna túlnyomóvá saját hazánkban (Angliában)

is, ha azon körülmények , melyek egy ideig fejlődé.

sét előmozdíták , meg nem változtak volna.
Amde a politikai és bölcseleti elméletekben épen
úgy, mint egyes embernél a siker következtében oly

hibák és gyöngeségek jónek napfényre ,melyek el.
lenkező esetben talán örökre rejtve maradtak volna.
Azon nézet, hogy a népnek saját hatalmát önmaga
felett nem kell korlátoznia , a lapigazság gyanánt tin

hetett fel akkor, midőn a népkormány még osak a
késő ábránd képe, vagy már egy, rég letünt kor ho
mályos hagyománya volt. E nézet érvénye nemis

gyengült oly ideiglenes , bár nagyszerű tévedések
által, minőket a franczia forradalom mutat fel, me

lyek közül a legroszabbak csak nehány bitorló ke

vesek műve volt, s melyek nem is tulajdoníthatók a
népintézmények folytonos miiködésének , hanem a
monarchicus és aristocraticus zsarnokság ellen irány
zott rögtöni viharos kitörésének . Keletkezett azonban
egy democrata köztársaság , mely a föld ogy nagy
részére kiterjesztven walmát , nem sokára mint a
nemzettestület egyik leghatalmasb tagja jelentkezett,
s ekkor a választó és felelős kormány forma is azon

vizsgálódás és bírálás tárgya lőn,mely minden létező
tényt figyelemmel kisér. Az észlelés azon eredményre

vezetett, hogy e tételek , „ Önkormányzat" sa „ nep ha
talma ommaga felett," nem felelnek meg teljesen a

dolgok valódi állásának. A „nép, mely a hatalmat
gyakorolja , nem mindig azonos azon néppel, mely
felett e hatalom gyakoroltatik , s az önkormáyzat"
nem minden egyesnek kormányzása önmaga által ha

nem inkább az egyesek kormányoztatása valameny
nyi által. A nép akarata gyakorlatilag nem egyéb ,
mint a nép legszámosabb vagy legtevékenyebb osz
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tályának akarata , tehát a többségé, vagy azoké, kik

nek sikerült magukat többség gyanánt elismertetni,
és így beállhat azon eset, hogy a nép saját létszámá

nak egy részét elnyomni iparkodik , s épen úgy
szükséges a hatalommal való ilyen , valamint minden

visszaélés ellen óvakodni. Az egyének felett gyako
rolt kormányhatalom korlátozása nem kevésbé fon
tos tehát, még azon esetben is, midőn azon hatalom
közegei rendszeresen felelősek a községnek , vagy, he

lyesebben szólva , a legerősebb pártnak a községben .
A dolgok ily felfogása , mely egyaránt megfelel a
gondolkozók értelmének s az európai társadalom azon
nevezetes osztályainak , s azZ európai társadalomban

ney

nevezetesb állást elfoglaló azon osztályok hajlamai

nak, melyeknek valódi vagy képzelt érdekeik ellen
tétben állanak a democratiával, csakhamar utat tört

magának , és jelenleg már a politikai elméletek , a
„többség zsarnokságáról,“ mint oly veszélyes bajról
szólanak , melynek ellenében a társadalomnak foly
vást résen kell állania .

A többség zsarnoksága, valamint minden egyéb
más zsarnokság, annyiban gerjeszt még korunkban is

leginkább félelmet, a mennyiben a közhatóságok cse
lekvényeik kifolyása gyanánt tűnik fel. Ámde a ki
csak kissé mélyebben gondolkozott e tárgyról, köny
nyen észreveheti, hogy midőn a társadalom maga a
zsarnok - - a társadalom egyetemlegesen az egyesek
felett, kik azt alkotják

sa
gyakorla
- - zsarnokságának

tában nem szorúlt egyedül azon cselekvényekre , me
lyeket politikai tisztviselőiáltal intéztethet. A társa

dalom önmaga hajthatja és hajtja is végre rendeleteit,
s ha helytelen rendeleteket oszt, vagy általában oly
tárgyak iránt rendelkezik , melyeknek körébe avat

--

11

-

koznia nem kellene, valóban oly társadalmizsarnok
ságot gyakorol, mely szigorúsígra nézve a politikai
elnyomatás majdnem

minden nemét felülmúlja , s ha

mindjárt nincsen is oly súlyos büntetésekkel támo

gatva,mindazáltal kevesebb alkalmat nyújt a menek
vésre, s mélyebben behatván az élet minden rétegébe,

magát a lelket veti ravigába. Nem elég tehát a tiszt

viselő zsarnoksága ellen óvnimagunkat, alkalmat kell
keresnünk különösen az uralkodó vélemény és érzü
let, azaz : a társadalom azon törekvése ellen, melynél

fogva nem ugyan polgári büntetések segélyével, de
más módokon saját nézeteit és szokásait igyekszik ,
mint magatartási szabályokat azokra erőszakolni, kik
ellenkező véleményt vallanak , és így minden ellen

tétes egyéniség fejlődését elnyomni, s ha lehet,még

képződését is meggátolni iparkodik , s minden jelle
met az általa előírt minta szerint kényszerít alakulni.
Van azonban határ, melyet a közvélemény az egyéni

függetlenséggel való jogos érintkezéseiben át nem
léphet ; e határ feltalálása s annak megvédése min

den tủlcsapás ellen , ép oly szükséges feltétele az em

beriség jólétének , mint a politikai zsarnokság ellen
alkalmazott oltalom .

Noha ez állítás igazsága átalánosságban két
ségbe nem vonható, a gyakorlati kivételt illetőleg ,
azaz : hol állítandó tehát fel e válaszfal, s hogyan
egyeztethető meg kellően az egyéni függetlenség a
társadalmi ellenőrködéssel, még mindent teremtenünk

kell. Mindaz, mia lételt bárkire nézve értékessé te

heti, mások cselekvényeinek kényszerü korlátozásá
ban leli feltételét. Bizonyos magatartási szabályok
nak ennélfogva szükségkép létezniök kell, és pedig
részint törvény, részint a közvélemény által szabva ,
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sok oly tárgyra nézve,mely a törvény hatásköre alá
nem esik . Milyenek lenyenek e szabályok, ez a fő
kérdés az emberidolgok intézésében ; de egyszersmind
oly kérdés, mely a végleges megoldástól, némely igen
szembeötlő esetek kivételével,még igen távol áll. Nem
oldotta aztmeg egyenlően két különböző korszak , de

még két egymásra következő század sem , s az egyik
kor vagy ország véleménye e részben bámulattal tölti

el a másikat. Mindazáltal valamely adott kor vagy

ország népei oly kevéssé hiszik e kérdést bonyoló
dottnak, mintha aziránt az emberiség folyvást meg

egyező nézetben lett volna. Azon szabályokat,melyek
náluk érvényesek , már önmaguknál fogva jogosul
taknak és természeteseknek tartják . E csaknem álta
lános tévedés is világos bizonyítéka a szokás varázs

hatalmának , s bátran mondhatjuk , hogy a szokás
nemcsak második természetté válik , mint a közmon

dás tartja , hanem legtöbb esetben a valódi helyébe is
lép. A szokás hatása , a mennyiben t. i. elejét veszi
még a kételynek is, az emberek által egymásra erő
szakolt szabályokat illetőleg, már annál fogva is nyo

matékosabb , mivel ily esetben a közvélemény átala

ban véve nem tartja szükségesnek, hogy az ember
nézeteit és cselekvéseit mások vagy önmaga előtt
indokolja . Az emberek megszokták hinni, s e hitük
ben még olyanok részéről is erősítést nyernek, kik
igényt tartanak a bölcsész névre, hogy ily természetű
kérdésekben helyesebb útmutatóul szolgálnak érzé

seik, mint az okoskodások, s hogy így az utóbbiak
teljesen nélkülözhetők is. Véleményök alkotásában az

emberi élet szabályzata felett irányadóul azon, min
denkivel közös érzet szolgál, mely szerint minden
egyes egyén másoktól a magáéihoz, vagy azok cse
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lekvényeihez hasonló cselekvényeket követel, kik
iránt rokonszenvel viseltetik . Senki sem ismeriel azt,
hogy az itélethozásban egyediil saját hajlamát kell
követnie ; pedig oly vélemény valami magatartási

szabály felett, mely okokkal támogatva nincsen, nem
tekinthető egyébnek , mint az illető előszeretetének , s
ha az adott okok csak többek előszeretetén alapsza

nak, úgy a nyilvánított vélemény ismét osak többek
hajlamának kifejezése az egyesó helyett. A közönsé
ges emberre nézve azonban saját előszeretete , ha azt

mások által is támogatva látja, nemcsak teljesen ki
elégitő , hanem legtöbb esetben egyedili kútfeje mind

azon nézeteknek, melyeket magának az erkölcsiség ,
az ízlés és az illem felett alkot, s melyek nincsenek
határozottan kifejezve hittanában , sőt még ezek ma
gyarázatában is f& vezérelvül tekinti azt. Az emberek
nézeteit tehát mind az iránt, a mi dicséretes, kárho

zatos , azon számtalan okok szabályozzák , melyek

mások magaviselete iránt táplált kívánalmaikra gya
korolnak befolyást , s ezek ép oly számosak , mint

azon okok, melyek bármely más tárgy iránt ébresz
tenek bennök vágyat. Ilyenek pedig olykor az érte

lem , majd az előitéletek vagy a babona , gyakran
társadalmihajlamai, s nem ritkán a társadalomellene
sek, úgymint irigység vagy féltékenység, dölyf vagy
megvetés, de legtöbbnyire saját személyök irányában
táplált vágyaik és aggodalmaik , jogos vagy jogtalan

önérdekük. A hol csak uralkodó osztály létezik , ott az
ország erkölcsi érziilete jobbára az osztályérdekek s
az osztályfensőbbség érzetének kifolyása. A spartaiak

és heloták, az ültetvényesek és négerek , a fejedelmek
és alattvalók, a nemesek és nemtelenek , a férfiak és
nők között létezett és létező erkölcsi viszony nagyob
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bára ezen osztályok érdekeinek és érzeteinek szüle
ménye, s az ily létrejött közérzület visszahat az ural

kodó osztály tagjainak erkölcsi érzetére , egymás közt

fenforgó viszonyaikban is. A hol ellenben az előbb
uralkodó osztály már elvesztette fensőbbségét, vagy
a hol ezen fensőbbség népszerűtlenné vált , ott az

uralkodó erkölcsi közérzület a fensőbbség iránt táp
lált és türelmetlenségig fokozott ellenszenv jellegével
bír . Egy másik főtényező mindazon, a cselekvésre

vagy mulasztásra vonatkozó magatartási szabályok
létrejöttében , melyeket törvény vagy közvélemény

szabott meg , azon szolgai hódolat volt,melyet az em
beriség világi uralkodóinak vagy isteneinek, képzelt
hajlamai vagy ellenszenvei iránt tanusított. E szol

gaiság bár lényegileg önzésen alapszik , nem mond

ható egészen színlettnek , sőt képes az emberekben
valódi gyűlölséget támasztani egymás iránt; ennek

tulajdonítható pl. az, hogy annyi bűvészt és eretne
ket égettek meg . Az erkölcsi érzület irányzására oly

sok más aljas behatás mellett kétségkívül nagy befo
lyást gyakoroltak a társadalom általános és valódi
érdekei is , csakhogy e befolyás nem annyira ez
érdekek értelmi szükségességének , mint inkább az
azokból származó rokon - és ellenszenvek következ
ményeinek tekintendő ; ámde az erkölcsi közérzület
létrejöttében oly rokon - és ellenszenvek is hasonlóan

fontos szerepet játszottak, melyek nem alapszanak a
társadalmi érdekeken .

Ha a törvény vagy a közvéleményszabta bün
ti tések védelme alatt álló általános magatartási sza

bályok tehát a társadalomnak vagy a társadalom
valamely hatalmasb osztályának hajlamaiból vagy
ellenszenveiből vették

eredetüket , és közönségesen
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azok , kik gondolkozásra és érzületre nézve jóval

megelőzték a társadalmat, elvileg nem támadták meg
a dolgok ezen állását, habár azzal a részleteket illető
leg gyakran ellenkezésbe jöttek is , inkább csak azt

iparkodtak megállapítani, hogy mit kell a társada
lomnak ohajtania vagy kerülnie, a helyett, hogy azt
fürkészték volna, vajjon törvény gyanánt tekinthe
tők -e a társadalmi hajlamok és ellenszenvek az egye
sekre nézve is . Törekvésök leginkább csak oda irá

nyúlt, hogy azon egyes gyakorlati tételeket illetőleg ,
melyekre nézve ők maguk eretnekek voltak , az em

beriség érzületét megváltoztassák, s nem igyekeztek
az általános szabadság védelmére kelni közösen az

eretnekekkel. Egyedül csak a vallási kérdésekben
emelkedtek az emberek magasabb nézpontra és ra
gaszkodtak ahhoz álhatatosan, és pedig nemcsak el

szórtan, hanem tömegesen is, mely körülmény sok
tekintetben felette tanulságos, s talán leginkább azért,
mert kétségtelen bizonyságát szolgáltatja , az úgyne
vezett erkölcsi érzet tévedhetésének , az odium theo
logicum minden őszinte vakbuzgónál okvetlenül er
kölcsi érzületének kifolyása . Azok , kik először törték

meg az úgynevezett egyetemes egyház uralmát, ép

oly kevéssé voltak hajlandók a hit dolgában nézet
különbséget tűrni, mint maga azon egyház . Midőn
azonban a harcz heve lecsillapúlt , a nélkül, hogy

bármelyik párt is teljes diadalt aratott volna, s egy
felekezet, vagy egyház sem

remélhetett többet, mint

a már elfoglalt tér fentartását : a kisebbségek meg

győződvén a felől, hogy nincs többé esélyük több
séggé válhatni, kényszerülve voltak azokhoz folya
modni, eltérő nézeteik megtűréseért, kiket már meg
nem

téríthettek .

E

küzdelmek közepett lettek az
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egyén jogai a társadalom ellenében széles, átalános
érvényű alapokra fektetve, s a társadalom törekvé
sének jogosultsága a vele ellenkezők felett hatalmat
gyakorolni nyíltan kétségbevonva. Azon nagy írók,
kiknek az emberiség az összes vallási szabadságot

köszönheti, melylyel jelenleg bír, többnyire úgy nyi
latkoztak a lelkiismeret szabadságáról , mint valami

elidegeníthetlen jogról, s határozottan tagadták , hogy
bárki is vallásos nézetei miattmásokkal felelettel tar
toznék . Oly természetes tulajdona azonban az emberi

ségnek a türelmetlenség ,mind az iránt, a mi valóban
em
érdekli, hogy a vallásszabadság is majdnem
csak ott

léphetett valóban életbe, a hol a theologiai vitákat
kizáró vallásos közöny is hozzá járult létrejöttéhez.
A legtöbb vallásos egyén, még a legtürelmesebb or

szágban is, csak bizonyos hallgatag megszorításokkal
ismeri el a türelmesség kötelező erejét. Némelyek
megszenvednek

ellenkező

nézetet az egyház · kor

mányzata , de nem a dogma felett ; mások mindenki
iránt türelmesek, csak a katholikusok vagy unitariu
sok iránt nem ; ismét mások már azok iránt is, kik

legalább a kijelentett vallásban hisznek, de csak ke

vesen terjesztik ennél is tovább a türelmességet,mely
nek véghatárát az egy istenben s a jövő életben való

hit képezi. A hol a többség még élénk és őszinte köz
érzülettel bír, úgy látszik , hogy ott nem sokat enged

a mások engedelmessége iránt támasztott igényeiből.
Angliában , talán a politikai események fejlődése
folytán, habár a közvélemény nyomása sulyosabb is,
a törvényé sokkal gyengébb, mint Európa más álla
mában, s élénk ellenszenv mutatkozik a végrehajtó
hatalomnak minden közvetlen beavatkozása ellen a

magán élet viszonylataiba, mely ellenszeny nem any

nyira az egyéni önállóság kellő elismerésén , mint
inkább azon megrögzött nézeten alapszik , mely a
kormány érdekeit még most is ellentéteseknek véli a
közérdekkel. A többség még nem szokta meg a kor
II

mány hatalmát saját hatalma -- annak nézeteit saját

nézetei gyanánt tekinteni. Ila majd egyszer ezen ön
tudatra jut, az egyéni szabadság ép anynyira ki lesz
téve a kormány , mint jelenleg már a közvélemény
támadásának ; most azonban még erős ellenszenv
uralkodik az egyénnek a törvény által történendo

korlátozása irántmindazon viszonyokban,melyekben
eddig korlátozva nem volt, és pedig tekintet nélkül
arra , vajjon ezen viszonyok valóban jogos tárgyát

képezik -e a törvényes ellenőrködésnek vagy sem , a
mennyiben t. i. ez érzet, mely magában véve a lehető
legüdvösebb , « gyakorlati élet egyes eseteiben ép

annyiszor talál helyes , mint helytelen alkalmazást.
És valóban, nem átalánosan elismert elvből kiindulva
szokás a kormány beavatkozásának

helyes

vagy

helytelen voltát bizonyítgatni. Az emberek e tárgy

ban személyes hajlamaikat követve itélnek . Némelyek ,
midőn valamely üdvös javítást vélnek szükségesnek ,
vagy megrögzött bajt orvoslandónak , örömest ser

kentenék a kormányt kezdeményezésre, mások ellen
ben készek inkább a legnagyobb társadalmi bajokat
is elszenvedni, semhogy az emberek érdekének össze
ségét egy olyannal szaporítanák , mely a kormány

ellenőrködése alá volna helyezve. S az emberek min
den különös esetben czen nézpontok egyikéből vagy
másikából indulnak ki, egyéni érzelmeikhez , vagy
azon érdekeltség fokozatához képest, melylyel a kor

mány által véghezviendő cselekvény iránt viseltetnek ,

vagy azon meggyőződésük szerint, hogy a kormány
A SZABADSÁGRÓL. .
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azt vágyaikkalmegegyező vagy ellenkezőmódon fogja
teljesíteni, felette ritkán követnek azonban bizonyos

határozott elvet a részben , hogy mely cselekvények
tartozhatnak a kormány hatásköréhez . Nézetem sze
rint az ily szabály vagy elv hiánya okozza azt, hogy
jelenleg az egyik nézpont követői ép oly gyakran
tévednek , mint a másikéi ; a kormány beavatkozását
ép anynyiszor helytelenül róvják meg, mint a meny

nyiszer helytelenül folyamodnak ahhoz .
E munka czélja tehát nem egyéb , mint azon

igen egyszerű elvet felállítani, mely szerint a társa
dalom kényszerítve és ellenőrködve az egyénekkel
érintkezik , legyenek bár az így használt eszközök a
physikai erő mint törvényes büntetés, vagy a közvé

lemény erkölcsi nyomása. Ez elv pedig abból áll:
hogy az egyetlen czél,melynek biztosítására az embe
reknek akár egyenként, akár öszszetesen törekedniök

kell, midőn t. i. egyiknek vagy akárhánynak cse
· lekvési szabadsága a többiekével kölcsönös érintke

zésbe jó , az önvédelem . Hogy továbbá csak akkor
lehet valamely művelt közönség bármely tagja felett

akarata ellenére is jogosan hatalmat gyakorolni, ha ez

által mások valami bajtól kiméltetnek meg . Valaki
nek saját java, legyen az bár physikai vagy erkölcsi,

erre még nem jogosít fel. Nem lehet őt jogosan vala
mely cselekvényre vagy mulasztásra kényszeríteni
csak azért, mivel az reá nézve üdvösebb,mivel az által

boldogabb lesz, vagy mivel mások nézete szerint az
ily cselekedet helyes sőt talán jogos is volna. Mind
ezen elősorolt okok igen alkalmasak arra, hogy vele

tanácskozzunk , okoskodjunk , hogy őt meggyőzni,
kérlelni iparkodjunk ; de nem elegendők arra, hogy

ellene bármely kényszert alkalmazzunk , vagy reá
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valamely bajt hárítsunk , az esetben , ha t. i.mindaz
által másként cselekednék . ('sak azon egy esetben
volnánk erre feljogosítva , ha a cselekedet, melytől öt

visszatartani iparkodunk , másokra nézve káros le
hetne. Bárki is csak azon cselekvényeért felelős a

társadalomnak, mely másokat érint. A mely cseleke
dete csak önmagára vonatkozik , arra nézve joga van
teljes függetlenséget követelni. Saját teste és lelke,
tehát önmaga felett az egyén korlátlan ur.
Alig szükség talán megemlíteni, hogy e tantétel

csak oly emberi lényekre alkalmazható , kiknél a ké
pességek már teljes mértékben kifejlődtek . Nem szó
lunk itt sem gyermekekről, sem oly mind két nemű
ifjakról, kik még nem lépték át a törvény általmeg
szabott teljes kort. Azokat, kik még mások gondvi

selésére szorúltak , szintúgy kell saját cselekedeteik ,
mint a külső bántalom ellen oltalmazni. Hasonlókép

nem veszszük figyelembe a társadalom azon elmaradt
állaputát sem , midőn a faj maga még gyermekkorát
éli. A fejlődés első korszakaiban a nehézségek oly

nagyok, hogy azok leküzdésére nem igen lehet válo
gatni az eszközök között, s a haladást szem előtt tartó
uralkodó bátran használhat, bármily módot czélja
elérésére , mely czélt másként talán soha meg sem
közelíthetett volna. Barbár népnél a zsarnokság jogos

kormányforma, ha ugyan a czél a nép művelődése ,
s igazoltnak tekinthető minden oly eszköz is, mely
e czélt előmozdítja. A szabadság , mint elv , nem alkal
mazható semmi oly állapotban , mely megelőzi azon

korszakot, midőn az emberiség végre képessé válik
kölcsönös szabad vitatkozás által haladni a fejlődés
utján : Mindaddig nincs egyéb teendőjük a népeknek ,

mint feltétlenül engedelmeskedni egy Akbár vagy
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Nagy Károly parancsainak, ha ugyan elég szeren
csések egy ilyenre szert tehetni. Mihelyt azonban az
emberiség elérte a fejlődés azon fokát,melytől kezdve
már rábeszélés és meggyőzés által vezérelhető hala
dásában (s e korszakot mind azon népek , melyekkel
itt foglalkozunk , már régen túllépték ), a kényszerítés,

mint eszköz, a közjó tekintetéből nem alkalmazható
sem közvetlenül, sem mint büntetés a nem engedés

esetében , s csak akkor igazolt, ha az mások biztonsá
а

gának fenntartására szolgál.
Meg kell itt említenem , hogy szándékosan mel
lőzök minden előnyt,melyet okaim támogatására az
elvont jog eszméjéből meríthetnék , mint a mely tel
jesen független a hasznosság elvétől. A hasznossá
got tekintem minden ethikai kérdés megoldásánál
fő alapelvül: de az oly legtágabb értelemben vett
hasznosságot, mely az embernek , mint haladásra ké .

pes lénynek állandó érdekein alapszik . Ezen érdekek
nézetem szerint az egyéni, szabad akarat korlátozását
külső ellenőrködés által az egyénnek csak azon csele

kedeteire nézve engedik meg , melyek mások érde
keire vonatkoznak . Ha valaki oly tettet követ el,
mely másokra nézve sérelmes : akkor kétség kivül
jogosan büntethető a törvény , vagy a hol nem ta

nácsos a törvényes büntetést alkalmazni, a közmeg
rovás által. Van azonban számtalan , mások javát

előmozdító oly cselekvény is, melyre valakit jogosan
kényszeríteni lehet, így pl. hogy a törvényszék előtt
tanuskodjék , hogy részt vegyen a közös védelemben,
vagy bármely más közös munkában , melyet azon
társadalom érdekei kivánnak meg, melynek oltalma

alatt áll, vagy hogy bizonyos jótékonysági tettekre
határozza el magát, pl. embertársa életének megmen
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tésére, vagy a védtelennek megoltalmazására a bán
talmak ellenében,mely cselekvények elmulasztásáért,
valahányszor t. i. kötelezők, mindenki jogosan fele
letre ronható a társadalom által. Nemcsak cseleke
deteink , de mulasztásunk által is okozhatunk bajt
másoknak , és mindkét esetben felelősek vagyunk a
bekövetkezett bántalomért. Az utóbbiban , t. i. a mu

lasztás esetében sokkal óvatosabban kell azonban a
kényszert alkalmazni, mint az előbbiben . Feleletre
vonni valakit azért, mert másoknak kárt okoz, ez a

szabály ; de feleletre vonni őt azért, mert a lehető bán
talmat meg nem akadályozta , ez inkább csak kivétel.

Van azonban sok igen világos és fontos esct,midőn az
ily kivétel is teljesen igazolt. Mind arra nézve, a miaz
egyén külső viszonylatainak folyománya, de jure fe
lelős azoknak , a kiknek ez által érdekeik érintve

vannak, sőt ha kell, a társadalomnak is, mint azok
oltalmazójának . Van ugyan gyakorta elég ok arra is ,
hogy valaki feleletre ne vonassék ; de az ily okoknak

mindenkor az egyes eset különös sajátságaiból kell
származniok , pl. vagy mert az illető ily esetben helye
sebben cselekedhetik magára hagyva, mint a társa

dalom bármely módon gyakorolt ellenőrködése mel

let , vagy mivel a társadalom ellenőrködése talán
nagyobb bajokat szerezne azoknál, melyeket épen
elhárítani lenne feladata. Ila már valaki ily okoknál

fogva a felelősség terhe alól feloldatik , saját lelkiis
meretének kell az üresen hagyott ité16 székre lépnie,

s mások külső oltalom nélkülmaradt érdekeit meg
védenie ; s azon esetben ,midőn az egyén cselekedetei
ért embertársainak nem felelős, kétségkivül sokkal

szigorúbban fog önmaga felett itélni.
Van azonban egy oly cselekvési kör , mely a

--

22

-

társadalmat épen nem , vagy csak közvetve érinti, az
t. i., mely magában foglalja az egyén életének és
magaviseletének mindazen mozzanatait,melyek csak
önmagát érdeklik , másokra pedig csak úgy vonatkoz

hatnak, ha szabadon, jószántukból és meggyőződés
alapján adták ahhoz beegyezésüket. Midőn azt mon

dom , hogy csak önmagát érdeklik , ezt úgy értem ,
hogy közvetlenül és mindenek előtt ; mert hiszen a mi
az egyest illeti , általa illethet másokat is ; azonban
az ellenvetést, mely ezen eshetőségre vonatkozik , ké
sőbben tárgyalandjuk. Ez tehát az emberi szabadság

sajátos köre. Magában foglalja az először is a lelkiis

meret egész belső világát, melynek fő követelménye
a legtágabb értelemben vett lelkiismeret-szabadság ,

gondolat- és érzelemszabadság , teljes vélemény és
érzetszabadság , a gyakorlat és elmélet, a tudomány,

crkölcs és hittan minden tárgyaira nézve. A véle

ménynyilvánítás szabadsága, úgy látszik első pilla
natra , hogy más elv alá sorozandó, miután az emberi
cselekvőség azon részéhez tartozik ,mely másokra van
vonatkozással ; minthogy azonban csaknem oly fon
tossággal bír, mint maga a gondolat-szabadság , és
úgyanazon okokban találja jogosultságát, melyekben

amaz , ennélfogva gyakorlatilag attól el sem is vá
lasztható . Magában foglalja felállított elvünk másod
szor még az emberi ízlések és törekvések szabadságát,
t. i. szabadságot arra , hogy saját jellemünkhöz képest
rendezhessük be életmódunkat, hogy tetszésünk sze
rint cselekedhessünk , elfogadva a lehető következ

ményeket, a nélkül, hogy mások által gátoltatnánk,
mindaddig t. i., a míg nekik kárt nem okozunk, még

akkor sem , ha cselekedetünket őrültnek , gonosznak
vagy helytelennek vélnék. Az egyénnek ezen sza
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badságából folyik harmadszor , megtartva mindig

ugyanazon határokat , több egyén szövetkezésének

szabadsága, szabadság az egyesülésre oly czélok te
kintetéből, melyek mások érdekeit nem sértik , feltéve

hogy a szövetkező egyének teljes korúak , és nincse
nek sem kényszerítve, sem rászedve.
Nem mondhatunk szabadnak egy oly társadal
mat sem , a hol az imént elősorolt szabadságok nem
állnak tiszteletben , bárminő legyen is aztán a kor

mányforma ; nem mondhatjuk egészen szabadnak az

olyat sem , melyben azok nem bírnak teljes és áta
lános érvénynyel. Az egyetlen szabadság , mely e
nevet megérdemli, abban áll, hogy saját javunkra,

saját módjaink szerint törekedhetünk , mindaddig ,
míg ez által másokat jólétüktől meg nem fosztunk ,
vagy őket annak elérésében nem gátoljuk. Saját
egészségének , legyen az bár testi, értelmivagy szel
lemi, mindenki maga a legjobb gondviselője . Tobbet

nyer az emberiség az által, ha megtűri, hogy min
denki saját tetszése szerint éljen, mint ha arra kény

szeríti az egyest, hogy mások tetszéséhez alkal
mazza életmódját.

Noha e tétel épen nem új, sőtnémelyek azt talán

alapigazságnak is tartják, még sem létezik tan, mely
oly egyenes ellentétben állana a femálló vélemény és
gyakorlat irányzatával, mint épen ez. A társadalom
ép anynyi fáradságot fordított arra (természetesen a

műveltség fokozatához képest), hogy az egyesek né
zeteit az egyéni, mint hogy a társadalmi tökélyről

alkotott saját fogalmaihoz idomítsa. Az ókor köztár
saságai jogosítva vélték magukat, s e tant az akkori
bölcselők is oszták , a közhatalom

szabályzatainak

rendelni alá a magánéletet minden részleteiben , mert
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azt hitték , hogy az állam legfőbb érdekeinek valósí
tását minden egyes polgárának testi és értelmiteljes

fegyelmezésében találja . E gondolkozásmód bírt is
némi jogosultsággal oly kis köztársaságokban , me
lyek minden oldalról hatalmas ellenségek által kör

nyezve, folyvást külső támadások, vagy belső ráz

kódtatások pusztításaitól tarthattak , s melyekre az
erélynek és szigoru önfelügyeletnek csak rövid időre
való meglazulása is végveszélyt hozhatott, minek kö

vetkeztében valóban nem lehetett nyugodtan bevár
niok a szabadság üdvös, folytonos hatásait. A jelen

korban azonban, a politikai államtestek nagyobb ter

jedelménél és azon körülménynél fogva, hogy az egy
házi és világi hatalom mostmár különválva működik

(mi által az emberek lelkiismeretének kormányzata
más kezekbe került,mint melyek világi ügyeiket in

tézik ), a törvény oly terjedelmes beavatkozása a ma
gán élet részleteibe többé nem lehetséges . A törvény
hatalmánál azonban sokkal szigorubban működött

azon erkölcsi nyomás, mely minden , az uralkodótól
eltérő nézetet, és pedig az egyéniséget illetőt még
inkább , mint a társadalmi viszonyokra vonatkozót,

elfojiani törekedett. Így a vallás is, mely kétségkívül

a legfontosabb tényező az erkölcsi érzület képződésé
ben, majdnem mindenkor vagy valamely , az összes
emberi cselekvőség felett ellenőrködni ohajtó hyerar

chia nagyravágyásának , vagy a puritanismus szelle
mének uralma alatt állott. És az újkor reformatorai
közül is nehányan, sőt épen azok, kik legerősebben

szólaltak fel a múlt vallásos hitágazatai ellen, a szel
lemi uralom jogosultságának megállapításában ép
úgy járnak el, mint akármely egyház vagy felekezet,
így pl. különösen Comte társadalmi rendszere által,
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miként azt „ Système de politique positive czímü
miivében kifejti, bár inkább erkölcsi, mint törvényes

kényszer segélyével, de mindamellett oly társadalmi
zsarnokságot ezéloz az egyén felett, minőhöz hasonlót
az ókor rideg fegyelemről ábrándozó bölcsészeinek
politikai elméleteiben sehol sem találhatunk .
Az egyes gondolkozók ide vonatkozó tanait nem

is véve figyelembe, általánosan elterjedve és növekvő
félben látjuk az emberek hajlandóságát : a társadalom

hatalmát az egyén felett mindinkább érvényesíteni,
és pedig a közvélemény súlya, vagy épen a törvény
hozás segélyével. Miután pedig az egész világon létre
jövő változások a társadalom erősbítésére s az egyéni
hatalomkör korlátozására irányulvák , ama társadalmi

hatalombitorlás épen nem kisebbedő baj, hanem in

kább olyan , mely folyvást növekvő veszélylyel fe
nyeget. Az emberek azon törekvése , melynél fogva

akár mint uralkodók, akár mint polgártársak saját
nézeteiket és hajlamaikat iparkodnak másokra is ma

gatartási szabályokul erőszakolni, annyira elválaszt
hatlan az emberi természetből eredő némely legne
mesebb és némely leggyarlóbb érzelmektől, hogy

csak épen a létesítésére megkivántató hatalom hiánya
vethet annak gátat ; minthogy azonban o hatalom
még folyvást Öregbedik , ha csak nem sikerül az így

terjeszkedő baj ellenébe erős erkölcsimeggyőződést
állitani fel korlátul, úgy az a jelen körülmények közt
mindinkább növekvő terjedelmet fog nyerni.

A kellő okadatolás tekintetéből nem fog talán
ártani, ha a helyett, hogy azonnal az általános tétel
taglalásába bocsátkoznánk, egyelőre annak esak egy
ágára szorítkozunk, arra t. i., melyre nézve az előb
biekben felállított elv helyességét, ha nem

is teljesen ,
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de bizonyos mértékben az általános közvélemény is

elismeri. Főtételünk ezen ága a gondolatszabadság,

melytől azonban nem választhatjuk el a vele rokon

szólás- és írásszabadságot. Noha a szabadság e fajai
nagy részben kiegészitő kellékei mindazon álladalmak

politikai erkölcsiségének,melyek vallási türelmesség
gel és szabad intézményekkel dicsekszenek ; mind
azáltal azon bölcsészeti és gyakorlati alapokok , me

lyekre a szabadság ezen ágazatai támaszkodnak nem
annyira ismeretesek a közönséges értelem , de talán a

közvélemény vezérei előtt sem , mint a mennyire azt
méltán várhatnók. Ezen alapokok , ha figyelemmel
vizsgáljuk azokat, nemcsak tárgyunk egyik alosztá
lyában, hanem sokkal tágabb értelemben is találnak
alkalmazást ; azért a kérdés ezen részének tüzetes

megvitatása talán a leghelyesebb bevezetés lesz a

többire nézve is. Reménylem ennélfogva, hogy azok,
kik mind abban a mit mondandó vagyok , többé
semmi újat sem találnak, nem veszik rosz néven, ha

én is megkisértek egy oly tárgyat fejtegetni, mely
három század folyama alatt már annyiszor meg volt
vitatva .

MÁSODIK FEJEZET.
A gondolat- és vitatkozási szabadságról.
Remélhetőleg átéltük már azon kort, midón
még a „ sajtószabadság ,“ mint azon biztosítékok
egyike mellett (melyek legsikeresebben alkalmaz
hatók a rosz indulatu vagy zsarnoki kormány elle

nében) síkra kellett szállani. Azt hiszem , felesleges
immár annak szükségét bizonyítgatnunk, hogy a nép
érdekeivel ellentétes törvényhozó vagy végrehajtó
hatalom nézettket és véleményt a népre ne erősza
kolhasson, s hogy meg ne határozhassa azon tanokat
és magyarázatokat , melyeket egyedül szabad hal

lania. E tárgy, legalább ily szempontból, annyiszor

és oly diadalmasan lőn a korábbi irók által megvi
tatva , hogy arról itt nincs miért bővebben

szóla

nom . Noha az angol sajtótörvény napjainkban ép
oly szolgai, mint volt a Tudorok korában , nem igen

forog fenn az a veszély, hogy jelenleg politikai vitat
kozások ellenében igénybe vétessék, kivévén a köz
rémület némely pillanataiban, midőn a forradalomtól
való félelem a ministereket és bírákat teljesen meg
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zavarja * ). Átalában alkotmányos országokban nem is

lehet attól tartani, hogy a kormány, legyen bár telje
* ) Alig hogy ezt írtam volt,mintegy a mondottak ünne
pélyes czáfolatául, a kormány 1858-ban üldözni kezdte a sajtót.

Ezen helytelen beavatkozás a nyilvános vitatkozás szabadsá
gába, nem bírt arra, hogy fentebbi állításomon csak egy szót
is változtassak , s nem is ingatta meg azon meggyőződésemet,

hogy a közrémület némely pillanatait kivéve, végkép letünt
már hazánkban (Angliában ) a politikai vitatkozások büntet

hetésének kora. Mert először is az említett üldözések nem vol
tak tartósak , és másodszor nem is nevezhetők tulajdonképen

politikai üldözéseknek . A törvény szigora általsújtott sérelem ,
nem intézmények vagy uralkodók tetteinek és személyeinek

bírálgatására, hanem egy erkölcstelennek ítélt tan, t. i. a zsar
nokgyilkolás jogosultságának terjesztésére vonatkozott.

Ha azon okok , melyeket e fejezetben felhozni szándéko
zom , csak némi érvényességre is tarthatnak számot, úgy teljes

szabadsággal kell bírnunk bármely tant, mint erkölcsimeg
győződést vallani és vitathatni,bármennyire erkölcstelennek
látszék is az .Helyén kívül lenne tehát itt azt eldönteni, vajjon
a zsarnokgyilkolás tana valóban erkölcstelen -e vagy sem . Elég
ha annyit mondunk, hogy az mindenkor az erkölcsiség nyílt

kérdéseinek egyikét képezte; s hogy az oly tettet,mely által
valamely magán személy, magát a törvényfelébe helyezett, s
így a törvényes büntetés vagy ellenőrzés hatáskörén kívül
álló gonosztevőt lesújtja , — egész nemzetek , söt nehányan a
legjobb és legbölcsebb emberek közül is nem bűnnek, hanem

a legmagasztosabb erénynek tekintik ; s hogy az ily cseleke
det, legyen bár helyes vagy helytelen, többé nem a gyilkosság,
hanem a polgárharcz jellegével bír. Ésmiután azt ily termé
szetűnek vélem , azt tartom , hogy bizonyos esetben maga az
ily tettre való ingerlés is büntetés alá eshetik , de csak ha a
nyilvános tett bekövetkezett és bebizonyítható, hogy a tett s
az arra való ingerlés között összefüggés létezik . Demég ez
esetben sem egy idegen , hanem egyedül csak maga a megtá
madott kormány büntetheti jogosan önvédelmi tekintetből a
fennállása ellen intézett merényleteket.
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sen felelős a népnek vagy sem , gyakran megkisértse a

közvéleményt nyilvánulásában gátolni, kivévén azon
esetet,midőn ha így cselekszik , csak a közönség álta
lános türelmetlenségének hódol. Tegyük fel tehát,

hogy a kormány teljesen egyetért a néppel, s épen
nem gondol arra , hogy valaha kényszerítőleg lépjen
fel, kivévén , midőn a nép szavával egyértelmileg vél
cselekedni. Én azonban tagadom a nép jogát, hogy
akár önmaga , akár a kormány közbenjártával ily
kényszerítést alkalmazhasson. A hatalom magában
véve jogtalan. A legjobb kormány ép oly kevéssé
tarthat arra igényt, mint a legroszabb . Ep oly ártal
mas az, sőt talán ártalmasabb, ha a közvélemény he
lyeslése, mintha annak roszszalása mellett gyakorol
tatik . Ha egy ember kivételével az egész emberiség

ugyanazon véleményt osztaná, s épen ez az egy em
ber volna ellenkező nézetben , az emberiség ép oly
kevéssé volna feljogosítva ezen egyént elnémítani,
mint ez utóbbi az emberiséget, ha ugyan arra ele

gendő hatalommal bírna. IIa bármely vélemény csak
oly személyes tulajdon lenne, mely a tulajdonoson

kívül mindenkire nézve értéktelen , ha élvezhetésének
megakadályoztatása csak személyes bántalom volna,
ez esetben kétségkívül különbséget tesz , ha o bán

talom csak keveseket, vagy egyszerre sokakat sújt.

A legnagyobb baj azonban, mely valamely vélemény
elnémításából származik , abban rejlik , hogy ez által
rövidséget szenved maga az emberiség, az utókor ép

úgy, mint a jelen nemzedék , azok , kik attól eltérnek ,
még inkább , mint párthívei. Ila a vélemény helyes,

megfosztatnak az illetők az alkalomtól, hogy a valót
a valótlannal cserélhessék fel ; ha pedig helytelen ,
veszendőbe megy reájok nézve - a mi pedig talán
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ép oly nagy előny – az igazságnak azon tisztább átért
hetése és élénkebb hatása, mely annak a tévedéssel
való összeütközéséből származik .
Szükség, hogy e két feltevést, melyek mind
egyikéhez a megfelelő bizonyitékok külön osztálya

tartozik , egyenként vegyük tekintetbe. Soha sem le

hetünk bizonyosak a felől, hogy azon vélemény, me

lyet elfojtani óhajtunk , valóban hibás; ha pedig
mindamellett bizonyosak volnánk , annak elfojtása
mégis káros eredményekre vezetne.

Először: lehetséges, hogy azon vélemény, mely
nek erővel való elfojtását czélozzuk , való és helyes.

Azok , kik azt elfojtani törekednek , kétségkivül ta
gadják annak valóságát; de hiszen nem csalhatlanok.
Nincsenek feljogosítva arra , hogy e részben az egész

emberiség helyett határozzanak, s minden más egyén
elől még az itélethozás lehetőségét is elzárják . Megta

gadni valamely vélemény kihallgatását csak azért,
mivel kétségtelennek véljük, hogy az valótlan, annyit
tesz, mint saját bizonyosságunkat általános bizonyos
ság gyanánt állitani fel. A vitatkozás elnémítása

mindenkor csalhatatlanságot föltételez , s e részben

megelégedhetünk e közönséges okkal, mely azért,
hogy közönséges, nem épen helytelen is.

Az emberinem józan értelmének nagy hátrá
nyára azonban a csalódhatás tudata nem bir oly
súlylyal az emberek gyakorlati itélethozásában ,mint

az elméletiben , mert a mig pl.mindenki jól tudja azt,
hogy csalódhatik , csak kevesen tartják szükségesnek

saját csalódhatóságuk ellen Óvakodni, snem hajlandók
azon lehetőséget elismerni, hogy talán épen az általuk
igaznak és bizonyosnak képzelt vélemény legszembe.

ötlőbb példája azon csalódhatásnak , melynek , hogy
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mindnyájan ki vannak téve , elméletileg nem vonják
kétségbe. Korlátlan uralkodók , vagy olyanok , kik
feltétlen hódolathoz vannak szokva , rendesen a leg

teljesebb bizalommal viseltetnek saját, bármely tárgy

ról alkotott véleményeik iránt is. Azok , kiknek
szerencsésebb helyzetüknél fogva alkalmuk van oly
kor véleményeik megvitatását is hallhatni, s kik ha
tévednek , megszoktak néha utbaigazítást is olfogad
ni, csak azon nézeteik iránt viseltetnek korlátlan

bizalommal, melyeket környezőik , vagy azok kik
nek tekintélye olőtt rendesen meghajolnak , szintén

osztanak ; mert minél kevésbé bizik

valaki saját,

magán álló itéletében , annál nagyobb tiszteletet ta
musit általában a „ világ " csalhatlansága irint. Sa

világ minden egyénre nézve az egész világnak csak
azon része, melylyel épen érintkezésbe jö , t. i. a párt,
a felekezet, az egyház, a társadalmiosztály , melyhez

tartozik ; s ezért az oly egyént, kio nevezetnek oly tág
értelmet képes tulajdonítani, hogy azalattmárhazáját,

vagy épenmolyben él, a kortórti, aránylag igen felvi
lágosodott és széles látkörű egyémnek mondhatjuk . Az

ilyennek aztán az otféle összetes tekintélybe helyezett
bizalmát nem ingatja meg azon észlelet sem , hogy

más korszakok, országok , folekezetek , egyházak , osz
tályok és pártok az övével homlokegyenest ellenkező
véleményben voltak és vannak még most is. Saját vi
lágát teszi felelőssó amiatt, hogy valóban igaza van -o ,

mások ellentétes világaival szemben , s épen nem iltő
dik meg azon , hogy tulajdonkép csak a véletlen don .

tött a felett, hogy ama számtalan világok melyikét
fogadja el a magáénak, s nem tö :Odik azzal, hogy

ópon azon okok következtében , molyoknél fogva je.
lenleg Londonban az angol egyház híve, Pekking ben
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Budha vagy Confucius tanának követőjévé lett volna.

Pedig kétségtelen igazság, és nem is szorul semmi bi
zonyításra sem , hogy az egyes korszakok ép oly ke
véssé csalhatatlanok , mint az egyének ; minden kor

nak volt számtalan oly nézete, melyet a későbbi kor
hibásnak vagy épen képtelennek ismert fel, s kétség
kivül számtalan oly véleményt, mely most általános

érvénynyelbir, a jövő kor nem fog magáénak vallani,
valamint jelen korunk sem fogadott el sok olyat,
mely egykor általános volt.
Ez okoskodásunkat talán a következő módon

lehetne megtámadni: Ki a tévedés elterjedését ipar
kodik meggátolni, nem tulajdonít magának nagyobb
csalhatatlanságot, mint a közhatóság , midőn ez utóbbi

minden egyes esetben saját felelősségére és belátása
szerint intézkedik . Azért van az embereknek az itélő

tehetség adva, hogy azt használják is , s mert talán
hibásan is használható , arra intsük -e az embereket,

hogy épen ne éljenek azzal? Midőn tilalmazzuk azt,
a mit már az emberek általában károsnak tartanak ,
ez által nem tulajdonítunk magunknak minden téve

déstől való mentességet, hanem csak azon kötelességet
teljesítjük , mely tulajdonképen őket illeti, t. i. hogy
ha bár csalódhatnak is , mindazáltal lelkiismeretes
meggyőződésük szerint cselekedjenek . Ha sohasem
cselekednénk nézeteink értelmében, mivel e nézetek
tévesek is lehetnek , ugy érdekeinket mind elhanyagol
nók s minden kötelességünket elmulasztanók . Azon

ellenvetés, mely az általános magaviselet ellenében

érvényes , a részletesre nem alkalmazható. A kormá
nyoknak épen ugy , mint egyeseknek , kötelességük

maguknak mindenről a lehető leghelyesebb véle

ményt alkotni, és pedig a legnagyobb gonddal, s nem
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erőszakolni azt másokra , ha csak teljesen meg nem
bizonyodtak annak helyességéről. Ha azomban e bi
zonyosságra jutottak (így szólhatnának ezen ellenve
tés felállitói), akkor már nem lelkiismeretesség többé,

hanem gyávaság, ha cselekedeteikben nem követik
saját véleményüket, sőtmegengedik , hogy oly tanok,
melyekról Oszintén meg vannak győződve , hogy az
emberiség üdvét veszélyeztetik , akár ezen , akár egy
más világon , minden korlátozás nélkül terjedhesse
nek , csak azért, mivel kevésbé felvilágosult korsza

kokban oly véleményeket iildöztek , melyek most

igazakul vannak elismerve. Óvakodjunk, igy szólhat
nának tovább , nehogy mi is ugyanazon tévedésbe

essünk , hiszen a kormányok ésnemzetek oly dolgokra
nézve is tévedtek , melyektől senki sem

tagadhatja

meg azt, hogy ne tartoznának a hatalom sajátos ha
tásköréhez , így pl. helytelen adónemeket vetettek ki,
igazságtalan háborukat viseltek . Az-e már ebből a

következés , hogy egyáltalában helytelen tehát a
megadóztatás, ésminden körülmények közt oktalanság

a háboru ? Az emberek és kormányok lehetőleg kó
pességeik szerint kell hogy cselekedjenek . Nincs
ngyan általános bizonyosság , de van elegendő meg
bizhatóság az emberi élet kivánalmait illetőleg. Ma
gunk miheztartásának szabályozásában lehet, sőt kell
is saját nézeteinket valóknak feltételeznünk , nem

is teszink egyebet akkor sem , midőn a rosz em
bereket akadályozzuk, nehogy a társadalmat oly né
zetek terjesztése által megmételyezzék , melyeket mi
helyteleneknek és ártalmasaknak tartunk .

Ez állitás azonban szerintem sokkaltöbbet foglal
magában. Nagyon különböző dolog az, ha valamely
véleményt igaznak tartıuk azért , mivel még soha
A SEABADSÁGRÓL.
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semmiféle megtámadás által sem volt megczáfolva ,

vagy ha csak azért akarjuk valónak feltételezni,
hogy még a czáfolatot is lehetetlenné tegyük . Az

ellentmondás és kárhoztatás saját véleményünketille

tőleg ama szükséges feltétel, mely feljogosit bennün
ket, hogy véleményünket a gyakorlatban is igaznak
tekintsük ; s emberi képességekkel felruházott lény
más módon nem is szerezhet magának okszerű biz
tosítékot az iránt, hogy valóban igaza van - e.
Tekintsük bár a különféle vélemények történetét

vagy az emberi élet rendes folyamát, méltán kérdez
hetjük, hogyan van az , hogy ezek tulajdonkép még

nem sokkal silányabbak. Az ok kétségkivül nem az
emberi értelem sajátlagos erejében rejlik , mert min

den, nem már önmagában is világos tárgy felett száz
egyén közül kilenczvenkilencz képtelen józan itéletet
hozni, s azon századiknak is itélet-képessége csak vi

szonylagos, mert a letünt nemzedékek legkiválóbb
egyénei sok oly nézetet tartottak igaznak , melynek

valótlanságáról most mindnyájan meg vagyunk győ
ződve, és sok oly dolgot helyeseltek , melyet jelenleg
senki sem

tart igaznak . Honnan van tehát mégis

az, hogy általában a józan életrend és a józan nézetek
túlnyomóan észlelhetők az emberek között ? Ha való
ban létezik e túlnyomóság – pedig léteznie kell, ha

csak azt nem állitjuk , hogy az emberiség ügye foly
vást a legkétségbeejtőbb állapotban volt és van je

lenleg is – ugy annak okát egyedül az emberi elme

azon tulajdonságában leljük fel, mely egyszersmind
forrása mindannak , a mi csak az emberben mint ér

telmi és erkölcsi lényben tiszteletreméltó, hogy t. i.
hibái javithatók ; az ember tévedéseiből vitatkozás és
tapasztalat által képes kibontakozni, és pedig nem
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egyedül tapasztalás által. Szükséges a vitatkozás is,
mely megtanít arra , hogy miként értelmezzük a ta

pasztalás adatait. Helytelen nézetek és alkalmazásaik
lassanként háttérbe szorulnak a tények és bizonyité

kok előtt , de hogy a tények és bizonyitékok hatást

gyakorolhassanak az értelemre, szükséges, hogy tisz
tán és világosan jelenjenek meg előtte . Igen kevés

tény van , melynek valódi jelentősége önmagában
minden magyarázat nélkül könnyen felfogható . Az

emberi itélet ereje és értéke egyedül azon tulajdonsá
gától feltételeztetvén , hogy tévedés esetében helyre
ígazitható , csak annyiban kölcsönözhetünk amak
bizalmat, a mennyiben a helyreigazitás eszközei foly
vást rendelkezésünkre állanak . Midőn már valakinek

itéletét valóban bizalomra méltónak találjuk , méltán
kérdezhetjük , miként tette magát érdemessé e bi
zalomra ? Kétségkivül ugy, hogy elméjét nem zárta
el saját nézeteinek és magaviseletének birálata előtt,

sőt meghallgatott mindent, a mit ellene felhozhattak,
s abból annyit, a Menu
mennyit okszerüen lehetett, igyeke
zett hasznára forditani, meggyőzvén önmagát, s alkal

milag másokat is,mindannak helytelen voltáról, a mi

csakugyan helytelen volt. Mert átlátta , hogy emberi
lény egyedül csak ugy közelitheti meg valamely
tárgy teljes ismeretét, ha az iránt a legeltérőbb nézetü

egyéneket is kihallgatja , s egyszersmind szigoruan
tanulmányozza mindazon szempontokat, melyekből
ama tárgy vizsgálatánál minden egyes sajátos jel

legü elme indulna ki. Bölcseségre csakis ily uton

lehet szert tenni, s az emberi értelem természetében
gyökerezik , hogy más módon nem is lehet. Saját

véleményünk folytonos kiegészitése és tökéletesbi
tése a mások véleményeivel való egybevetés által

-
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nemcsak hogy nem tesz bennünket annak gyakorlati
alkalmazásában kétkedőkké és ingadozókká, hanem

inkább az egyetlen biztos alap, melyen az iránt teljes

bizalmat nyerhetünk, mert ismervén mind azt, a mit
az ellen legalább szembeötlőleg felhozni lehetne , s
készen állva minden lehető ellenmondásra – tud

ván, hogy nem kerültük, de inkább felkerestük a ne
hézségeket és ellenvetéseket, s hogy semmioly világot,
mely bárhonnan jóve is, a dolgot más szinben tüntet

heté fel , el nem zártunk, – ön itéletünket méltán
helyesebbnek tarthatjuk minden más oly egyén és
tömeg itéleténél, kik annak alkotásában nem követ
tek hasonló eljárást.

Nem tulságos követelés tehát , hogy azon kevés
okos és számtalan esztelen vegyülékéből álló tömeg,

melyet közönségnek nevezünk, itéleteiben szintazon

elővigyázattal éljen , melyet a legbölcsebbek az embe
rek közt, kik t. i.leginkább jogositva vannak saját ité
letükben megbizni, szükségesnek tartanak mindenkor,
midőn itéletük helyességéről bizonyosak óhajtanak len

ni. Még a valamennyi egyház közt legtürelmetlenebb
a rómaikatholika egyház is megtüri, sőt békén kihall

gatja a szentté avatás alkalmával „ a gonosz véd
nökét.“ Ugy látszik , hogy még a legszentebb életü
emberek sem nyerhetik el mindaddig a sirontuli tisz
teltetést, mig mind az, mit az ördög ellenük felhozhat,
nincs ismerve és fontolóra véve. Ha Newton elméletét

nem volna szabad birálat alá venni, az emberiség
nem lehetne annak igazságáról oly teljesen meggyő

ződve, mint jelenleg. Nézeteink, melyekhez legszilár
dabbul ragaszkodunk, csak azon , az egész világhoz
intézett kihivásban találnak valódi biztositékot , hogy

tehát bizonyittassék be alaptalanságuk. Ha e kihivást
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a világ nem fogadja el, vagy elfogadja ugyan , de a
kisérlet roszul iit ki, távol maradunk még ekkor is a
tökéletes bizonyosságtól, de legalább megtettünk
mindent, a mit az emberi értelem jelen fejlődési fokán
tennünk lehetett, nem akadályoztuk az igazságot leg

kevésbé sem , hogy hozzánk eljuthasson , s ha tovább
ra is e módszert követjük, reménylenünk lehet, hogy
ha van helyesebb valóság , az napfényre jó , mihelyt

az emberi elme képes lesz azt megérteni; mi pedig
ezalatt megnyugodhatunk abban, hogy az igazságot,

a mennyire csak napjainkban lehetséges, megköze

litettük. Csak ily mérvben és egyedül ily módon jut
hatunk mi, esalódható lények , bizonyosságra .
Valóban különös , hogy az emberek általában
elismerik a szabad vitatkozás mellett felhozott bizo

nyitékok érvényességét, de nem akarják azokat egész
a végletekig kiterjeszteni, s nem látják be , hogy ha
azon okok a legvégső esetben nem érvényesek ,

ugy minden más esetben sem azok. Különös, hogy
nem vélnek csalhatatlanságot tulajdonitani maguk
nak , midőn elismerik a szabad vitatkozás szüksé
gességét minden oly tárgy felett , mely iránt kétely
támadhat, de egyszersmind valamely elv vagy tétel

megvitatását nem tartják megengedhetőnek , azon
okból, mivel az bizonyos, vagyis, mivel ők bizonyo

sak a felől, hogy az bizonyos. Midőn valamely álli
tást bizonyosnak nyilvánitunk , noha még akadna
valaki, ki, ha ettől nem volna eltiltva, azt még két

ségbe is vonná , nem -e a bizonyosság biráinak kép

zeljük magunkat és azokat, kik velünk egy értelem
ben vannak , – az igaz oly biráknak , kik a másik

félt nem hallgatják ki.

A jelen korban, – melyről gyakran mondják,
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hogy „nem ismer hitet és rettegi a kételyt“ , s
melyben az emberek meggyőződtek már nem annyira
nézeteik helyessége mint inkább a felől, hogy e né

zetek nélkül el nem lehetnének, valamely vélemény

jogosultsága oltalomra a nyilvános megtámadás elle
nében, kevésbé annak igaz voltán, mint inkább a tár
sadalmat érdeklő fontosságán alapszik . Azt hozzák

fel némelyek , hogy vannak bizonyos, a jólétre oly
felette szükséges, sőt ugy szólván nélkülözhetlen hie
delmek , melyeket a kormánynak ép oly kötelessége

épségben fenntartani, mint a társadalom egyéb érde
keit megvédeni. A kormányok ily nagy fontosságú
esetben – mely egyenesen kötelességeik sorába tarto
zik - - a csalhatatlanságnak már megközelitése által

is (igy okoskodnak tovább) jogositva sőt kötelezve
vannak saját, az emberiség általános meggyőződése

által istápolt meggyőződésük szerint cselekedni.
Gyakran mondják még azt is , de még gyakrabban
gondolják , hogy csak a rosz emberek ohajtják , s
épen nem jogtalan szerintük, hogy az ily rosz embe
rek elébe korlátok tüzetnek , s tilalom alá jó mindaz,
a minek teljesedését csakis az ily rosz indulatuak ki
vánják . E gondolkozásmód a vitatkozás korlátozásá
nak jogosultságát nem a tantételek igazságától , ha
nem hasznosságától teszi függővé, mi által egyszer

smind elhárítani véli magától azon felelősséget, mely
különben, ha pusztán mint a vélemények csalhatlan

birája lépne fel, illetné. De azok , kik ekkép magukat
megnyugtatni iparkodnak, nem veszik észre , hogy
így csak más alakban , de megint csalhatatlanságot

igényelnek. Valamely vélemény szükségessége szintén

csak nézet dolga, s ép ugy megvitatható , sőt ép any
nyira szükségli is a vitatást, mint maga a vélemény .

...
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Annak , ki a vélemények csalhatlan birája gyanánt

akar fellépni, ép ugy el kell döntenie azt, vajjon ár
talmas-e valamely vélemény, mint hogy valótlan -e,

ha csak a kárhoztatott vélemény nincs teljes szabad

sággal felruházva az önvédelemre. És valóban nem
elegendő , hogy az eretnek nézetének hasznosságát

vagy ártalmatlanságát védhesse, midőn annak igaz
sága mellett sikra szállania nem

szabad . Valamely

vélemény igazsága hasznosságának kiegészitő részét

képezi. Ha azt akarnók megtudni, vajjon kivánatos-o
elhinnünk valamely állitást vagy sem , lehet-e akkor

figyelem nélkül hagyni azt , hogy való-e vagy sem
azon állitás? Nem a rosz, de a legjobb emberek sem
tarthatnak semmiféle nézetet hasznosnak , mely ellen
kezik az igazsággal, és akadályozhatjuk- e az ily em
bereket, hogy ne hivatkozzanak mentségül ez érvre,

midőn bünül róják fel nekik , hogy valamely tételt,
melyet mások hasznosnak , ők azonban helytelennek

tartanak, vonakodnak elfogadni? Azok , kik az elis
mert véleményeket pártolják , nem mulasztanak el
semmi előnyt sem felhasználni,melyet ama fentebb
emlitett érv nyujt ; nem is tárgyalják a hasznosság

kérdését akként, mintha az teljesen elkülönözhető
volna, sőt ellenkezőleg ,minthogy az ő nézetük maga
az „ igazság,“ tartják annak tudatát és elismertetését is

nélkülözhetlennek . A hasznosság kérdésének kellő
megvitatása azonban lehetetlen , midőn csak egyik

fél élhet ily fontos bizonyitékkal, s nem egyszersmind
a másik is. És valóban, midőn a törvény vagy a köz
vélemény tiltja el valamaly vélemény megvitatását :

szintoly kevéssé türi azt is, hogy annak hasznosságát
valaki kétségbe vonhassa , s a legtöbb, a mit e tekin
tetben várhatunk , csak azon vélemény általános

.
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szükségességének mérséklése s az el nem fogadása
által elkövetett tényleges bün alábbszállitása .

Hogy annál világosabban feltüntethessük azon
hatrányokat, melyek akkor származnak, midőn má
soktól véleményeik kihallgatását megtagadjuk , csak

azért, mert mi azokat kárhozatosoknak véljük ; kisértsük meg concret esetre alkalmazni okoskodá
sunkat, és pedig kiválólag azon eseteket fogom vá
lasztani, melyek reám nézve legkevésbé előnyösek , s

melyekben a véleményszabadság ellen felhozott bi
zonyitékok , úgy az igazságot mint a hasznosságot

tekintve, legnyomatékosabbaknak látszanak. Ám tá
madjuk meg először is azon nézeteket,melyek az egy

istenben vagy a jövő életben , vagy bármely más
elismert erkölcsi tantételben való hitre vonatkoznak .

Ily téren a küzdelem kétségkivül nagy előnyt nyujt
a rosz indulatu ellenfélnek , mely bizonyosan azt fogja

mondani (s így szólhat legalább bensőleg még az is,
ki őszinte jó indulattal lép a soronpókba), ezek-e hát
azon tanok, melyeket ti nem véltek eléggé bizonyo

saknak arra nézve, hogy azokat a törvény oltalma
alá vehesse . Vajjon az egy Istenben való hitet azon

vélemények közé soroljátok-e, melyeket ha bizonyo
soknak tart valaki, csalhatatlanságot igényel magá
nak ? Erre csak azt bátorkodom megjegyezni, hogy
szerintem nem az képzeli magát csalhatatlannak , ki

valamely tant (bármi legyen is az) bizonyosnak tart,
hanem a ki azt másokra is, mint ilyent, iparkodik rá
erőszakolni, a nélkül, hogy meghallgatná, a mit an
nak ellenében mondani lehetne. E törekvést pedig még

akkor is ép annyira kárhoztatom , midőn az saját
legben :őbb meggyőződésem érdekében lép fel. Bár
mennyire legyen is valaki meggyőződve valamely

-
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véleménynek nemcsak valótlanságáról, hanem káros
nemcsak káros következ
következményeiről is ;

ményeiről, hanem (hogy oly kifejezéseket használjak ,
melyeket különben épen nem helyeslek) annak er
kölcstelenségéről és vallástalanságáról,mindazáltal,ha
ezen egyéni nézete következtében - legyen az bár

hazájának és kortársainak nézete által is támogatva megakadályozza annak elmondhatását, a mit azon

vélemény védelmére felhozni lehetne, már csalhatat

lanságot igényel magának. Az ily igénylés pedig
nem kevésbé veszélyes vagy kevésbé kifogástalan ,
vzért , mert a vélemény , melyre vonatkozik , mint
mondani szokás , erkölcstelen vagy vallástalan , sőt
épen ez esetben a legkárosabb. Epen az ily esetek
ben követi el aztán valamely nemzedék azon iszonyú
ballépéseket, melyek az utókort bámulattal és undor
ral töltik el. Az ily esetek mutatják fel azon emléke
zetes történeti példákat,melyeknek tanusága szerint

a törvény hatalmát igen gyakran a legjobb emberek ,
s a legnemesebb tanok kiirtására fordították ; és pedig

az embereket illetőleg, sajnálatra méltó sikerrel; ama
tanok némelyike azonban fennmaradt, hogy utóbb

(mintegy gúnyból) hasonló eljárás igazolására szol
gáljon azok ellen, kik e tanokat vagy elismert értel
mezésüket elfogadni vonakodnak .
Nem lehet elég gyakran emlékeztetnünk az em
beriséget, hogy élt egykor egy férfi, névre Socrates,
a kikorának törvényes hatóságaival és közvéleményó

vel nevezetes ellentétben állott. Oly kor és ország
szülöttje , hol az egyéni nagyság nem tartozott a

ritkaságok közé ; e férfit a legerényesebb ember gya
nánt tüntetik fel előttünk azok , kik legjobban ismer
ték mind 6t, mind korát ;mi pedig úgy ismerjük, mint
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minden későbbi erkölcstanítók mesterét és mintaké

pét, mint Plato magasztos lelkesedésének s Aristote

les józan hasznossági elméletének kútfejét , mint az
ethicai, valamint minden egyéb más bölcsészet ezen
két teremtőjének „ i maëstri di color che sanno“ ok

tatóját. Minden azóta élt bölcselők ezen egyhangúlag
elismert mesterét kortársai, mint vallástalant és er
kölcstelent, rendes törvényszék által halálra itélték .
Mint vallástalant , mert megtagadta azon isteneket,

kiket az állam ilyenekül vallott, s valóban vádlója
azt hozta fel ellene (miként ez az Apologiában olvas

ható), hogy nem hitt semmiféle istenben sem . Mint
erkölcstelent, mert tanai és oktatásai által az „ ifjúság

megrontoja “ volt. Bátran feltehetjük , hogy a tör
vényszék e vádakra jóhiszeműleg mondta ki a „ vét
kes " -t, s azon embert, ki az akkor élők közt aligha

nem a legnagyobb hálára kötelezte az emberiséget,
halálra itélte, mint valamely gonosztevőt.
És most térjünk át a birói igazságtalanság azon
másik példájára , melyen kívül mást Socrates el
ítéltetése után

felemlíteni nem

lehet, t. i. a tizen

nyolcz század előtt a Kalvariahegyén véghez ment

eseményre. Azon embernek , ki erkölcsi nagysága által
oly mély benyomást gyakorolt mindazok elméjére,
kik beszélgetéseinek és egész életének tanui valának ,

hogy a következő tizennyolcz század folyvást a meg
testesült mindenhatót tisztelte benne, gyalázatos ha

láltkellett szenvednie, és pedig mint istenkáromlónak.
Az akkori emberek nem pusztán jóltévőjöket ismer
ték félre, félreismerték őt épen annak , a minek ellen

kezője volt, s úgy bántak vele, mint a vallástalanság

csodaszörnyével; jelenleg pedig épen őket szokás ilye
nekül tekinteni azon bántalmak miatt, melyeket rajta
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elkövettek . Az emberiséget azon érziilete ,melylyelje
lenleg e szomoríí eseményeket, különösen az utóbbit

tekinti , felette igaztalanná teszi itéletében azoknak
szerencsétlen okozói iránt. Nem voltak ezek rosz em
berek , legalább nem roszabbak , mint az emberek kö

zönségesen , sőt talán épen ellenkezőleg, legalább tel
jes mértékben , vagy még ennél is erősebben át voltak
havta korúknak s a népnek , mely között éltek , val
lásos, erkölcsi és hazafiúi érziiletei által; azon embe

rek sorába tartoztak ök , kik minden időben , még a
jelen kort sem véve ki, megróvás nélkül sőt tiszte

letben élik le napjaikat. A főpap, kiazon szavak hal
latára , melyek a hazájában uralkodó nézetekhez

képest a legborzasztóbb bűnt képezték , kétségkivül
ép oly őszinte volt felháborodásában és borzalmá
ban , mint a mily őszinte jelenleg a tiszteletreméltó
és vallásos emberek nagy többsége vallásos és er
kölcsi érzelmeiben , s nagy része azoknak , kik most

undorral fordulnak el tőle , ha akkor éltek és zsidók

lettek volna, valószínűleg hasonló módon cseleked
nek . Igazhitii keresztyéneknek , midőn azokat, kik az

első vértanúkat megkövezték , maguknál roszabb

lényeknek hajlandók tartani, nem szabad feledniök,
hogy Sz. Pál is azon üldözők egyike volt.

Legyen szabad még egy példát felhoznunk , mely

valamennyi között a legtanúságosabb , ha ugyan
valamely tévedés hatásának mértékell azon ember
bölcsesége és erénye szolgálhat, ki azon tévedést
osztja . Ha bárki is valaha hatalommal felruházva,

kortársai között méltán a legjobbnak s a legfelvilá
gosodottabbnak tarthatá magát, úgy az kétségkívül

Marcus Aurelius császár volt. Az egész művelt világ
korlátlan ura , nemcsak egész életén át soha el nem
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homályosuló igazságszeretete által tűnt ki, hanem , a
mit stoikus nevelése folytán kevésbé lehetett volna

reményleni, mindenkor a leggyöngédebb szívjóságot
is tanúsította . Azon felette kevés hiány, melyet benne

népei feltalálni véltek , inkább csak engedékenységé
ből származott; iratai pedig , az ókori értelem e leg
magasztosb ethikai szüleményei, alig észrevehetőleg
különböznek , ha úgyan egyáltalában létezik e kü

lönbség, Krisztus leglényegesebb tanaitól. És mégis,

e férfi — ki, a dogmát kivéve, kétségkivül jobb ke
resztyén volt,mint csaknem mindazon, magukat nyil
tan keresztyéneknek valló fejedelmek , kik azóta

uralkodtak – üldözte a keresztyénséget. Az emberi
ség összes korábbi vívmányainak magaslatán állva,
s megáldva élénk , részrehajlatlan elmével és jelem
mel, mely arra indítá őt, hogy erkölcsi irataiban a

keresztyén eszmét valósítsa , nem volt képes belátni,

hogy a keresztyénség azon kötelmek hirdetése által,
melyek előtt pedig ő maga oly őszintén meghajolt, a

világnak csak javára, nem pedig ártalmára lehetett.

Tudta jól, hogy az akkori társadalom igen szomorú
állapotban sínlódött. Mindazáltal az adott körülmé
nyek közt egyedül csak az elismert istenségekben
való hit és azok tisztelete által vélte azt elérhetőnek ,

hogy a társadalom továbbra is fennállhasson , s hogy
állapota ne fordúljon még roszabbra. Mint az emberi
nem uralkodója , kötelességének tartotta : megóvni a

társadalmat a végenyészettől, s nem tudta elképzelni,
hogy ha annak létező kötélekei egyszer felbomlanak,
mások keletkezhessenek , melyek ismét összetarthat
nák. Az új vallás nyiltan ezen kötelékek felbontását
czélozta ; miután tehát nem

lehetett kötelessége el

fogadni e vallást, kétségkivül kötelességeül kellett
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ismernie , hogy minden áron megsemmisítse azt. A
mennyiben tehát a keresztyén hittant nem tartotta

valónak vagy isteni eredetűnek , a mennyiben egy
isten megfeszítésének csodálatos története nem birt

valószíniiséggel el@ tte, de a mennyiben nem is volt
képes átlátni, hogy egy oly rendszer , mely legalább
szerinte,máralapjaiban képtelennek mutatkozott, hogy

azon újjáteremtő tényezővé válhassék , melylyé utóbb

valóban fejlődött - a legjobb és legszeretetreméltóbb
valamennyi bölcselő uralkodók között, kötelességér
zetből engedte meg a keresztyénség üldöztetését. Sze

rintem ez egyike az összes történelem legtragikusabb

eseményeinek. Valóban, el kell szomorodnunk , ha
meggondoljuk,mily más fejlődést nyerhetett volna a
keresztyénség , ha a keresztyén hit Marcus Aurelius

és nem Constantin pártfogása alatt válik a római bi
rodalom vallásává . Igaztalanok volnánk azonban és
valótlanságot állítanánk , ha tagadnók , hogy Marcus
Aurelius,midőn a keresztyénség terjesztését oly szigo

rúan büntette, ne birt volna mindazon mentséggel,
melyet a keresztyénellenes tanok büntetése mellett

lehet felhozni. Valamint a keresztyének meg vannak
győződve,hogy az istentagadás a legnagyobb tévedés,

mely egyenesen a társadalom felbomlására vezet, úgy
Marcus Aurelius hasonló nézetben volt a keresztyén
séget illetőleg, ő , ki valamennyi kortársai között leg

inkább volt hivatva azt megérteni és méltányolni. A
ki általában a vélemények terjesztésének büntetését

helyesli, hacsak nem képzeli magáról, hogy jobb és
bölcsebb Marcus Aureliusnál, hogy korának bölcse

ségében jártasabb és magasztosb röptű elmével bir,
hogy buzgóbb az igazság kutatásában, s ha egyszer
CO

napfényre jött őszintébb annak tiszteletében , ha csak
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mondom mindezt nem képzeli, úgy ne merje önmaga
és a tömeg azon együttes csalhatatlanságát igényelni,

melynek vélt birtoklása a nagy Antoninust oly sze
rencsétlen eredményekre vezette.

Látva, hogy a vallástalan vélemények korlátozá
sát büntetések alkalmazása által semmiféle oly okok
kal védeni nem lehet, melyek egyszersmind Marcus
Aureliust ne igazolnák , a vallásszabadság ellenségei,
midőn szigoruan kérdőre vonatnak , beismerik ezen

következmény helyességét, és Johnsonnal együtt azt
mondják, hogy : igen , a keresztyénség üldözőinek iga

zuk volt, hogy az üldözés oly próba, melyet az igaz
ságnak meg kell állania , s melyet mindenkor diadal

masan meg is áll; a törvényes büntetések végre is
sikeretlenek lévén az igazság ellenében , noha káros
tévedések ellen , olykor üdvös eredménynyel alkal

mazhatók. A vallásos türelmetlenség védelme ily

alakjában is eléggé figyelemre méltó, hogy azt szó
nélkül ne hagyjuk .
Az oly elméletet, mely azt tanusítja , hogy az
ауи

igazság üldöztetése menthető ,mivel az üldözés sem

mit sem árthat, nem vádolhatjuk ugyan azzal, hogy
ellenzi az új igazságok elfogadását, de nem is ajánl

hatjuk azok irányában követett bánásmódját, kiknek
az emberiség amaz igazságokat köszönheti. Felfedezni

a világ előtt valamit, a mit mindeddig még nem is
mert, s a mi kiválólag érdekli, vagy bebizonyítani,
hogy valami fő fontosságu egyházi vagy világi kér
désben mindekkoráig tévúton járt, egyike a legna

gyobb szolgálatoknak,melyeket ember embertársai
nak tehet ; sőt némely esetekben, különösen a keresz
tyénség s a reformatió kezdetén , azok nézete szerint,
kik Johnson véleményét osztják , a legbecsesebb jó

tétemény, melyben az emberiség részesülhet. Ilogy
az emberi nem ezen jóltevői fáradozásukért vértanu

ságot szenvedjenek ésoly bánásmódban részesüljenek ,
mint a legaljasabb gonosztevők, ezen elmélet szerint
tulajdonkép nem is oly szánandó tévedés és szeren
csétlenség, mely miatt az emberiségnek gyászt oltenie
s fejére hamut kellene hintenie, hanem csak a dolgok

rendes, természetes folyása . Annak, ki valamely új
igazsággal lép a világ elébe, ezen tan szerint épen

úgy, mint a Lokriak hazájában , egy új törvény indít
ványozójának kötéllel nyakán kellene megjelennie ,
hogy azonnal megfojtathassék , ha ott és akkor a kö

zönség nem fogadja el indítványát. A kik jóltévőik

irányában helyeslik az ily bánásmódot, aligha nagy
súlyt fektetnek a nyerendő jótéteményre, s azt hi
szem , hogy leginkább csak olyanok osztják e felfo

gásmódot , kik úgy vélekednek, hogy valaha talán
kivánatosak lehettek az új igazságok , de most már
elegendő számmal létezvén , nem szükségesek .

Azon állítás, hogy az igazság mindenkor diadal
maskodik az üldözés felett, egyike azon nevetséges

valótlanságoknak , melyeket egyik ember a másik
után ismétel,mindaddig , míg közhelyekké nem vál
nak , noha azokat a tapasztalás épen nem igazolja .

A történet számtalan példátmutat fel, hogy az igaz
ságot az üldözés valóban elnyomta , s ha nem is foj

totta el végképen , de talán évszázadokra háttérbe
szorította . Így pl., hogy csak a vallásos nézeteket
említsük , a reformatió Luther előtt legalább is husz
szor kitört, s az üldözés mindannyiszor megsemmisíté .
Megsemmisító ez üldözés Bresciai Arnoldot, Fra Dolci

not, Savonarolát,az Albigeois-kat, a Vaud cantonbelie
ket, a Lollardokat, a Hussitákat, s még Luther után is,
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hol az üldözés kitartással párosult, mindenütt ered
ményre vezetett. Spanyol- és Olaszországban, Fland
riában s az osztrák birodalomban a protestantismus

kiirtatott ; hasonló sors éri Angliát is, ha Mária ki
rálynő életben marad, vagy Erzsébetet a halál ideje

korán elragadja . Az üldözés mindenütt győzedelmes
kedett , kivévén , hol az eretnekek elegendő erővel

bírtak annak hatályosan ellenállani. Józanon alig le
hetne a felett kétkedni, hogy a római birodalomban
a keresztyénséget valóban ki lehetett volna irtani.
Mindinkább terjedt és uralkodóvá lón , mert az üldo
zések alkalmilag történtek, s nem voltak huzamosak ,

sőt háboritlan hittéritések hosszu sora által egymástól

elválasztva. Csak puszta képzelődés az, hogy az igaz
ságban oly sajátos erő rejlik , melyet a tévedés telje
sen nélkülöz, s melynél fogva képes a börtönnel és a
máglyával is daczolni. Az emberek közönségesen nem

tanusítanak több buzgalmat az igazság, mint gyakran
a tévedés iránt, s jogi vagy csak társadalmi bünteté
sek kellő alkalmazása is meggátolhatja ezek mind

egyikének terjedését. A valódi előny, melylyel az

igazság bír, abban rejlik , hogy a valóban igaz véle
mény elfojtható ugyan egyszer, kétszer , vagy szám

talanszor is, de a századok folyama alatt előbb-utóbb
találkoznak majd egyének , kik ismét felfedezik , mig

nem

ezen fel-feltűnéseinek egyike oly korral esik

össze, midőn a körülmények kedvezőbb alakultánál
fogva menten marad az üldözéstől mindaddig , mig
nem annyira megszilárdul, hogy minden későbbi el
fojtási kisérletnek diadalmasan ellenállhat.

Azt mondhatnák erre némelyek , hogy hiszen mi
már nem fosztjuk meg életüktőlaz új eszmék terjesz
töit, s nem hasonlítunk elődeinkhez, kik a prófétákat
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megölték ; sőt ellenkezőleg , minekik sírköveket eme
lünk. Igaz, hogy nem vetjük többé halálra az eret
nekeket, s hogy azon büntetések öszszege,melynél
többet az újkori közérzillet még a legártalmasabb ér

zületek ellen sem engedne alkalmazni, nem volna
képes azokat kiirtani. Deazért ne ámítsuk magunkat,
mert mindeddig még a törvényes üldözés gyalázatát
SC

sem

voltunk képesek

eltiintetni. A törvény még je

lenleg is tényloges büntetéssel sújtja a nézeteket vagy
legalább azok nyilvánítását, s az efféle büntetés még

korunkban sem annyira példátlan , hogy már épen
séggel valószíniitlennek lehetne tartanunk annak maj

dan rájból és teljes mértékben való felélesztését. Az
1857-dik évben Cornwall megye nyári törvényszéki
üléseinek alkalmával egi , különben az élet minden

viszonyaiban feddhetlen magaviseleti szerencsétlen
egyént * ) 21 havi börtönre itéltek , mert nohány, a

keresztyénséget sértő szót ejtett és írt egy kapura.
Egy hónap múltával két különböző alkalommal Old

Baileyben két egyént, * * ) mint jury tagot, utasítottak
vissza , s az egyiknek még durva bántalmakat is

kelle szenvedlnie a bírótól és az egyik ülnöktől, csak
azért, mert mindketten Oszintén kimondották, hogy

minos semmiféle vallási hitük. Egy harmadiktól pe
dig , ki ehhez még idegen is volt,** *)ugyanazon oknál
fogva megtagadták az igazságszolgáltatást egy tolvaj
* ) Pooley Tamás, bodmini törvényszék 1867. julius 31.

A következő ceczemberben a korona által teljes kegyol
mot nyert.

* * ) Holyoake (lyörgy Jakab 1807. aug. 17., Truelove
Eduard 1887. julius.

** *) Baró Cloichen , rendőri hivatal a Marlborough ut
czban , 1887. aug: H.
A BAUADSÁGRÓL
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ellenében. A jogorvoslatnak megtagadása azon törvé

nyes elv alapján történt, hogy senki sem tanúskod
hatik törvényszék előtt , ki nem

hisz egy istenben

(mindegy, akármily istenben ) és a jövő életben. Ez
elvből már önként következik , hogy minden ily
egyén a törvényen kívül áll és nem számíthat a tör

vényszékek oltalmára , hogy az ilyet büntetlenül le
het megrabolni vagy meggyilkolni, midőn t. i. csak
ő maga vagy vele hasonnézetűek vannak jelen, sőt
következik az is, hogy bárkimás is büntetlenülmeg

rabolható és meggyilkolható, ha a tett bebizonyítása

csak a fentebbi nézetet osztó egyének tanuskodásától
függ. Ez elv azon feltevésen alapszik , hogy az olyan
nak esküje, ki nem hisz a jövő életben , érvénytelen ,
mely feltevés azonban csak azok vastag tudatlanságát

a történelemben árulja el, kik azt vitatják ; miután
történetileg be van bizonyítva , hogy a hitetlenek
nagy része mindenkor kitünő becsületességet és jel
lemességet tanusított. De nem is állítja azt senki sem ,

ki csak legkisebb tudomással bír is affelől, hogy azok
közül, kik mind erkölcsileg , mind a jellem tekinteté
ben a világ osztatlan becsülését bírják , mily sokan

számítják magukat, legalább bizalmas körben, a hi

tetlenekhez. Különben e szabály önmagát czáfolja
meg. Azon ürügy alatt, hogy az istentagadóknak ha
zugoknak kell lenniök , minden oly istentagadó tanu

ságát , a ki hazudni kész , érvényesnek ismeri el, s
csak azokét veti vissza , kik inkább eltűrik a meg
rovást , melyet gyűlölt hitük nyílt bevallása által
vonnak magukra, semhogy hazugságot állítanának.
Ily szabály , mely legalább kitűzött feladatára vo
natkozólag magában véve képtelen , csak mint a

gyűlölség jelszava s az üldözési szellem maradványa
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gyanánt bírhat érvényességgel, mely üldözési szel
lemnek egyik sajátsága, hogy a ki ellen fordul, az

már épen ez oknál fogva nem érdemelte meg. E sza
bály s az elmélet, melynek eredménye, nem kevésbé
sértő a hivőkre, mint a hitetlenekre nézve. Mert, ha

az, ki nem hisz a jövő életben , szükségkép hazudik ,
úgy azokat, kik abban hisznek , csak a pokol félelme
tartja vissza a hazugságtól, ha ugyan valódilag visza

szatartja . Nem akarunk e szabály felállítói és pártolói

felől oly sértőleg vélekedni, hogy azon fogalom , me
lyet a keresztyén erényességről alkotnak maguknak ,
saját lelkiismeretük viszhangja .

Mindezek már csak foszlányai és végmaradvá
nyai az egykori üldözésnek , s nem annyira tényleges
üldözés-vágyra, mint inkább az angol értelem azon
gyakran észlelhető gyengeségére mutatnak , melynél
fogva különös gyönyört talál a rosz elvek védelme

zésében még akkor is , midőn ő maga már sokkal
jobbá lett, hogysem azoknak gyakorlati alkalmazá
sát ohajtaná. De fájdalom , a közszellem jelenlegi ál

láspontján nem nyújt még biztositékot az iránt, hogy
a törvényes üldözés kárhozatos formáinak felfüggesz

tése – a mi körülbelől csak egy nemzedék óta lépett
életbe — tartós legyen . Korunkban a gyakorlat nyu
godt felületét ép oly gyakran felzavarják a régi visz

szás állapotok megujitására, mint az újabb előnyök
létesítésére irányzott kisérletek . A mit a jelen kor a
vallásosság megújhodásának tekint, az a müveletlen
és szük látkörü elmékre nézve nem

egyéb , mint a

vakbuzgóság feléledése, s a hol a nép érzelmei erős
hajlamot tanusítanak a türelmetlenségre, mely körül
mény különösen hazánk (Anglia ) középosztályainál
észlelhető , valóban nem sok kell ahhoz, hogy az üldö
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zés újra feltámadjon az olyanok ellen , kiket a közvéle
mény soha sem szűnt meg arra méltóknak tartani. * )
ra

És épen ebben – t. i. azon nézetekben , melyeket az
emberek vallanak , azon érzelmekben , melyeket keb
lükben táplálnak --- rejlik az ok, a miért hazánkat,

(Angliát) legalább azokra nézve, kik az általánosan
elismert nézeteket nem fogadják el sajátokul, nem ne
* ) Mély tanúságot rejt magában az üldözés szellemének
azon roppant befolyása , mely a szepoj lázadás alkalmával
nemzeti jellemünk legroszabb irányzatainak kifejlesztésére

közreműködött. A vakbuzgóknak és nyegléknek a szószékről
szórt dühöngései talán nem méltók a figyelemre ; de az evan
gelikus-párt főnökei is elvűl állították fel a Hinduk és Maho
medanok kormányzásában, hogy oly iskola , hol nem tanítják

a Szentírást, nem részesülhet közsegélyben, s következéskép ,
hogy nyilvános hivatalt is csak valódi vagy állítólagos keresz

tyének nyerhetnek . Az egyik al-államtitkár választói előtt
1857-ben november 12-ikén tartott beszédében , mint mondják ,
így nyilatkozott : Az angol kormány türelmessége vallásuk

(t. i. száz millió angol alattvaló vallása ) vagyis az általuk hit
nek nevezett babona iránt csak az angol uralom megszilárdu
lását késlelteté, s a keresztyénség üdvös terjedését gátolta. . ..
A türelmesség volt Anglia vallásszabadságának alapköve, de
ne ferdítsük el e fontos szónak értelmét. Az említett al-állam
titkár felfogása szerint nem egyéb az ,mintmindnyájunk teljes

szabadsága, mint az isteni tisztelet szabad gyakorlata a ke
resztyénekre nézve,kik t. i.ugyanazon alapokon nyugvó isteni
tiszteletet követnek ; nem egyéb az ,mint türelmesség mind
azon keresztyén felekezetek és ágazatok iránt, melyek ugyan

azon egy megváltóban hisznek. Kétségkívül nagy érdekkel
bír azon körülmény, hogy oly egyén ,kit egy szabadelvü mi
niszterium alkalmasnak talált egy fontos hivatal betöltésére,
azon tant hirdeti, hogy a kik nem vallják Krisztust istennek,
nem is tarthatnak számot türelmességre. Vajjon e dőre nyilat

kozat után mondhatjuk -e már, hogy a vallásos üldözés kora
örökre letünt és soha többé vissza nem térhet ?
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vezhetjük szellemileg szabad országnak . A törvényes

bintetések legkárosabb eredménye már rég óta abban
nyilvánúl, hogymég inkább sulyosbítja a társadalom
által alkalmazott bélyegzést, s a legnagyobb hatást

tulajdonkép épen e bélyegzés gyakorolja , oly any
nyira , hogy Angliában sokkal ritkábban fordul elő a
társadalom által kárhoztatott nézetek nyilvánítása ,

mint más országokban oly vélemények nyílt beval
lása,melyek törvényes büntetést vomak maguk után .

A közvélemény e részben ép oly hatálylyal bír min
denkire nézve, mintmaga a törvény , kivévén azokat,
kik anyagi helyzetüknél fogva nem függnek mások
jóvoltától ; mert hiszen open oly baj az valakire nézve ,

ha kenyérkeresetét veszti el, mint ha bezáratik . Azok ,
kiknek élelme biztosítva van , s kik nem keresik a
hatalmasok kegyét, vagy semmit sem várnak sem

testiiletektől, sem a közönségtől, nyíltan bevallhatják
nézeteiket, s legfeljebb csak gáncsnak és megitélte
tésnek teszik ki magukat, a minek különben elvisele
séhez nem kivántatik valami rendkívüli lelki erő. Az

ily egyének érdekében nincs fellebbezésnek helye : ad
misericordiam . De ha nem

is illetjük most már oly

bántalmakkal a tőlünk eltérőleg gondolkozókat, mint

a multban , jelenleg talán még több roszat okozunk
önmagunknak , mint okoztunk valaha nokik a leg

méltatlanabb bánásmóddal. Socrates halállal lakolt
ugyan , de a socratesi bölcsészet ragyogó napként
emelkedett fel és fénynyel árasztá el az egész szel
lemvilágot. Számtalan keresztyén lén ugyan a küzd

téren fenevadak áldozatává, de azért maga a keresz

tyénség hatalmas, életerős tölgy gyanánt terjeszté ki
szerteágazó lombozatát a régibb s kevésbé életerős

növényzet felett, mely aztán árnyékában végkép el
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satnyult. A mi, pusztán csak társadalmi türelmetlen

ségünk nem halálos ugyan senkire, nem is irt ki egy

eszmét sem , de arra indítja az embereket, hogy vé
leményeiket eltitkolják, s azoknak terjedését czélzó
minden tényleges kisérlettől tartózkodjanak . Jelenleg
az eretnek nézetek nem nyernek már, de nem is vesz
tenek minden évtizedben vagy minden nemzedékkel
tért, fuvalmuk nem hat ki meszsze távol vidékekre,

hanem folyvást csak azon gondolkodó, szorgalmas
egyének szűk körében tengődnek , kik között szülem

lettek, a nélkül, hogy az emberiség általános érdekeit

akár valódi,akárcsalóka fénynyel csak egyszer is meg
világitanák. És ekként oly tartós állapot keletkezik ,

mely némelyekre nézve felette kielégitő , miután eb
ben , anélkül, hogy bárkinek is büntetéstől vagy be
börtönözéstől kellene tartania , az uralkodó nézetek

legalább külsőleg háboritlanul fennállhatnak , mig

más részről a gondolkodás betegségében sinlő el
lenvéleményük

sincsenek

egészen eltiltva saját

itélő tehetségük gyakorolhatásától. Valóban, a leg
alkalmasabb mód, hogy a szellem világában béke
jöjjön létre , s hogy abban minden oly irányt köves
sen, minőben már jelenleg kezd haladni. Az ilynemü
szellemi megbékéltetés azonban csak az emberi érte

lem erkölcsi bátorságának teljes feláldozásával vásá
rolható meg. Oly viszonyok, melyek között a legte
vékenyebb és legélesebb elmék nagy része tanácsosnak

tartja meggyőződéseinek átalános alapelveit keble
mélyébe rejteni, a mit pedig a nyilvánosság elébe
hoz, mindabban oly előzményekhez igyekszik alkal
maztatni következtetéseit, melyeket bensőleg vissza

utasit – nem szülhetik azon őszinte , félelmet nem
ismerő jellemeket, amaz erőteljes következetes tehet
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ségeket,melyek egykor az értelmivilágnak ékességei
valának. A kik az emlitett viszonyokkal képesek meg
alkudni, azok vagy pusztán kénytelenek közhelyekhez
alkalmazkodni, vagy pedig az igazságnak alkalom
szerű védői gyanánt timnek fel, érveik minden nagy

elvi kérdésben egyedül hallgatóik , de nem egyszer
smind önmaguk meggyőzésére lévén szánva . A kik

pedig ez alternativát még is elkerülik . kényszerül.

nek gondolataikat és érdekeltségüket oly tárgyakra
szoritani, melyokról elvkérdések feszegetése nélkül
lehet szólani, tehát oly apró gyakorlati kérdésekre,
melyek az emberi értelmiség fejlődtével, és terjedésé

vel önmaguktól megoldatnak , ellenben mindaddig
nyilt kérdésekülmaradnak fenn , míg a szabad ,merész
okoskodás, mely az értelmiség fejlődését és terjedését
tulajdonkép előmozdíthatná , nem nyer alkalmazást.
Am gondolják meg azok , kik az eretnekek tar

tózkodását véleményeik nyilvánitásában nem tartják
hátrányosnak, hogy ennek folytán az eretnek nézetek
kimeritő teljes megvitatása nem lehetséges, hogy a
melyek e nézetek közül a megvitatás tüzpróbáját nem
állják ki, ha mindjárt megakadályozhatók is a to
vábbterjedésben , de végkép még sem timnek el. A

kárhoztatás, mely minden, nem tisztán orthodox néze
tekre vezető okoskodást sujt, nem az eretnekek ér
telmiségére gyakorolja a legkárosabb befolyást. A

legnagyobb baj tulajdonképen a nem eretnekekre
háramlik , kikuek elméjét az eretnekségtől való féle
lem

rettegéssel tölti el , szellemi fejlődésüket pedig

teljesen megbénitja. Vajon kiszámitható-e azon rop
pant veszteség, mely a világot mindazon sokat igérő,

de félénk jellemmel párosult tehetségekben éri, kik
minden merész , erőteljes, független gondolkozásmód
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tól visszariadnak , nehogy oly valami eredményre
jussanak, melynek következtében vallástalanság vagy

erkölcstelenség vádját vonhatnák mag ukra . Talál

koznak alkalmilag oly , valóban lelkiismeretes, és éles ,
beható elmével felruházott egyének is, kik egész éle

tükön át saját értelmüket iparkodnak tévutra vezetni,
a nélkül mindazáltal , hogy képesek volnának azt
elnémitani, s kik a lehető legleleményesebb módokon
igyekeznek eszük és lelkiismeretük sugallatait az
orthodox tanokhoz idomitani, mely törekvésükben
végre is talán hajótörést szenvednek.
Csak az oly egyén mondható valóban mély
gondolkozónak , ki legfőbb kötelességeül ismeri: gon

dolkozásában saját elméje után indulni, bármikövet
kezményekre vezessen is az. Az igazság többet nyer
az olyannak tévedései által, ki kellő tan ulmáuynyal

és előkészülettel birya , képesönállóan is gondolkozni,
mint azoknak valós nézetei által, kik e nézetekhez
csak azért ragaszkodnak , mert nem mernek vagy

nem akarnak fölöttük okoskodni. A gondolkozás
szabadsága azonban nemcsak a mély

gondolkozók

szellemi fejlődésének egyedüli vagy fő feltétele. Ép
annyira , vagy talán még inkább szükséges , hogy a
közönséges emberek a fejlődés azon fokát érhessék
el, melyet egyáltalában elérni képesek . Voltak, s

valószinüleg lesznek még egyes kitünő gondolkozók
a szellemi rabszolgaság légkörében is.
De ily légkörben nem létezett és nem is létezhet

soha szellemileg tevékeny nép. Ha mindazáltal vala

mely nép bár csak ideiglenesen is ilynemü tevékeny
ség által tünt ki, ez csak az által vált lehetségessé,
hogy a heterodox okoskodástól való félelmét legalább

egy időre leküzdötte. A hol mindnyájan megegyez

nek abban , hogy elvek felett nem kell vitatkozni, a
hol az emberiséget érdeklő legfontosabb kérdések

vitatását már bevégzett ténynek tekintik , ott nem
találhatjuk fel a szellemi tevékenység azon, átalában
véve magas fokozatát,mely által a történelem némely
korszakai oly nevezetesekké lőnek. Csak midőn a
vitatkozás nem rettent többé vissza azon kérdésektől,

melyek elég fontosak , hogy lelkesedést gerjeszthesse
nek , ébredhet fel valamely nép szellemi ereje minden
irányban nyilvánuló tevékenységre, és nyerheti azon
lendületet, melynek folytán még a legközönségesb
tehetségü egyének is, legalább bizonyos fokig , gon

dolkozó lényekké válnak. Ennek egyik világos pél
dáját Europa azon viszonyaiban láthatjuk , melyek
M
a reformatió után keletkeztek ; egy másikat,
mindjárt
mely inkább csak a continensre és a műveltebb osztá

lyokra szoritkozik , a XVII -dik század második
felének bölcselmi mozgalmában ; egy

harmadikat

pedig , melynek tartama azonban még rövidebb,
Németország szellemi forrongásában , Göthe és Fichte
idejében szemlélhetünk. Az itt elő sorolt három kor

szak nagyban különbözik ugyan egymástól a bennük

kifejtett eszméket illetőleg , de abban megegyeznek ,

hogy mindhárom a tekintély igájának lerázására
vezetett. Mindegyiknek folyama alatt egy régi szel
lemi zsarnokság tört meg , melynek helyébe ujmég
nem lépett. E három korszak alatt létrejött lendület
tette Európát azzá , a mi jelenleg . A ha ladás minden
egyes mozzanata , mely akár az emberi intézmények
ben , akár a szellem

világában észlelh ető , azon

korszakok egyikének vagy másikának szüleménye.

Napjainkban egy idő óta a zonban némi jelenségekből
azt lehet következtetnünk , hogy az emlitett korsza
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kokban keletkezett törekvések már gyengülnek , s
uj lendületre nem

is tarthatunk számot , ha csak a

szellemiszabadságot ujból nem iparkodunk biztositani.

És most térjünk át okoskodásunk második ré
szére. Mellőzve azon feltevést , hogy az átalánosan

elismert nézetek hibásak , vegyük fel igazakul azo
kat , és vizsgáljuk meg , mily értékkel birhat azon
mód , melyet az emberek ama nézetek pártolásában
valószinüleg követni fognak , midőn t. i. valódiságuk
nincsen őszintén és szabadon megvitatva. Bármily

nincs

kevéssé vagyunk is hajlandók , ha egyszer szilárd
zer

megállapitott véleményre jutottunk , csak a lehetősé

get is feltenni, hogy e vélemény hibás, mindazáltal
meg kell gondolnunk, hogy bármennyire igaz legyen
is , ha nem vitatható meg gyakran teljesen és minden

tartózkodás nélkül, csak élettelen dogma, nem pedig

élő igazság gyanánt fog jelentkezni.
Vannak egy külön osztályba sorolható emberek

(most azonban már , hála istennek , sokkal kisebb
számban , mint azelőtt), kik tökéletesen elegendőnek
tartják , ha valaki habozás nélkül csatlakozik azon
általuk igaznak vélt nézethez , ha mindjárt még

alapjaiban sem

ismeri azt , s még a legfelülete

sebb megtámadás ellen sem

volna képes védeni.

Az ily egyének aztán , ha egyszer sikerül saját

hitöknek a kül tekintély támogatását is megnyer
ni, természetesen csak hátrányt, nem

pedig előnyt

látnak abban, ha az vitatkozás alá kerül. Ott, hol

befolyásuk tulnyomó , majdnem lehetlenné teszik
a már elismert véleménynek érett megfontolásból
származó elvetését, noha tudatlanság ésmeggondolat

lanság következtében még mindig megdőlhet az,
mert ritkán sikerül a vitatkozást teljesen megbénitani,
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s ha egyszer csakugyan lábra kap, a nem való meg
győződésen alapuló nézetek könnyen szétfoszlanak
az okoskodásnak még csak árnyéka előtt is. Mellőzve
mindazáltal ezen lehetőséget, eszes lényre nézve nem

tarthatjuk az igazság helyes értelmezésének azon fel

tevést sem , hogy a való vélemény magában az elmé

ben található fel, még pedig mint az okoskodástól
független , sőt annak szükségtelenségét bizonyitó hie
delem vagy előitélet. Ily módon nem jutunk az igaz

ság tudatára . Az ekként vallott igazság nem egyéb,

mint oly babona, mely véletlenül az igazságot jelző
szavakhoz tapadt.

Ha már az emberi értelmet és itélő tehetséget
szükség fejleszteni, a mit legalább a protestansok nem
tagadnak , vajjon mely tárgyakon gyakorolhatók e
tehetségek inkább , mint épen azokon , melyek az em

bert annyira érdeklik , hogy kényszeritve érzi magát
róluk nézeteket alkotni. Ha az érzelem kifejtésének
inkább az egyik , mint a másik mód szerint kell tör* **

ténnie , ugy kétségkivül legelőnyösebb az, mely saját
nézeteink alapokainak kutatására vezet. Bármint vé

lekedjenek is az emberek oly tárgyakat illetőleg,
melyekre nézve főfontosságu dolog helyes nézetekkel

birniok , mindenek előtt szükséges, hogy képesek le
gyenek e nézeteiket legalább a legközönségesebb tá
madások ellenében megvédeni. Aztmondhatnák erre

némelyek : „ Ám hadd vegyék át az emberek nézeteik

alapokait másoktól. Nem áll az, hogy valamely néze
tet egyszerüen betanultnak kell tartanunk , mert azt
még soha senki sem vonta kétségbe. Azok , kik mér

tannal foglalkoznak , nemcsak az alapfeltételeket
igyekeznek emlékükben megtartani, hanem a bizo

nyitásokat is iparkodnak megérteni és megtanulni;
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már pedig képtelenség volna azt állitani, hogy nem
ismerik a mértani alapigazságokat mivel azokat soha

senki sem tagadja s nem kisérti megczáfolni.“ Ily
tanitásmód kétségkivül tökéletesen kielégitő oly
tárgynál, mint a mennyiségtan , nelyet semmi ol
dalról sem lehet megtámadni. A mennyiségtani igaz
ság azon sajátsága által tünik ki leginkább , hogy
a bizonyitékok mind csak az egyik részen lehet

ségesek . Nem képzelhető ellenvetés , sem az ellen
vetésre felelet. De minden más tárgyról, melynél
vélemény különbség lehetséges, az igazság minden
kor az ellentétes okok kellő figyelembevételétől függ.
Még a természettudományokban is más és más elmé

letek szerint történik ugyanazon tények magyarázata ,
így létezett pl. egykor a geocentricus elmélet a helio

centrikus helyett, a phlogiston az oxigen helyett, s
be kellett bizonyitanunk, hogy miért nem tekinthető
ama másik elmélet helyesnek , s mindaddig , mig ezt

be nem bizonyitottuk, vagy nem tudjuk bebizonyi
tani, nincsen alapos ismeretünk véleményeinkről.

Azon sokkal bonyolultabb kérdéseknél pedig , me
lyeknek tárgyát az erkölcs, a vallás, a politika, a tár

sadalmiviszonyok s az emberi élet különbféle mozza
. natai képezik , minden egyes megtámadott nézet vé
delmére felhozott érvek három

negyede csak azon

okok megdöntésére szolgál,melyek valamely ellenvé

leményt látszanak támogatni. Az ókor egyik legna
gyobb szónoka, mint mondják ellenfeleinek ügyét ép
oly , ha nem nagyobb figyelemmel tanulmányozta ,

mint magáét. A mit Cicero a forumon elérendő si
ker érdekében tett, ugyanazt kell tenniemindenkinek
ki valamely tárgyat az igazság feltalálhatása végett
tanulmányoz . A ki valamely kérdésnek csak őt ma
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gát érdeklő részével ismerős , magát a kérdést még

igen kevéssé ismeri. Okai helyesek lehetnek ugyan,
s talán senki sem is képes azokat megczáfolni. De ha
ő maga sem képes az ellenség okait megdönteni, ha

nem iparkodik azokat megismerni, ugy nincs semmi
sem , a mi őt inkább az egyik , mint a másik véle

SO

mény elfogadhatására indithatná. Ily esetben észsze
rüen fel kellene függesztenünk itéletünket, mit ha
nem teszünk , vagy mások tekintélyének hódolunk,

vagy pedig – mint az emberek nagy része - azon
nézetet fogadjuk el, mely iránt személyes hajlammal

viseltetünk. Nem elegendő azonban az sem , ha az el
lentél érveit mindig csak saját oktatóinktól, az ő fel
fogásuk szerint, s az általuk czáfolatul felhozott el

lenérvek kiséretében halljuk. Ily módon ez érvek
nem tünnek fel kellő világitásban, és nem birálhatjuk
azokat a szükséges részrehajlatlansággal. Olyanoktól
kell hallanunk az érveket , kik azokat őszintén ma

gukéiknak vallják , kik komolyan , semmitől sem ret
tenve vissza , készek védelmükre kelni. Ismernünk
kell azokat legmegnyerőbb, legvalószinübb alakjuk
ve

ban, teljes mértékben éreznünk kell azon nehézsége
ket, melyekkel a fennforgó kérdés helyes felfogásának
meg kell küzdenie , különben sohasem tehetjük ma
gunkévá az igazság azon tény ezőjét, mely ama ne

hézségeket legyőzni és elhárítani képes. Bátran mond
hatjuk, hogy száz úgynevezett művelt egyén között

kilenczvenkilencz

van ily helyzetben , még azok

közül is ,kik elég folyékonyan tudják saját nézeteiket
védelmezni. Következtetésük magában véve helyes
lehet, de lehet hibás is , ismereteik minden ágára
nézve ; soha sem helyezték át magukat azok nézpont

jára , a kik ellenkezőleg vélekednek , s nem vették
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figyelembe, a mit ezek mondhatnának : következéskép

a szó tulajdonképi értelmében nem ismerik azon tant,
zon

melyet önmaguk vallanak. Nem ismerik annak azon

részleteit, melyek a többit felvilágosítják és igazolják ,

nem azon tekinteteket,melyeknél fogva, két látszólag
ellenkező tény egymássalmegegyeztethető , vagy két

érv közül inkább az egyik , mint a másik választandó.
70 )
Az igazság azon
része , mely épen a döntő, s mely

minden kimerítő tudásra törekvő egyén itéletére el

határozó befolyást gyakorol, előttük egészen ismeret
len , s csakis azokra nézve válhat teljesen ismertté,
kik a kérdés mindkét oldalával egyenlően és rész

rehajlatlanul foglalkoztak , s mindkét fél érveit a
lehető legerősb világitásban iparkodtak szemügyre

venni. Anynyira szükséges pedig az emberi dolgok
s az erkölcsi kérdések kellő megérthetésére ez el

járás, hogyha a fontosb igazságoknak ellenzői nem
volnának , képzelni kellene magunknak olyanokat,

és teremteni helyettük oly erős ellenérveket, milye
nek csak , a gonosz legügyesb védnökének“ agyában
fogamzhatnak .

Fentebbi okoskodásunk megdöntésére , azt hoz
hatnák fel a szabad vitatkozás ellenségei, hogy az
emberiségnek átalában nincs szüksége arra , hogy

mindazt, mit nézetei mellett vagy ellen a bölcsészek
s a theologusok mondhatnak, ismerje és megértse ;
hogy továbbá a közönséges emberekre semmi előny
sem háramlik , ha képesek is valamely ügyes ellenfél

álérveit és állításainak ferdeségét felderíteni. Elég,
ha egyáltalában van valaki, a ki ezen álokoskodá

sokra mindenkor meg tud felelni, úgy, hogy soha
semmi se maradjon czáfolatlanul, a mi a tanulatlan
egyéneket tévutra vezetné. A közönséges értelmi
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ségű emberek pedig - magukévá tevén az előttük
feltárt igazság szembeötlő alapelveit, a többire nézve

bizzanak meg valamely elismert tekintélyben, s meg
győződvén arról, hogy som elég képességgel, sem
elég tudománynyal nem birnak a támasztható nehéz
ségek megoldására , nyugodjanak meg azon biztosí

tásban , hogy minden már tímasztott nehézségekre
megfeleltek , vagy képesek megfelelni azok , kik tüze
tesen e feladattal foglalkoznak .
Megengedve mindazt, a mit a kérdés ily felfo

gása mellett hozhatuak fel azok , kik az igazság meg
érthetésének már azon fokozatával is megelégszenek ,
mely szükségkép annak egyszerű elfogadásából szár
mazik , a szabad vitatkozás felállított érveinek ereje
még ez esetben sem gyengül.Már ezen elmélet is beis
meri, hogy az embereknek némi észszerű biztosítékot

kell birniok az iránt, hogy az ellenvetések kellőleg
megezáfoltattak , s vajjon lehetséges-e az ily czáfolat,
midőn ahhoz, a mit ezáfolnunk kellene, ozzá sem
szólhatunk ? Vagy lehet-e a czáfolatot kielégitőnek

mondanunk, midőn az ellennézetiteknek nincs alkal
muk bebizonyítani, hogy valóban nem kielégítő ? Ha
nem is a nagy közönség, de legalább a bölcsészek és
theologusok, kiknek t. i. kötelességük a nehézségeket

megoldani, kénytelenek azon nehézségekkel, még pe
dig legbonyolultabb alakjukban megismerkedni; ez pe
dig másként nem történhetik , mint ha azokat nyiltan

vizsgálat alá vonják , s a lehető legelőnyösebb vilá

gításba helyezik . A katholikus egyház sajátságos
módon iparkodik ezen igen alkalmatlan feladatot
megoldani. ligyanis szigorúan megkülönbözteti egy

mástól azokat, kik tanait meggyőződés alapján tehe
tik magukévá , s kikuck csak hitágazat gyanánt sza
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bad ama tanokat elfogadniok . A felett azonban, hogy
mit akar elfogadni, ezen osztályok egyikének sem
lehet okoskodnia ; a papságnak , legalább azon rész
nek, melyben teljesen meg lehet bízni, megenged
hető , sőt szükséges is , hogy megismerkedjék az el
lenfelek érveivel, hogy aztán nekik megfelelhessen ;
ennélfogva tehát szabad még eretnek könyveket is

er

olvasnia , a világiaknak azonban csak felettébb bajo
san engedhető meg különös engedély nélkül. Ez elv

az ellenfél érveinek ismeretét üdvösnek tartja az okta
tókra nézve, de tagadja , hogy az a világ többi részére
is oly hasznos lenne ; és így a választottakat több
szellemi müveltséggel, habár nem is több szellemi
szabadsággal ruházza fel, mint a mennyit a tömeg

nek engedményez. Ily módon sikerül létrehoznia azon
szellemi fensőséget, melyet czéljai elérésére szüksé
gel : mert noha a műveltség szabadság nélkül soha
sem szült még magasreptű, elfogulatlan tehetséget,

ügyes nisi prius védőt képezhet valamely ügy szá
mára. Protestans országokban azonban ez eljárás már

nem alkalmazható , miután a protestansok legalábh

elméletben azt tartják , hogy a vallás választásáért
mindenkiönmaga köteles a felelősséget viselni, a nél
kül, hogy azt oktatóira háríthatná. Ezenfelül a világ

jelen körülményei között gyakorlatilag lehetetlen,
hogy oly munkák, melyeket a művelt osztályok ol

vasnak , ne kerüljenek egyszersmind a műveletlenek

kezeibe is. Hogy az emberiség oktatói mind arról, a
mit tudniok kell , valóban tudomással is birjanak ,
szükség , hogy

szabadon lehessen

írni, és mindent

akadály nélkül kinyomatni.
Ha oly esetben, midőn a nézetek igazak, a sza
bad vitatkozás hiányából eredő káros hatás csak arra
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szorítkoznék , hogy az emberek ennek következtében

nem ismernék fel nézeteik alapelveit , úgy az bár
szellemi, de nem volna egyszersmind erkölcsi hátrány
is, és nem csökkentené azon nézetek becsét a jellemre
való befolyásukat illetőleg. A dolog azonban úgy
áll, hogy szabad vitatkozás hiányával nemcsak a
nézetek alaptételeiről feledkeznek meg az emberek ,
hanem olykor magáról a nézetek való értelméről is .

A szavak , melyek azoknak kifejezést adnak , nem
ébresztenek többé bennünk bizonyos eszméket, vagy
csak azon eszmék egy részecskéjét,melyeknek köz
lonyeiúil szolgálni volt eredeti rendeltetésük . A tiszta
fogalmat, az élénk meggyőződést csak nehány , a

gyakorlat által fenntartott kifejezés helyettesíti , s
ha marad is fenn valami az értelemből, az osak külső

burkolat, a lényeg maga veszendőbe megy. Az .
emberi nem történetének ama fontos fejezete , mely

o kérdésről foglalkozik , méltán szolgállat minden
kor kiváló tanulmányozásunk és elmélkedésünk tár
gyául.

A tapasztalás mutatja , hogy hasonló sors ért
majdnem minden erkölcsi tant és vallási hitágazatot.
Alkotóikra és azok közvetlen tanítványaira nézve
telvék jelentőséggel és életrevalósággal. Nem is vesz
tenek jelentőségükből semmit sem , sőt az talán még

tisztább fogalommá fokozódik mindaddig , míg a harcz
tart, mely az egyik tamnak vagy hitágazatnak a má
sik felett fennsőséget biztosít. Végre vagy uralko
dókká lesznek, s ekkor közvéleménynyé válnak , vagy
előhaladásuk fennakad , azazmegtartják a tért, melyet

elfoglaltak,demegszűnnek tovább terjeszkedni.Midón
végre ezen eredmények bármelyike is beállott, a vita

a fennforgó kérdés felett lankadtabbá lesz , snóbb tel
A SZABADSÁGRÓL.

-

66

-

jesen megszűnik, és a hirdetett tan, ha nem is mint
közvélemény, hanem mint ezen közvélemény elismert

ágazatainak vagy osztályainak egyike foglal állást.
Azok , kik ragaszkodnak hozzá , örökölték inkább ,
semmint elfogadták , s az áttérés ezen tantól más ta

nokhoz már csak kivételesen fordúlván elő , igen kis
mértékben foglalkoztatja a párthívek elméjét. Ez
utóbbiak a helyett , hogy mint kezdetben , folyvást

résen állanának , majd hogy önmagukat védjék a vi
lág ellenében , majd pedig hogy a világot térítsék

meg saját nézeteikre, nyugalomba helyezik magukat
s nem hallgatják meg, a mikor csak kikerülhetik , a

véleményük ellen intézett érveket , de az ellennéze
tűeket sem háborgatják (ha ugyan léteznek ilyenek )
saját érveikkel. Ezen időpontnál veszi kezdetét a tan

életrevalóságának hanyatlása . Gyakran halljuk a kü
lönböző nézetek tanitóit panaszkodni, hogy mi nehéz

a hivők elméjében azon igazságnak élénk képzetét
fenntartani,melyet különben névleg elismernek ; minél
fogva nem hatván be az érzelmek világába, nem is
emelkedhetik tulsúlyra a magaviselet szabályozásá
ban. Ily nehézségről szó sincs addig ,míg a tanoknak

saját lételükért kell küzdeniük , még a gyöngébb
küzdők is érzik és tudják , hogy miért harczolnak ,
s ismerik a különbséget a védett és más nézetek kö
zött, s minden tan lételének ezen korszakában nagy

számmal találkoznak olyanok, kik annak alapelveit
a gondolkozás minden ágában létesítették , kik azo
kat fontolóra és tekintetbe vették maguk miheztartá

sának legfőbb mozzanataiban , s kik teljes mértékben
tapasztalták a saját jellemükre gyakorolt azon hatást ,
melyet ama tanba vetett erős hitnek minden

azzal

eltelt elmében elő kell idéznie. Midőn azonban a tan
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már öröklött véleménynyé vált, s az emberek azt nem

cselekvőleg , hanem csak szenvedőleg fogadják el,
midőn az elme nincs többé, mint az előtt, kénysze
riilve, hogy minden crejét azon kérdések megoldására

fordítsa , melyeket ama hit állit elébe --- folytonosan
növekvő törekvés keletkezik , mely oda irányul, hogy
c fogalmak (megtartván legfeljebb is it külformát,
melyben jelentkeznek ), teljesen feledésbe menjenek ,

vagy hogy homályos, rideg értelmezést nyerjenek ,
mintha bizony annálfogva , hogy azokat csak egysze
rüen átvesszük másoktól, nem lenne többé szükséges

lelkiismeretesen foganatosítani ésöntapasztalatunkból
meggyőződni helyességükről; - - végre aztán ama

hiedelem egészen megsziinik az ember benső világá
nak kiegészítő részét alkotni. Ily állapot létrejöttével
fordulnak elő aztán az oly, fájdalom , korunkban mind
nagyobb is nagyobb számmal jelentkező esetek ,
melyekben a hit mintegy az elmón kival foglal
helyet, elzirval , s hogy így szóljunk , megköve

sítve azt, minden más behatás elött, mely iránt lé

nyünk nemesebb része fogékony, s hatalma nem is
nyilvánul egyobben , mint hogy minden uj erőtel
jes meggyőződés képződését meggátolni iparkodik ,
önmaga azonban

semmit sem

tesz az értelem

s

a szív érdekében , csak ört áll felettük , hogy min

den más behatásra nézve hozzáférhetlenek marad
janak.
Hogy mily mértékben válhatnak oly tanok ,
melyek belértéküknél fogva arra vannak hivatva ,
hogy a legmélyebb benyomást gyakorolják az érte
lemre, élettelen fogalmakka, ennek legszembeötlőbb)

példáját a keresztyénség tanainak azon felfogás módja
nyújtja , mely most a hivök nagy többségénél általá

nos. Keresztyénség alatt itt azt értem , a mit minden

egyház és felekezetannak tart, t. i. az uj szövetségben
foglalt elveket és tanításokat. Ezeket minden keresz
tyén szenteknek vallja és törvényekúl ismeri el. Azon
n

ban aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ezer keresz
tyén közül legfeljebb talán csak egy rendezi és birálja

magaviseletét ezen törvények szerint. A főszabály ,
melyet mindenkimagamiheztartásában követ,nemze

tének, osztályának , vagy vallási felekezetének szo
kása . Igy tehát egyrészről bizonyos erkölcsi elvek
öszszesége szolgál zsinórmértékeül, melyekről azt hi
szi , hogy csalhatlan bölcseség állította fel számára
magaviseleti szabályokul, másrészről pedig bizonyos

köznapi fogalmak és gyakorlati szabályok , melyek
amaz elvek némelyikével bizonyos fokig megegyez
nek, másokkal már nem annyira, míg némelyekkel
nem

a

egyenes ellentétben állanak , s egészben véve csak
közvetítő szerepet játszanak a keresztyén hit s a vi.
lági élet érdekei és kivánalmai között. Ezen indokok
elseje előtt tisztelettel hajlik meg a keresztyén , de tu

lajdonkép csakis az utóbbiakat követi. Minden ke
resztyén hiszi és vallja , hogy boldogok a szegények

és az együgyűek , s azok, kiket a világ bántalmaz ;

hogy könnyebb egy tevének egy tű fokán átbuvni,
mint egy gazdagnak a mennyországba bejutni; hogy
ne itéljünk meg senkit, nehogy miis megitéltessünk ;

hogy egyáltalában tartózkodjunk az eskütől; hogy
szeressük felebarátunkat mint önmagunkat; hogy ha
valaki elveszi köpönyegünket, adjuk oda neki köntö
sünket is ; hogy ne gondoskodjunk a holnapról, s

hogy ha tökéletesek lennénk, minden vagyonunkat
eladnók és kiosztanók a szegények között. És valóban,
őszintéknek kell tartanunk a keresztyéneket , midőn
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ant illitják, hogy mindezt hiszik . Hiszik igy,mint
az emberek általában himni szoktak mindent, a mit

osak dicsérni, de soha megvitatni nem hallottak . Do
azon 618 hit értelmében , mely a magavisclot sza

bályozásában zsinórmértékül szolgál, osak annyiban
kölcsönöznek hitelt e tanoknak, a mennyiben azok
a gyakorlatban foganatosíthatók. Etanok összesege

igen jól alkalmazható az ellenfelek elnémítására , s
fel is említik (ha csak lehet) mindenkor oly cseleke

dotek indokai gyanánt, melyeket az omberek diesen
reteseknek tartanak . A ki azonban az embereket arra

figyelmeztetnó, hogy azon olvok sok egyéb oly one
lekodetet is követelnek , melyro most ők nem is gone
dolnak , azt érnó el oz által, hogy azon igon népszei
rütlen egyének közé sorolnák őt, akik magukat
jobbaknak szeretik foltüntetni másoknál. E tanok

nem birnak hatással a közönséges hivőkre és nem kol

Osönöznek nagyobb erőt elméjüknek. Szokásos tisz
telettel viseltetnek ugyan külső nyilvánulásuk iránt,

do ninos meg bennük azon élénk érzet, moly nem
anynyira a szavakra , mint inkább magára a tárgyra

fordítván figyolmét , kényszeríti az elmét, hogy azt
teljesen magáévá tegyen a külalakkalmegegyeztetni
iparkodjék . Valahányszor az emberok magukmihez

tartásáról van szó, mindannyiszor A -hoz vagy B -hez
fordulnak tanáosért a végett, hogy menynyire tors
jeszkedhetnek a Krisztus iránt való engedelmes
ségben ,

Bizonyosak lehetünk a folcl, hogy a korosztyón
ség első korszakában mindez nom így, sőt egészen

másként volt. Mert ha így lett volna, a keresztyón
ség soha sem nöhotte volna ki magát a megvetett
zsidók egy alig ismert folekogutóből a római biroda
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lom vallásává. Midőn ellenségei így szólottak : „ Néz
zétek a keresztyéneket, hogy szeretik egymást,“ (a
mit most bizony aligha mondhat bárki is), vallásuk

jelentőségének kétségkivül sokkal élenkebb érzetével

birtak a keresztyének , mint bármikor is a későbbi
századokban . S valószínűleg ebben rejlik az ok, és fő

kép ebben , hogy a keresztyénség jelenleg nem igen
képes uralmát tovább terjeszteni, s hogy XVIII. szá

zad lefolyása után is majdnem kizárólag az euro
paiakra vagy az europaiaktól származott népekre kell

szorítkoznia. Még a legszigorúbban vallásos egyének
is, kik komoly tisztelettel viseltetnek a hittanok iránt,

és sokkal több jelentőséget tulajdonítanak azoknak ,
mint az emberek általában, leginkább arra fordítják

figyelmüket, a miKalvintól, Knoxtól, vagy más ha
sonló , jellemre nézve hozzájuk sokkal közelebb álló
egyénektől származott. Krisztus tanai csak szenvedő

leges helyet foglalnak el elméjükben , s alig gyako
rolnak nagyobb hatást , mint a milyet ily szelid
szeretetteljes mondások hallása gyakorolhat. Kétség

kivül számtalan ok működik közre, hogy oly tanok ,

melyek csak valamely felekezet sajátjai, nagyobb
életerőt tanúsítanak , mint a melyek valamennyi el
ismert felekezettel közösek , s hogy hirdetőik inkább is

csak azok jelentőségét iparkodnak fenntartani; egyik
ok azonban mindenesetre az, hogy az ily külön tanok

gyakrabban jönnek vitatás alá , és gyakrabban is szo
rulnak nyilt támadások ellen védelemre. Ha nincs

többé ellenség, mind a tanítók, mind a tanítványok
erélye ellankad .

Ugyanez áll minden más hagyományos tanté
telről is , azokról, melyek az életbölcseséget tárgyal

ják , épen úgy, mint melyek az erkölcsiséggel vagy

vallással foglalkoznak . A nyelvek és irodalmak telvik
oly megjegyzésekkel ,melyek az életre , annak lénye
gére sit magnviselet módozataira vonatkoznak . E

megjegyzéseket mindenki isineri, ismétli, ellenmon

dás nélkül hallja másoktól, sőt igazságok gyanánt
fogadja ol; mindazáltal sokan csak akkor fedezik fol
valódi értelmüket, midőn a többnyire szomorú tapasz

talás következtében revájuk nézve valósággá váltak.
Midőn valamely clőre nem látott szerencsétlenség
ér bennünket, mily gyakran jut ilyenkor eszünkbe
bizonyos közmondás vagy szójárás, melyet egész
életünkön át ismertünk , s melynek , ha értelmét oly

világosan fogtuk volna fol mindenkor, mint az eset

ben ,minden bajt olkerülhettünk volna. Igaz ugyan,
hogy a részben a vitatkozás hiányán kivül még más

okok is közremüködnek ; van sok oly igazság, mely
nek valódi értelme nem

tünhet ki mindaddig , míg az

emberi tapasztalás fol nem doriti.Domég az ily igaz
ságokból is sokkal több válik érthetővé, sa mi érthe
tövó vált, sokkal nagyobb befolyást gyakorol az ola
mókre, ha az embereknek alkalmuk nyilik a mollet

tük vagy ollenük folhozható okokat olyanoktól hal
lani, kik azoknak már tiszta foglmával birnak . Az
emberiség tévedéseinek jó része azon szoronesétlen
hajlamából származik , melynél fogva oly tárgyról,
moly már nem kétséges, többé nem is akar gondol
kozni. Valóban , igen találóan conctelte ogy jelenkori

iró a „már megállapított nézetek mély szondergósít."

Vajjon (o kérdést lehetne itt felvetui) szükséges
kelléke-o a való ismeretnek a teljes egyetértés hiá
nya ? Szükséges- e , hogy az emberiség egy része
megmaradjon tévedésoi mellett , csak azért, hogy a
másik rész feltalálhassa az igazságot ? Elveszti- e azon
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-nal valamely nézet valóságát és életképességét, mi
helyt általánosan elfogadottá válik , — s vajjon nem
érthető , nem érezhető -e teljesen valamely állítás, csak
ha némikétely marad fenn az iránt ? Vajjon, ha az
emberek egyhangulag elfogadnak valamely igazsá -.
got, elenyészik -e azközöttük ? Az értelmiség fejlődé

sének legfőbb czélja és legjótékonyabb eredménye
abban áll, hogy az embereket közelebb hozza egy

máshoz a legfontosabb igazságok megismerésében ; s
vajjon megszűnik -e továbbra is működni az értelmi
ség, ha e czélját elérte ? Meg kell-e semmisülniök a
győzelem vivmányainak épen a győzelem teljessége
miatt ?

Én ilyesmit nem állítok . Az emberiség haladtá
val a többé nem vitatott és kétségbe nem vont tanok

száma folyvást öregbedik, s az emberiség jólétének

mérveül azon igazságok mennyisége és fontossága
fog szolgálni, melyek már vitatkozás tárgyát nem

képezik . A komoly vita megszünte az egyes kérdések
felett egyik szükségszerű feltétele valamely vélemény
megszilárdulásának , mely megszilárdulás ép oly üd
vös, midőn a vélemény igaz, mint a mily ártalmas,

sőt veszélyes, midőn a vélemény téves . Noha tehát
a vélenıény-különbségek hatásainak ezen fokozatos
megszorítása szükséges, és pedig e szó mindkét értel
mében , t. i. mert elkerülhetlen és nélkülözhetlen ,

mindazáltal nem kell ebből egyszersmind azt is kö
vetkeztetnünk , hogy annak minden következménye

s üdvös . Oly fontos segédeszköznek elvesztése,minőt

valamely igazság értelme, és tiszta felfoghatására azon
szükségesség nyujt, mely kényszerítbennünket, hogy
azt az ellenfeleknek megmagyarázzuk , sőt ellenükben

védeni is iparkodjunk, nem ér fel ugyan az igazság
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általános elfogadásából származó jótétemónynyel, de:

minden esetre nagy mértékben ellensúlyozza azt. A hol
ezen előny többénem létezik , megvallom , ohajtanám ,
ha az emberiség oktatói annak helyébe más valamit
iparkodnának állítani ; olyas valamit kellene feltalál.
niok , minélfogva a fennforgó kérdés nehézségei foly
vást oly világosan lebegnének a tanítvány öntudata
előtt, mintha azokat valamely ellenkező nézetii vitat

kozótól hallaná, ki megtérítését vette czélba .
A helyett azonban , hogy e feladat megoldhatá
sára új segédeszközöket igyekeznének feltalálni, azo

kat is elvesztették , melyeket előbb birtak. Ilynemű
segédeszköz volt hajdan Socrates dialecticája , melyet
Plato párbeszédeiben oly remekül látunk felhasználva. .

Nem egyéb az, mintaz élet és bölcselem nagy kérdé
seinek rendkivüli ügyességgel kezelt negatiy megvi

tatása ,mely oda irányult,hogy azokat, kik az általá
nosan elfogadott vélemény közhelyeit pusztán csak
átvették , meggyőzze a felől, hogy e tárgyat nem
értik kellően , hogy az általuk vallott tanok még nem
bírnak elöttük határozott értelemmel; minek követ

keztében átlátván tudatlanságukat, oly szilárd meg
győzödésre tehettek szert, mely a tanok jelentőségének

és kétségtelen valóságának tiszta felfogásán alapult.
Ilasonló rendeltetéssel birtak némikép a középkor
scholasticus vitatkozásai is. Czéljuk volt megbizonyo
sodni a felől, hogy a tanítvány érti-e saját nézetét
és (a szükségképiviszonylatosságnál fogva) az ellenné
zeteket is, ésképesamaztokokkal támogatni, emezeket
pedig megczáfolni. Igaz ugyan , hogy e vitatkozások
azon gyökeres hibában sinlődtek , hogy az előzmé
nyeket nem az észből, hanem tekintélybőlmerítették ,
s ezért az elme működésének fegyelmezésében nem

—

74

-

is vetélkedhettek azon hatalmas dialectiával, mely a

„ Socratesi férfiak “ értelmi fejlődését előmozdította .
Mindazáltal az uj kor szelleme több hálával tarto
zik e módszerek mindegyikének , mint a mennyit

közönségesen elismerni hajlandó , s a nevelés jelen
módjai nem mutathatnak semmit sem , a mi azon

segédeszközöknek akár egyikét, akár másikát a leg
kevésbé is pótolhatná. Oly egyén, ki minden tudo
mányát csak tanitóktól szerzi, vagy könyvekből
meríti, ha mindjárt ellent is tud állni azon igen erős

kisértésnek , hogy megelégedjék a puszta ismerethal
mazzal, nem

érezhet kényszerüséget mindkét félt

meghallgatni. Innét van , hogy a kérdés mindkét
oldalának ismerete még a bölcselők közt sem gyakori

jelenség , s hogy abban , a mit valaki saját vélemé

nyének védelmezésére hoz fel, mindenkor leggyön
gébb rész az , a mi által ellenfeleit igyekszik czáfol
gatni. Szokássá vált korunkban : kicsinylőleg szólani

a negativ okoskodásról, arról t. i., mely kimutatja az
elmélet gyönge oldalait s a gyakorlat tévedéseit, a
nélkül , hogy positiv igazságokat állítana fel. Ily
negativ birálat, mint végeredmény, valóban nem sok

jelentőséggel bir , de mint eszköz, bármily e névre
érdemes positiv igazság vagy meggyőződés megszer

zésénél megbecsülhetetlen , s mindaddig , míg az

emberek ebbe ismét be nem gyakorolják magukat,
csak nehány kitünő gondolkodó fővel , más részről

pedig egy meglehetős alacsony fokon álló közértel

miséggel fognak találkozni a szemlélődés terén , kivé
vén a mennyiségtant és a természeti tudományokat.

Minden más tárgyra nézve csak akkor érdemlik meg
nézeteink a tudomány czimét, ha önmagunktól vagy
mások által kényszerítve, épen azon szellemi műtétet
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viszszük véghez , melyetaz ellennézetückkel való vitat

kozásban alkalmaznánk. Milyesztelenség már az
önmagától kimálkozó előnyt mellőzni, melyet , ha
hiányzik , felette nehezen bár, de okvetlenül elő kell
teremtenünk . Ila tehát találkoznak oly egyének ,
kik valamely elismert véleményt kétségbe vonnak ,

vagy kétségbe vonnának, ha a törvényt és közvéle
ményt nem rettegnék , - szavazzunk köszönetet
nekik , hallgassuk meg őket és örvendjünk , hogy

akad valaki, a ki helyettünk megteszi azt, a mit, ha
csak a legkevésbé érdeklődünk is véleményeink élet
revalósága és valódisága iránt, sokkal nagyobb fárad

sággal önmagunknak kellene tennünk.
Ilátra van még megemlíteni egyikét azon fontos

okoknak , melyek folytán a vélemény különbség kivá
natos, és mindaddig az is marad , mígnem az emberi

ség az értelmi fejlődés oly fokára jutott, melynek
elérhetése , legalább jelenleg, ,még kiszámíthatlan tá
volban látszik lenni. Eddig csak két lehetőséget vet

tünk szemügyre : az egyik , midőn az elismert véle

mény téves , következéskép más valamely vélemény
való ; a másik , midőn az elismert vélemény igaz lévén ,
összeütközése az ellentétes tévedéssel lényeges kellék
valódiságának átértésére és tiszta felfoghatására. Van
azonban e kettőnél egy sokkal közönségesebb eset ,
az t . i., midőn az ellentétes tanok közül az egyik nem
NA

egészen valós, a másik nem egészen téves, hanem az
II

igazság közöttük megoszlik , mely esetben az eltérő

véleménynek kell az igazság azon részét szolgáltatnia,
mely az elismert véleménybőlhiányzik . Népies nézetek

oly tárgyak felett, melyek az érzékek hatáskörén ki
vül esnek , gyakran igazak ugyan , de ritkán vagy
talán soha sem fejezik ki a teljes igazságot. Csak egy
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részét képezik az igazságnak , olykor nagyobb, majd
kisebb részét , de túlozva , elferdítve és különváltan

azon igazságoktól, melyeknek ama nézeteket követ
niök és korlátozniok kellene. Más részről az eretnek

nézetek rendesen ezen elnyomott vagy elhanyagolt
igazságok némelyikét tartalmazzák , s összetörve a

bilincseket , melyek őket lenyügözve tartották, vagy
egyezkedni iparkodnak azon igazsággal , melyet a
IVO

közvélemény fejez ki, vagy annak ellenségeiúl lépnek
föl, s ép oly kizárólagosan a teljes igazság tolmácsai
gyanánt akarnak szerepelni. Az utóbbi eset a gyako .
ribb , miután az emberi elmében egyoldaluság a sza
bály , s a sokoldaluság csak kivétel. Innét van, hogy
még a vélemények forradalmának közepette is az
igazság egy része rendesen alámerül , míg a másik

fölemelkedik . Még a haladás következtében is , mely
nek folytán pedig az egész igazságnak tágabb tért

kellene nyernie , csak részletes , nem teljes igaz
ság lép a másik hasonló helyére , s a nyereség legin

kább csak abban áll, hogy az igazság ez uj töredéke
szükségesebb és sokkal jobban megfelel a kor kivá

nalmainak, mint az,melyet helyéből kiszorított. Miu

tán az uralkodó vélemények , ha mindjárt valós ala
pokban gyökeredznek is, a részletesség jellegével bir
nak , minden oly vélemény , mely az igazságnak a
közvéleményben föl nem található részét tartalmazza ,
kétségkivül fölötte becses, bármennyire legyen is ezen
igazság tévedések és hibás fogalmak által elhomályo
sítva. A ki józanon itél az emberi dolgok fölött , nem

veheti rosz néven , ha azok, kik oly igazságok megis
merésére kényszerítenek bennünket, melyek különben

rejtve maradtak volna előttünk , — más , általunk is
mert igazságokat nem vesznek észre, sőt kétségkivül

--

77

-

azon meggyőződésre jut, hogy mindaddig , mig a

népszerű igazság egyoldalu , sokkal üdvösebb , ha a
népszerütlen igazság népszerütlen védőkre talál, miu

tán a bölcseség azon töredéke iránt, melyet ők az
egész gyanánt állítanak föl, az ilyenek képesek leg
inkább s a legnagyobb erélylyel fölébreszteni a vo
nakodó figyelmet.

Igy a XVIII-dik században, midőn a tanult
egyének majdnem mindnyájan , s a tanulatlanok nagy
száma is , legalább a kik amazok után indultak , nem
győztek bámulattal eltelni az ugynevezett müveltség
s az ujkori tudomány , irodalom és bölcsészet csodái

iránt, és fölötte túlbecsülvén azon különbséget ,mely
az ó - és ujabbkor elméi között létezett , azon hitben
ringatták magukat, hogy e különbség teljesen az ő
előnyükrenyilvánult ; — mily üdvös hatást gyakorol
tak Rousseau -nak egyszerre csak kartácsszerüleg szét

pattanó álokoskodásai, szétrobbantván az egyoldalu
nézetek tömör táborát , s annak elemeit megfelelőbb
alakban és új alkatrészek hozzájárultávalkényszerítvén

újból alakulni. Nem mintha az akkordivatozó nézetek

távolabb állottak volna az igazságtól, mint Rousseau
nézetei, sőt ellenkezőleg , jobban megközeliték , s több
tényleges igazságot és sokkal kevesebb tévedést tar

talmaztak . Mindazáltal Rousseau tanai ép azon igaz
ságok jó részét hirdették és hozták forgalomba, me

lyek a közszellemből hiányoztak ; azért,midőn az ár
medrébe visszatért, épen ezek maradtak ļátra üledék

gyanánt.Hogy az életmód egyszerüsége kiváló becs
csel bir , hogy a mesterséges társadalom elsatnyulást

és erkölcstelenséget eredményez , oly nézetek,melyek,

mióta Rousseau fölszólalt, soha sem szüntek meg tel
jesen a művelt elméket foglalkodtatni. Maguk idejé
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ben kétségkivül meg is hozzák majd a kellő cred
ményt; jelenleg azonban még ép oly szükséges he
lyességüket bizonyitgatni, mint bármikor is a mult
ban , nem szóval ugyan, hanem tettel,mert a szavak e
részben már majdnem minden hatásukat elvesztették .

Igy továbbá a politikában már csaknem köz

helylyé vált azon állítás , hogy egészséges politikai
élet fönntartására okvetlenül szükséges egy haladó

vagy ujitó , s egy más, a fönnálló rend és állapot mel
lett küzdő párt, mígnem egyik vagy másik oly ér
telmifennsőbbségre jut,hogy felismerve és megkülön
bözböztetve, a mit fenn kell tartani, attól, a mi eltör

lendő, egy maga lesz a haladásnak épen úgy, mint a
fennálló rendnek pártja . E kettős, irányu nézlet

mód mindegyike a másik hiányaiban leli fel legin
kább szükségességének feltételét ; mindazáltal nagy
részben inkább a másik ellenszegülése okozza azt,

hogy mindegyik az ész s a józan belátás korlátai
között iparkodik maradni. Mindaddig , míg az aristo
cratiának és democratiának , a tulajdonnak és egyen

lőségnek, a közös munkálkodásnak és szabadverseny
nek, a fényűzésnek és mérsékletnek , a társadalomnak
és egyéniségnek , s általában a gyakorlati élet minden

egyéb fennálló ellentéteinek megfelelő nézetek nem
nyilvánulhatnak egyenlő szabadon és nem védetnek
nazon
ugyanazon
crélylyel, mindaddig nincs eshetőség ,

hogy e két elem mindegyike kellő érvényre jusson .
Az igazság az élet nagy gyakorlati mozzanataiban

egyedül az ellentétek öszszeegyeztetésétől és egybeve
tésétőlfügg,annyira, hogy csak kevesen birnak eléggé
tág és elfogulatlan elmével, hogy e megegyeztetést
csak közelitőleg is és szabatosan vihessék véghez, külön

zászlók alatt harczoló ellenfelek durva küzdelméből
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kell annak előállania . Ila az imént elősorolt fontos
kérdésekkel foglalkozó nézetek közül egyik a másik

nál több igényt formálhat nemcsak megtüretésre,

hanem még támogatásra és kedvezményre is, ugy az

adott időben és helyen mindenkor a kisebbség nézete
van erre feljogosítva, t. i. azon nézet, mely az idő
szerint az elhanyagolt érdekeknek s az emberi jólét

azon részének tolmácsa , melyet leginkább fenyeget
a veszély, hogy természetes illetőségét nem nyer

heti el teljesen . Jól tudom , hogy nálunk (Angliában )
nem létezik türelmetlenség a vélemény különbséget
illetőleg mindezen kérdések legnagyobb részére nézve.

Sőt ezeket számtalan kétségtelen példában azon tény
egyetemességének bebizonyítására idézik , hogy az
emberi szellem

jelen állapotában egyedül a vélemé

nyek különbsége teszi lehetővé az igazságnak minden
oldalról való kellő megvilágitását. IIa tehát találkoznak

oly egyének , kik bármely tárgyra nézve nem értenek
egyet a világ látszólagosan általános nézetével, min
denkor valószinü - - még ha mindjárt a világnak igaza

volna is, hogy ez ellennézetilek tudnak oly valamit
felhozni saját védelmükre, a mit érdemesmeghallgatni
s hogy hallgatásuk által az igazság csak veszítene.
Felhozhatnák itt ellenünk , hogy : „ az elismert

elvek közül némelyek, különösen melyek a legfon
tosabb és legéletbevágóbb tárgyakra vonatkoznak ,
nem tekinthetők csak félig -meddig igazaknak. A ke
resztyén erkölestan például e részben a teljes igazsá
got kimeríti , ugy hogy a ki attól eltérő erkölcsiséget
tanít, minden tekintetben téved .“ Miután épen ez a

tárgy az, mely a gyakorlatban valamennyi közt a
legfontosabb, egyszersmind a legalkalmasabb is lesz
általános tételünk bebizonyítására. Mielőtt azonban
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arról szólnánk, hogy miben áll tulajdonkép a keresz
tyén erkölcsiség, azt kellene eldöntenünk , hogy mit

értenek az emberek keresztyén erkölcsiség alatt. Ha
csak az uj szövetség erkölcstanát tartjuk annak, való
ban csodálkoznom kellene, ha bárki is, ki e részben

ismeretétegyedül azon könyvbőlmerítette , feltehetné,
hogy az, mint teljes erkölcstan lőn felállítva. Az evan
geliom mindig csak már előbb létezett erkölcsiségre
hivatkozik , s tanaiban csak azon részletekre szorítko

zik , melyekre nézve azon erkölcsiség egy fennsőbb,
egy általánosabb által helyettesítendő. és javitando ;

ezen felül még folyvástoly általános kifejezésekkel él,
hogy gyakran szó szerint nem is értelmezhető , s
inkább a szónoklat és költészet jellegével, semmint a
törvényhozás szabatosságával bir . Nem

is lehetett

abból soha rendszeres erkölcstant alkotni az 6 szövet

ségbőlmerített pótlások nélkül, mely utóbbi mű ma
gában véve mesteri ugyan , de mivel miveletlen
nép számára volt szerkesztve , sok tekintetben még
d

igen is barbár. Szent Pál nyiltan ellenezvén a sz.
irás tanainak ezen judaicus magyarázati módját, s
mestere rendszerének ilyetén pótolgatását, hasonlókép
már egy előbb létezett erkölcsiségre hivatkozik , t. i.

a rómaiak és görögök erkölcsiségére , s a keresztyé
neknek adott oktatásaiban mindenütt az ahhoz való

illeszkedést tartja szem előtt, annyira , hogy látszó
lag még a rabszolgaságot is helyesli. A mit most
keresztyén erkölcsiségnek nevezünk , demelyet inkább

theologicusnak kellene mondanunk, nem Krisztus és
nem is az apostolok műve, hanem sokkal későbbi
eredetű. Csak lassanként alkotta azt az öt első század

katholikus egyháza , s ha jelenleg nincs is teljesen
elfogadva az ujabbak és a protestansok által,mindaz
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által ez utóbbiak kevesbé módositották , mint a hogy
várni lehetett volna. Nagyobbára megelégedtek

azon hozzáadások eltávolitásával, melyek a közép

korból származtak, minden egyes felekezet az így
származott hiányt oly ujabb hozzáadásokkal pótol
ván , melyek jellemének és törekvéseinek inkább meg

feleltek. Legkevésbé sem akarom tagadni, hogy az
emberiség nagy hálára van kötelezve ezen erkölcstan
és első hirdetői iránt, mindazáltal nem vonakodom

egyszersmind nyiltan kimondani, hogy sok főfontos
ságu kérdésben igen hiányos és egyoldalu , s hogy
ha csak általa soha sem szentesitett érzületek és esz

mék nem működtek volna közre az európai élet és

jellem képződésében , az emberiség állapota sokkal

kedvezőtlenebb volna , mint a milyen jelenleg: Au
ugynevezett keresztyén erkölcsiség az ellenhatás
minden jellegóvol bir, nem egyéb az jobbára , mint
óvás a pogányság ellenében . Eszménye inkább tagadó,
mint igenlő , szenvedőleges inkább , mint oselekvő,
inkább az ártatlanság , mint a nemeslolkilstig , tartóz

kodás a rosztól inkább,mint erélyes törekvés a jóra ,
tanaiban (mint az igen helyesen lőn megjegyezve) a

„ne tedd“ kelleténél nagyobb tulsúllyal bir a „ tedd"
felett. Iszonyodva az érzékiségtől, az ascetismust
kezdto bálványozni, melyet aztán lassanként a tör
vén ytelenség határtalan tisztelete váltott fel. A meny

ország elérhetésének reményét s a pokoltól való félel
met ligy állítja fel,mint a legbiztosabb és legmegfo
lolőbb indokokat, melyek valakit erényes életre buz
dithatnak ; és e tekintetben jóval hátrább áll az ókor

legjobbjainál, mert elválasztván az egyes omber
kötelesség -érzetét embertársai érdekeitől (kivévén
azon esetet, midőn az önérdek tanácsolja , hogy velük
A BAHADNAGROL.

-

82

-

érintkezzék), az emberek erkölcsiségének lényegesen
önző jelleget kölcsönöz. Kiválólag a passiv engedel

messég tana ez, hódolatra tanit minden már fennálló
hatalom iránt, melynek ugyan nem szükség tényleg

engedelmeskedni, midőn oly valamit parancsol, a

mit a vallás tilt , de melylyel szembeszállni vagy
ellene épen fellázadni nem szabad , még azon jogta
lanságok miatt sem , melyeket talán rajtunk elkövet.
Mig a legkitünőbb pogánynemzetek erkölcstanával
az állam irányában tartozó kötelesség tulságos helyet

foglal, megszoritván az egyénnek jogos szabadságát,
a tisztán keresztyén erkölcstan a kötelességek ezen

egész nagy osztályát alig említi és alig ismeri el. A
koránban és nem az uj szövetségben olvassuk ezen

tételt : „ Azon uralkodó, ki valakit hivatalra emel, mi
dőn országában létezik még egy más arra képesebb

egyén , vétkezik isten , vétkezik az állam ellen.“ Még
azon csekély elismerés is,melyben az ujkor erkölcsisége
USA

a közérdek iránti kötelezettséget részesiti, nem keresz

tyén , hanem görög és római forrásokból vette erede

tét, épen ugy mint az, a mi a magán élet erkölcsisé
gében mint nagylelküség, fennkölt gondolkozásmód,

személyes méltóság jelentkezik , sőt maga a becsület
érzés is , nevelésünknek tisztán emberi, nem pedig

vallási elemeiből származik , és soha sem is származ

hatik oly erkölcstanból, a melyben az egyetlen dolog
a minek értéke van, az engedelmesség .
Távol legyen tőlem e hiányokat olyanokul tün
etni fel, melyek szükségkép a keres ztyén erkölcstan
ban gyökereznek , vagy épen azt állitani, hogy a
keresztyén erkölcstan azon kellékek hiányánál fogva,
melyek épen a tökéletes erkölcstant alkotják , ez

utóbbival ne lenne megegyeztethető . Még kevésbé
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akarnám ezt állitani magának Krisztusnak tanairól
és oktat- sairól. Sőt azt hiszem , hogy Krisztus mon

dásai mindazt teljesen kifejezik , a mit kifejezniök
kell, hogy öszszeegyeztethetők mindazzal, a mit csak

a legtágabb értelemben vett erkölcsiség követelhet,
hogy mindaz, a mi az ethicában jó , visszavezethető

e mondásokra, és pedig anélkül, hogy külső formá
jukon nagyobb változást kellene tennünk , mint a

milyet tettek azok , kik belőlük valamely gyakorlati
magaviseleti rendszert iparkodtak elvonni. Mind
amellett nem jövünk ellenkezésbe önmagunkkal, ha

azt hisszük , hogy az igazságnak csak egy részét
tartalmazzák , s hogy nem is voltak arra szánva , hogy

ennél többet tartalmazzanak ; s végre, hogy a keresz
tyénség alapítója szóbeli oktatásaiban a legmagasz

tosb erkölcsiség némely lényeges elemei iránt nem
nyilatkozott, – de nem is volt szándéka nyilatkozni,

– melyeket aztán a keresztyén egyház azon erkölesi
rendszerben, melyet amaz oktatásokra alapitott, egy

szerüen csak mellőzött. És ez igy lévén , valóban
nagy tévedésnek tartom , ha a keresztyén elvekben

még mindig feltalálni iparkodunk erkölesi irányza
tunk teljes szabályzatát, melyet alkotója óhajtott
ugyan szentesiteni és megszilárditani, de melyet csak
részben fejtett ki. Meg vagyok győződve a felől is ,
hogy e szükkeretű elmélet felette káros befolyással

van a gyakorlatra , végképen korlátozván azon erkölcsi
oktatást és nevelést,melyet anynyi jó gondolkozásu

egyén igyekszik jelenleg terjeszteni. Valóban attól tar
tok, hogy a törekvés, mely az elmét és érzületet bizo
nyos kizárólagosan vallásos minta szerint törekszik
képezni, s azon világi elemnek mellőzése , mely mind

eddig a keresztyén erkölcsiséggelegyütt fennállott,sőt
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azt kiegészitette , átvévén némit annak szelleméből,

majd pedig a magáéból kölcsönözvén valamit, -- a jel
lemnek oly aljaselfajult szolgaialakzatát fogja eredmé
nyezni, sőt némileg már eredményezte is,mely ugy a
hogy alárendelvén magát annak,a mit legfelsőbb akarat

alatt ért,nem képes egyszersmind a legfőbb jóság kép
zetéig emelkednis azzal rokonszenvezni. Erős hitem az,
hogy az emberiség erkölcsi megujhodása csak ugy
remélhető , ha a keresztyén forrásokból meritett er

kölcstan mellett még más épen nem keresztény
forrásokból meritett erkölestanok is állanak fenn , s
hogy a keresztyén rendszer nem képez kivételt azon

szabály alól, mely szerint az emberi elme töké

letlen állapotában az igazság érdeke szükségkép
véleménykülönféleséget igényel. Nem szükség azon
ban, hogy az emberek megismerkedvén azon er

kölcsi igazságokkal, nelyek a keresztyénségben fel
nem találhatók , ne ismerjék egyszersmind azokat is,
melyek benne foglalvák. Az ily előitélet vagy figyel

metlenség, ha csakugyan létrejő , kétségkivül káros ,
mindazáltal nem remélhetjük , hogy attól minden

körülmények közt menten 'maradhatunk, s ugy kell
azt tekintenünk , mint a legbecsesb jótéteményért
hozott áldozatot. Az igazság egy részének azon kizá
rólagos törekvése ellen , hogy t. i. az igazság gyanánt

akar feltünni, okvetetlenül szükséges és kell is óvást
emelnünk ; de ha már ezen ellenhatás folytán maguk

az óvástevők is igazságtalanokká válnak, ez egyolda
luságot épen ugy, mint a másikat,roszalhatjuk ugyan ,

de azért el kell türnünk. Ha a keresztyének a hitetle
neket arra intenék , hogy legyenek igazságosak a
keresztyénség iránt, maguknak is igazságosaknak
kellene lenniök a hitetlenség irányában . Valóban
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nem teszünk szolgálatot az igazságnak, ha belumnyjuk

szemeinket, azon mindenki által (ki csak némikép is
jártas az irodalom történetében) ismert tiny előtt,

hogy a legnemesebb és legbecsesebb erkölesi elvek
nemcsak oly egyenektől származtak , kik nem ismer
ték a keresztyén hitet , hanem olyanoktól is, kik azt
ismerték , de nem fogadták el.

Nem állitom , hogy a lehető vélemények nyilvi
nitásának korlátlan szabadsága véget vetne a vallási
és bölcsészeti folekozetességből származó hátrányok

nak . Szük látkörű egyének minden oly igazságot,
mely komoly meggyőződésükke vált , kétségkivirl
akként fognak védeni, bizonyitgatni, sőt sok tekintet
ben a szerint cselekedni is, mintha nem is léteznék
más igazság, vagy legalább semmiesetre sem olyan ,
mely amazt korlátozhatná vagy módosithatná. Elis
merom , hogy a legszabadabb vitatkozás sem képes a
vélemények felekezetességét ezélzó törekvésnek gátat
vetni, sőt az gyakran épen ez általmég fokozódik , s

osak nagyobb elkeseredést saitl, és az eddigelé nem is.
mert igazság , de melyet ismerni kellett volna , épen
azért találkozik a legélénkebb ellenszenvvel, mert oly

egyénektől jó , kik ellenfelekül tekintetnek. A vélo
mények ily Osszeütközése nem is a szenvedélyos

pártosra , hanem a nyugodtabb, önzéstelenebb pártat
lanra gyakorolja leginkább üdvös hatását. A legna

gyobb veszély nem az igazság egyes részeinek erő szakos küzdelméből, hanem egyiknek vagymásiknak

csendes elnyomatásából származik . Mindaddig , mig

az emberek mindkét részt kénytelenek meghallgatni,
nem veszett ol minden remény ; osak midőn kizsírólag
az egyikre forditják figyelmöket, válnak a tévedések

előitéletekké, és veszti el az igazság sajátos hatását
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az által, hogy tévedéssé fokozódik . És miután alig

van az elmének ritkábban jelentkező tehetsége azon
itélő képességnél , mely értelmes birókép képes átte
kinteni valamely kérdés mindkét oldalát: midőn csak
az egyik bir védelmezővel – az igazság csak úgy
ismerhető fel valóban , ha minden része, ha minden

vélemény, mely valamely töredékét tartalmazza , nem
csak védőre, hanem egyszersmind oly védőre is talál,
kimagának meghallgattatást tud szerezni.

Az eddigiekben kimutatni iparkodtunk , hogy az

emberiség szellemi jólétének (melytől függ minden

egyén jóléte) szükséges kellékei a véleményszabadság
s a vélemény nyilvánulásának szabadsága — és pe
dig négy különböző alapon . Ezeket most röviden

öszszefoglalva ismételni fogjuk .

Először , midőn valamely vélemény elnémulni
kényszerül, e vélemény lehet igaz. Ezt tagadván ,
csalhatatlanságot követelnénk magunknak .
Másodszor, noha az elnémított vélemény téves,
mindazáltal tartalmazhatja, sőt igen gyakran tartal

mazza is az igazság egy részét, s miután az uralkodó
vagy közvélemény semmiféle tárgyra nézve sem fe

jezi ki az igazságot teljesen, az igazságnak hiányzó
töredéke csakis az ellentétes vélemények öszszeütkö
· zése által pótolható.

Harmadszor, ha mindjárt az elismert vélemény
nemcsak igaz, hanem maga a teljes igazság is , ha

csak nem lehet azt erélyesen és őszintén megvitatni,

párthíveinek legnagyobb része csak mint előítélethez
fog ahhoz ragaszkodni, csak igen kevés fogalommal
vagy érzettel birván okszerűségéről. De továbbá

negyedszer magának a tannak értelme is megsemmi
sülket, vagy meggyengülhet és elvesztheti erélyes ha
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tását a jellemre s a cselekvésre ; a dogma pusztán
alaki hitvallássá válik , mely önmagában képtelen a

jóra,de az alapeszmét bénítja, s megakadályozza min
den oly valódi benső meggyőződés fejlődését,mely az
észben vagy személyes tapasztalásban gyökerezik .

Mielőtt a véleményszabadság kérdését befejez
nők , helyén lesz talán megemlékezni azokról is, kik
nek nézete szerint a vélemény szabad nyilvánulhatása
megengedendő ugyan , de csak azon feltétel alatt, ha
e nyilvánulás ildomos és nem lépi át az illendő vitat
kozás határait. Sokat lehetne felhozni ezen feltételezett
határok pontos kitüzetésének lehetőségét illetőleg ,
mert ha már maga a megvitatás sérelmes lenne

azokra nézve , kiknek véleményeire vonatkozik , azt
hiszem , a tapasztalás eléggé tanúsítja , hogy e sérelem
mindenkor előáll, midőn a támadás erőteljes és ha
tályos , s hogy az oly ellenfelet , ki őket zavarba

hozza , s kinek csak nehezen tudnak megfelelni, vala
hányszor a fennforgó kérdés élénk érzetével bír, két
ségkivül ildomtalannak fogják tartani. E tekintet
azonban , noha gyakorlati szempontból eléggé fontos
is — - egy sokkal alaposabb ellenvetés mellett elenyé
szik . Kétségkivül valamely vélemény védelmezési

módja – ha mindjárt igaz is azon vélemény - - igen
helytelen lehet, és méltán szigorú megrovás alá eshe
tik . De a legfőbb sérelmek e tekintetben olyanok,me

lyeket, ha csak esetlegesen önmagukat nem árulják el
alig lehet kimutatni. A legsulyosabbak : az álokosko

dás, a tényeknek és bizonyitékoknak eltitkolása , a kér
dés alkatrészeinek öszszezavarása vagy az ellennézet
elferdítése . Mindezt azonban folytonosan a legna
gyobb mértékben , de azért a legtisztább jóhiszemű

séggel oly egyének alkalmazzák , kiket senki sem
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tart , és sok más tekintetben méltán nem is tarthat

tudatlanoknak vagy képteleneknek ; minél fogva nem
.

is birunk elengendő okkal az elferdítést lelkiismere
P

tesen erkölcsi vétekké bélyegezhetni; még kevésbé
igényelhet magának a törvény beavatkozási jogot az

ilynemü vitatkozási szabálytalanságokba. A mi pedig
a közönségesen ildomtalannak nevezett vitatkozást,

gúnyt, személyeskedést stb . illeti, mindezen eszkö
zök kárhoztatása csak akkor nyerhetné meg helyes
lésünket, ha mindkét félnek

egyaránt meg volna

tiltva azokkal élni; azonban jobbára csak az ural
kodó vélemény ellenében óhajtják használhatásukat

korlátozni, a nem uralkodó nézet ellenében nemcsak

hogy közmegrovás nélkül használhatók , sőt a ki azo
kat alkalmazza,még dicséretet is szerez magának be
csületes buzgalmáért és jogos felindulásáért. Alkal
mazásukból azonban akkor keletkezik a legnagyobb

kár,midőn az általában oltalmatlan vélemények ellen
fordulnak , s azon épen nem helyeselhető előny , mely

valamely véleménynek ilyetén védelmezéséből szár
mazik , majdnem kizárólagosan az elismert vélemény
javára szolgál. A legnagyobb sérelem , melyet e te

kintetben valamely vita eredményezhet, abban áll,

hogy az ellennézetüek rosz és erkölcstelen emberekül
bélyegeztetnek . Az ily rágalomnak leginkább azok
vannak kitéve, kik valamely népszerűtlen véleményt
vallanak magukénak, mert rendesen számuk csekély ,

befolyásuk nincs és önmagukon kivülsenkisem ohajt

nekik igazságot szolgáltatni. Mindazáltal e fegyverrel,
a dolog természeténél fogva, az uralkodó vélemény
megtámadói nem élhetnek , nem használhatják ve
szély nélkül önmagukra nézve, de ha használhatnák

is, csak saját ügyük ellen fordúlna az. Általában a
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már elismert véleménynyel ellenkező nézetek csak a ki
fejezések szigorú mérsékeltsége és az által, ha minden

szükségtelen sértegetést óvatosan kerülnek , remél
hetnek meghallgatást ; mely szabályt nem hanyagol
hatnak el a nélkül, hogy azonnal tért ne vesztenének .
Más részrőlaz uralkodó vélemény érdekében használt
mértéktelen bántalmazás valóban elriasztja az embe

reket az ellenkező nézetektől és azok követőitől. Az
igazság és méltányosság érdekében tehát sokkal ki

vánatosabb a sértegető kifejezéseknek utóbbi,mint az
első nemét korlátozni, és ha választanunk kellene,
okvetlenül szükségesebb volna a hitetlenség, mint a
vallás ellen intézett támadásokat mérsékelni. Kétség

telen azonban, hogy a törvénynek és a tekintélynek
sem egyiket, sem

másikat nem szabad korlátoznia , a

közvéleménynek pedig a körülményekhez képest kell
minden egyes esetben itéletét kimondania , elitélve

mindenkit , a kérdés bármely felét védelmezze is,
ki a vitatkozásban nem őszinte, vagy roszlelküséget ,
vakbuzgóságot vagy türelmetlenséget tanusít , nem
tartván azonban e hibákat azon nézet szükségszerű

kifolyásainak, melyet valaki oszt, ha mindjárt hom
lokegyenest ellenkeznék is saját nézetünkkel, sőtmél
tánylással lévén mindenki iránt , ki elég nyugodt
sággal és becsületességgel bír , belátni és elismerni

ellenfeleit ésazok véleményeit,nem túlozva semmit sem
az ő rovásukra, de nem is titkolva el semmit, a mi elő

nyükre szolgál,vagy feltehető ,hogy javukra van. Eb
ben áll a nyilvános vitatkozás erkölcsisége, s hamind

járt gyakran meg is szegik , örömmel osztom azon

hitet, hogy vannak a vitatkozók közt sokan, kik nagy
mértékben ragaszkodnak ahhoz, s még többen , kik
Őszintén , lelkiismeretesen törekesznek azt elérni.

HARMADIK FEJEZET.
Az egyéniségről, mint a jólét egyik eleméről.
Az előbbi fejezetben előadtuk azon okokat, me
lyek szükségkép követelik , hogy az emberek szabadon

alkothassák véleményeiket, s épugy minden tartózko
dás nélkül nyilváníthassák is ; láttuk , mily káros
következmények állnak be az ember szellemi, s ez

által erkölcsi természetét illetőleg is, ha a szabadság
a tilalom daczára nem találvédőkre, és kénytelen hát
térbe szorulni. Vizsgáljuk most már azt, vajjon nem
követelik -e ugyanazon okok egyszersmind , hogy az
azo

emberek véleményeik szerint cselekedhessenek, vagy
is hogy azokat életük folyama alatt valósithassák,
akár anyagi, akár erkölcsi akadályoztatás nélkül
ugyan embertársaik részéről,mindazáltalvsak anynyi
ban, a menynyiben ez általmásokra baj és veszély
nem háramlik . Ez utóbbi feltétel elkerülhetlen . Senki
sem követelheti, hogy a cselekedetek oly szabadok

legyenek, mint a vélemények . Sőt ellenkezőleg , még
a vélemények sem igényelhetik maguknak e szabad

ságot, midőn oly körülmények között nyilvánulnak,
melyek folytán e nyilvánulás valamely gonosz tettre
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tényleges ingerül szolgál.Oly nézetek pl., hogy a gab
nakereskedők csak a szegények romlását czélozzák,

vagy a magántulajdon rablás stb ., nem gátolandók
terjeszkedésükben, míg egyedül a sajtó utján nyilvá
nulnak ; deméltán büntetéssel sujtandók , ha pl. va
lamely gabnakereskedő háza előtt öszszegyült felizga
tott népcsoport között élőszóval hirdettetnek vagy

ugyanott kiáltványok alakjában köröztetnek. Minden,
bárminemű cselekedet, melybőlmásokra , igazolható
ok nélkül, baj és kár háramlik ,méltán, sőt fontosabb
esetekben szükségkép az emberiség roszaló közérzü
letének , ha kell,még tényleges beavatkozásának ellen
örködése alá is helyezendő . Az egyén szabadságának

korlátozását ezen mondat fejezi ki: nem szabad má.
sok ártalmára lennie . Ha azonban nem háborgatva

másukat abban, a miőket érdekli, smind arra nézve,
a mi egyedül önszemélyére vonatkozik , csakis saját
hajlamát és itéletét követve cselekszik , ugyanazon
okok , melyek a véleményszabadságot igénylik , kiván
nazon

ják egyszersmind azt is, hogy az egyén nézeteit min
den akadályoztatás nélkül, saját felelősségére érvé
nyesithesse. Ilogy az emberiség nem csalhatatlan ;

hogy az általa vallott igazságok nagyobbára csak fél
igazságok ; hogy a véleményegység , ha csak nem
az ellenkező vélemények legteljesebb és legszabadabb
egybevetéséből származik , nem kivánatos ; s hogy
mindaddig , míg az emberiség nem lesz sokkal na

gyobb mérvben képes ,mint jelenleg, valamely igaz
ságot minden oldalrólmegismerni, a véleménykülönb .

ség nem baj, sőt inkább előny ; - mindezek oly
elvek , melyek épen ugy alkalmazhatók az emberek

cselekvésimódozataira , mint véleményeikre. A miként
szükséges, hogy a míg az emberiség nem válik töké
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letessé , különböző vélemények létezzenek : épugy
kell különböző életmódoknak is létezniök ; kell to
vábbá, hogy

a jellemkülönbségek szabad játékot

nyerjenek , mindazáltal mások sérelme nélkül; és
hogy a különböző életmódok értéke gyakorlatilag is
bizonyítható legyen, ha bárki is azok valamelyikét
megkisérteni ohajtaná. Kivánatos egy szóval, hogy
oly dolgokban , melyek másokat nem illetnek , az
egyéniség érvényesíthessemagát. A hol nem az egye

sek jelleme, hanem a hagyományok vagy mások
szokásai szolgálnak magatartási szabályokul, ott
hiányzik az emberi boldogság egyik leglényegesebb
alkatjelleme, s különösen az egyéni és társadalmiha
ladás fő kelléke.

Ezen elv érvényesítésében a fő nehézséget nem
egy bizonyos elismert czél eszközeinek méltánylása ,
hanem sokaknak maga ezen czél iránt tanusított kö

zönye képezi. Ha mindenki át volna annak érzetétől
hatva, hogy az egyéniség szabad kifejlése lényeges
feltétele a jólétnek ; hogy mindabban , a mit polgáro
sultságnak , nevelésnek , művelődésnek nevezünk , nem
pusztán közreműködő elem , hanem szükséges alkat
rész és feltétel is ; valóban nem kellene attól tarta

nunk, hogy a szabadság nem fog kellő méltánylás
ban részesülni, sőt ez esetben a közte és a társadalmi

ellenőrködés között felállítandó határok kijelölése
sem járna a legkisebb nehézséggel sem . A baj azon
ban leginkább ott rejlik , hogy a közönséges gondol
kozásmód az egyéni szabad elhatározásnak nem tu
lajdonít valódi benső értéket, s nem tekinti azt már

önmaga miatt is figyelemre méltónak . A többség meg
levén elégedve azon módozatokkal, melyek szerint
az emberiség jelenleg él (mert hiszen a többség al
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kotja azokat) , nem képes felfogni, hogy miért ne
lennének azok épen oly jók mindenkire nézve; de
mi több , a társadalmi ujítók nagyobb részt nem

foglalják eszményképükbe egyszersmind a szabad
elhatározást, sőt féltékenységgelviseltetnek iránta , és

ugy tekintik ,mint kényelmetlen vagy tényleg ellen
szegülő akadályt, mely mindannak , a mit ők saját
belátásuk szerint az emberiségre nézve legüdvösebb

nek vélnek , elfogadását megnehezíti vagy gátolja .
Németországon kivül csak kevesen képesek azon tan

értelmét felfogni, melyet a mint tudós és politikus

egyaránt kitünő llumboldt Vilmos egyik értekezé
sében kifejtett, hogy : „ az ember rendeltetése, az t. i.,
melyet clébe az ész örök , változatlan paranesa tűz,

nem pedig határozatlan , mulékony vágyak tüntetnek
fel, nem egyéb , mint képességeinek legtökéletesebb
öszszhangzatos kifejtése , egy teljes önálló egészsze ;
hogy tehát a czél, mely felé minden emberi lénynek
folytonosan törekednie kell, s melyet különösen azok

nak, kik embertársaikra hatást ohajtanak gyakorolni,

soha sem szabad szem el81 téveszteniök,nem más,mint
a képességek s a fejlődés egyénisége ;" hogy ez két fő
kellék , t. i. „ a szabadság és a helyzetek változatossága "

által eszközölhető , s hogy e kettőnek egyesüléséből
származik „ az egyéni crélyesség és a sokféle kü
lönbözés,“ melyek aztán együttvéve mint „ eredeti
ség “ jelentkeznek . * )

Bármily kevéssé ismeretesek is az emberek elétt
az ily Humboldt-féle tanok, bármily különösnek is
lássék előttük az egyéniségnek tulajdonított fontos
) Báró Humboldt Vilmos : A kormány hatásköréről és
kötelességeiről. 11. és 13. I.
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ság, mindazáltal azon gondolatra kell jönnünk , hogy
az egész kérdés nem egyéb fokozat kérdésénél. Az

életmód tökéletességét senki sem keresi abban, hogy
az emberek pusztán csak egymást utánozzák . Senki

sem állítja azt, hogy az emberek életmódjuk és érde
keik elintézésében épen ne kövessék önitéletüket és

jellemüket. Más részről pedig képtelenség volna azt
állítani, hogy az embereknek úgykell élniök , mintha

ő előttük a világ semminek sem bírt volna még
fogalmával sem ; mintha a tapasztalás nem mutatta

volna már ki, hogy az egyik magaviseleti vagy élet
mód inkább követendő, mint a másik . Senki sem ta

gadja , hogy az embereket ifjukorukban úgy kell
tanítani és oktatni, hogy később megismerhessék és
hasznukra

fordíthassák az

emberi tapasztalásnak

megállapított eredményeit. Mindazáltal a képességé
gének teljes kifejlésére jutott emberi lénynek jogában

áll, sőt természete hozza magával,hogy a tapasztalást
saját módja szerint magyarázza . Nekimagának kell
elhatároznia , hogy a nyert tapasztalásokból menynyi

alkalmazható kellően az ő körülményeire és jellemére,
mások szokásai és hagyományai bizonyos pontig
csak arról tesznek tanuságot, a mire a tapasztalás
őket

tanította ; az ily

feltételes

tanuság-tételt az

egyesnek is figyelembe kell venni. De először is, a

mások tapasztalása igen szükkörü lehet, vagy pedig
nincs kellően magyarázva. Másodszor, a tapasztalás
nak e magyarázata helyes lehet ugyan , de az egyesre
nem alkalmazható . A szokások csak szokásos körül.
mények és szokásos jellemekre állnak fenn, meglehet

pedig, hogy az egyénnek körülményei és jelleme a
szokásostól eltérnek . Harmadszor , noha a szokások
magukban véve jók , s az egyénnek is megfelelők,
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mindamellett a puszta alkalmazkodás által a szokás

hoz,mint szokáshoz,nem fejlődhetik és nem is gyara
podhatik az egyes emberben azon tulajdonok egyike
sem , melyek épen az emberi lénynek megkülönböz
tető jellegét képezik . Az emberi képességek közül az
észlelés, itélet, a különbségtétel, a szellemi tevékeny
ség , sőt még az erkölcsi hajlam is csak akkor gyako

rolhatók, midőn választást kell tennünk . A ki csak

azért tesz valamit, mert a szokás ugy kivánja , nem
választ. Nem tanulja meg ekként a legjobbat sem
ohajtani, sem megválasztani. A szellemi és e
NII

erő , épen ugy mint az izomerő , csakis a használat ál
tal fejleszthető . Képességeink nem indíttatnak tevé

kenységre, ha csak azért teszünk valamit, mert má
sok is ugy cselekesznek , vagy azért hiszünk valamit,
mert mások is hiszik azt. Ila azon vélemény alapel

vei, melyet valaki elfogad , nem birnak meggyőző
erővel saját elméjére , ugy elméje nem erősbül, ha
nem inkább gyengülni fog ; és ha valamely cselek

vény indokai nem egyeznek meg érzeteivel és jelle
mével (midőn t. i. a vonzalom és mások jogai nincse
nek érdekelve) , ez által érzelmei és jelleme csak el
tompulnak és elzsibbadnak , a helyett hogy tevékeny

ségre és erélyre ébrednének .
A ki a világra vagy annak azon részére, mely

neki az egészet helyettesíti , bízza saját életmódjának
berendezését, annak a majomszerű utánzásnál egyéb
képességekre nincs szüksége. A ki ellenben maga vá

lasztja meg életmódját, annak már minden képessé
gét fölkell használnia. Figyelemre van szüksége,hogy
észlelhessen , okoskodásra és itéletre , hogy előrelás
son, tevékenységre a határozathoz megkivántató ada

tok gyüjtésében , megkülönböztetésre , hogy határoz
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hasson , s ha egyszer elhatározta magát, szilárdságra
és önuralomra , hogy megállapodása mellett megis
maradhasson . És e tehetségeket annál inkább szük

ségli és fogja gyakorolni, minél inkább saját itéleté
hez és érzelmeihez alkalmazza magát cselekedeteiben .

Meglehet, hogy talán e nélkül is jó úton fog haladni,
és elkerül minden bajt , de vajjon mily viszonylagos
értékkel bir, mint emberi lény ? Valóban, nemcsak az
bir fontossággal, hogy mit cselekednek az emberek ,
hanem az is, hogy milyenek az emberek , a kik azon
cselekedetet elkövetik . Az ember azon művei között,

melyeket egész életén át méltán szépíteni és tökélete
síteni iparkodik , kétségkivül a fő helyet maga az
ember foglalja el. Feltéve , hogy lehetséges volna
házakat építeni, gabonát termelni, csatákat vívni,
perlekedni, sőt templomokat is emelni és imádságokat

elmondatni bizonyos gépezet – pl. emberi alaku au
tomatok – által, kiszámithatlan volna a vesztesség,
ha ez automatokkal helyettesítenők azon férfiakat és
nőket, kik jelenleg a világ legműveltebb részeit lak

ják , s kik bizonyára csak nyomorult példányai an
nak, a mit a természet alkotni képes , vagy talán egy

kor alkotni fog . Az emberi természet nem gép , mely
valamely minta szerint készítve, csupán csak az elébe

adott munkát végezné, hanem oly fa , mely minden
oldalra terjedni és fejlődni iparkodik , azon benső erők
irányzatához képest , melyek belőle élő dolgot al
kotnak .

Azt hiszem , senki sem vonja kétségbe, hogy ki

vánatos, ha az emberek elméjüket gyakorolják , s
hogy értelmes alkalmazkodása szokáshoz, sőt olykor
még az értelmes eltérés is üdvösebb annak vak és
gépies követésénél. Bizonyos fokig mindenki meg
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egyezik abban , hogy értelmünk saját magunké le
gyen , de már azt közönségesen nem ismerik el ily
készséggel, hogy vágyaink és indokaink is sajátjaink
legyenek , vagy hogy az ily saját indokok , bármily

erősek is , épen nem károsak vagy veszélyesek. A
vágyak és indokok ép oly kiegészitő részei a tökéle
tes emberi lénynek , mint a hiedelmek és tartózkodá
sok , és az erős indokok csakis akkor válnak veszélye
sekké, midőn nincsenek kellően egyensulyozva,midőn
némely törekvések és hajlamok hatalmasakká fejlőd
nek , míg mások , melyeknek pedig amazokkal együtt
Nu

kellene haladniok , gyöngék és tétlenek maradnak .

Nem azért cselekszenek helytelenül az emberek, mert
erős vágyakkal birnak , hanem , mert lelkiismeretők

gyönge. Erős indokok és gyönge lelkiismeret között
nem létezhetik természetes összefüggés. A természetes

öszszefüggés épen az ellenkező módon jöhet létre. Mi
dön azt mondjuk , hogy az egyik ember vágyai és
érzelmei élénkebbek és változatosabbak , mint a má

sikéi, ez csak annyit tesz , hogy amannak több jutott
az emberi természet nyers anyagjából , s hogy igy

talán több roszra , de kétségkivül több jóra is képes.
Erős indokok nem egyebek , mint az erélynek más
elnevezése . Az erélyesség is vezethető rosz irányban ,

de azért az erélyes természet mindig több jóra képes,

mint a közömbös ésszenvedélytelen . Azoknak művelt
érzülete válhatik legerősebbé , a kik a természettől

legtöbb érzéssel vannak felruházva . Ugyanazon erős
fogékonyság , melytől az egyéni indokok kölcsönöz

nek életerőt és erélyt, szolgál az erény szenvedélyes
szeretetének s a legszigorubl önuralomnak is forrá

sául. — E fogékonyság fejlesztése által teljesíti a

társadalom egyrészról kötelességét, s védi másrészről
A SZABADSÁGRÓL.

érdekeit, nem pedig , ha eldobja magától az anyagot,

melyből a hősök készülnek, csak azért , mert nem tud
olyanokat készíteni. Azon emberről mondjuk , hogy

jelleme van , ki saját vágyakkal és indokokkal bir,
melyek t. i. öntermészetének kifejezései úgy, a mint
az művelődése folytán fejlődött és módosult. Ellenben,

ki vágyait és indokait nem nevezheti sajátjának , az
épugy nem bir jellemmel, mint bármely gőzgép ; ha
pedig amellett, hogy sajátindokokkal bir, ez indokok
még erősek is, és erős akarat kormányzata alatt álla

nak, úgy jelleme is erélyes. A ki nem tartja szüksé
gesnek az egyéni vágyak és indokok fejlődésének
előmozditását, annak azt is kell állitania , hogy a tár
sadalom nélkülözheti az erőteljes természeteket, hogy
tehát semmi előny sem háramlik abból, ha a társa

dalom minél több oly egyént tartalmaz , ki sok jel

lemmel bir , s hogy az erélyességnek minél átaláno
sabb elterjedése nem kivánatos.
A társadalmi lét régibb korszakaiban ezen erők

sokkal túlnyomóbbak lehettek , devoltak is a társada
lom azon hatalmánál, melylyel megfékezésükre és
ellenőrzésükre rendelkezhetett. Volt idő, midőn a
szabad akarat és az egyéniség emelkedett felül, s a
társadalmi elvnek erős harczot kellett vívnia . A főne

hézség akkor abban állott , hogy az erős testalkatu
az

és értelmiségü emberek bizonyos szabályoknak enge

delmeskedjenek , melyeknek rendeltetése : törekvéseik

korlátozása volt. E nehézség leküzdhetése végett a
a törvény és fegyelem -- miként ezt a pápák küzdel

mei a császárok ellen tanusítják -- az egész emberre
kiterjeszté hatalmát, egész élete felett ellenőrködést
igényelvén magának , hogy így ellenőrködhessék jel
eme felett is , melynek korlátozására a társadalom
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nem talált semmiegyéb eszközt. Jelenleg azonban a
társadalom hatalomra vergödött az egyéniség jobb
része fölött, s az emberi természetet fenyegető veszély

nem az egyéni törekvések és vágyak túlnyomóságá
ban , hanem inkább hiányában keresendő . A dolgok
nagy mérvben megviiltoztak ama korhoz képest, mi

dön azon emberek szenvedélyei, kik állásuknál vagy
személyes képességeiknél fogva hatalmasok voltak ,

folytonos lázadásban állottak a törvény és a rendele
tek ellen , s erőhatalommal kellett megfékeztetniðk ,

hogy az őket környező egyének csak némi biztonsá

got is élvezhettek lég'yon. Korunkban a társadalom
legfelső osztályától kezdve a legalsóig', mindnyájan
bizonyos rettegett és ellenséges erkölcsibiróság szemei
alatt elünk . Nemcsak abban , a mimásokat illet, ha

nem arra nézve is , a mi önmagát érdekli , az egyén
vagy család , soha sem kérdezi : vajjon , mi felel meg
izle semnek , jellememnek és hajlamomak ? vagy mi

által juthat érvényre , s fejlődhetik és gyarapodhatik
természetem jobb , magasztosb része ? -- - hanem azt

kérdezi: mi felel meg állásomnak ? vajjon hogy ose
lekesznek rendesen mindazok , kik velem hasonló ál

lásban és körülmények között élnek ? vagy (amimég
sokkal roszabb) vajjon mit tesznek rendesen azok , kik
nálam magasabb állást foglalnak el ? - Nem azt

akarom ezáltal mondani, hogy az emberek , midőn a

szokáshox alkalmazkodnak , azt saját előszeretetük
rovására teszik . Azon esot soha elő sem fordul, hogy
a szokásoson kivill egyéb iránt is előszeretettel visel
tetnének . Igy maga az értelem

is rabigába jut ; az

emberek még abban is, a mi saját mulatságukra vo
natkozik , a másokhoz való alkalmazkodásra gondola

nak először is ; esak tömegesen tudnak valamit ked
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velni; csak közönséges cselekedetek között képesek
választani; az izlés sajátosságától a magaviselet kü

lönczségétől, mint bűntől, mindenki iszonyodik , és
soha sem követvén saját természetüket, végre is nem
találnak természetet , melyet követhetnének ; képessé

geik eltompulnak és elenyésznek,képtelenekké válnak
erős vágyakra és természetes élvezetekre , s általában
nélkülöznek minden eredeti sajátos nézetet és érzel
met. Kérdem már, kivánatos-e az emberi természet

ily állapota ?

Calvin elmélete szerint igen . E tan szerint az
ember legnagyobb vétke az önakarat. Mindazon jót ,

melyre az emberiség képes, az engedelmesség foglalja
magában. Választásnak helye nincs . Igy kell csele
kedned és nem máskép : „ a mi nem kötelesség,az vé

tek .“ Az emberi természet lényegében romlott lévén,
minden egyes ember csak ugy remélheti a meg

váltást, ha az emberi természet benne elfojtatik . Az,
a kiily életbölcsességet vall, nem tarthatja károsnak az

emberi tehetségek, fogékonyságok és képességek meg
semmisítését ; az embernek nincs egyéb képességre
szüksége, minthogy meg tudjon hajolni Isten akarata

előtt, s ha tehetségeit más czélra fordítaná, mintsem
azon akarat hatályos teljesithetésére , ugy jobb , ha
minden tehetséget nélkülöz. Ez a calvinismus elmé

lete ,melyet még olyanok is elfogadnak,kik nem tart
ják magukat Calvin követőinek , noha csak azon sze

lidebb alakban, hogy istennek feltételezett akaratát
kevésbé szigoruan értelmezik , azt állítván t. i., hogy

az ő akarata az, hogy az emberek némely hajlamai
kat kövessék, nem ugyan saját tetszésük szerint, ha
nem csak engedelmeskedve, t. i. oly módon , a mint
azt a tekintély vagy hatalom meghatározza , követ
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kezéskép a dolog természeténél fogva, mindanynyian
egyformán.
Ily álnok modorban élénk rokonszenv mutatko

zik jelenleg az ily sziik keretű életbölcseség s az em
beri jellemnek abból származó rideg, satnya képző
dése iránt. Kétségkivül sokan őszintén meg vannak
győződve, hogy az így eltörpült, elsatnyult emberi
lények tökéletesen megfelelnek teremtőjük szándéká :

nak , épen ugy , mint sokan szebbnek tartották a ter
mészetesnél azon fát,melynek koronája el volt nyesve,

vagy mely állatok alakjában volt körülvagdosva. De

ha a vallásnak kiegészitő részét képezi azon hit,hogy
az ember e jótékony lénynek köszönheti lételét, ugy

e hittel sokkal megegyezőbb azon vélemény, hogy e
lény azért adományozta az emberi tehetségeket, hogy
műveltetve fejlődjenek, nem pedig hogy felemésztes
senek vagy kiirtassanak, s hogy örömét leli abban ,
ha teremtményei mindinkább megközelítik a ben
nük megtestesített eszményképet s hogy mindinkább
növekszik értelmi, cselekvési és élvezhetési képessé
gük . Létezik azonban az emberi tökélyről a calvinin

kivül még egy más képzet is, oly felfogása t. i. az em
beriségnek,mely szerint ez nem egyedül azért nyerte

természetét,hogy azt folyvást csak megtagadja. A „ po
gány önérvényesítés“ ép oly lényeges elemeaz ember
értékének , mint a keresztyén önmegtagadás.“ * )

Létezik az Önfejlődésnek egy görög felfogásmódja,
melybe belevegyül ugyan Plato és a keresztyénség
önuralmi eszménye, de azt nem helyettesíti. Jobb ta

lán Knoxnak , mint Alcibiadesnek , de mindkettőnél
jobb Periclesnek lenni, s ha léteznék korunkban egy

*) Sterling : Essays.
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Pericles , nem nélkülözné azon jó tulajdonok egyikét
sem , melyekkel Knox birt. "

Az emberi lények nem mindannak , a mi bennök
egyéni, egyenlővé tétele , hanem inkább annak , a
mások érdekei és jogai által kitűzte határok között
való fejlődése

és előidézése következtében

válnak

egyedül a szemlélődés legérdekesb tárgyaivá ; miként
a mű mindenkor teremtőjének jellegét viseli magán,
hasonló módon válik az emberi élet is teljessé, válto
zatossá , élénkké , minek folytán bővebb anyagot
szolgáltat a magasztos gondolatoknak és fennkölt ér

zelmeknek, s megszilárdítja a kapcsokat, melyek az
egyest a fajhoz csatolják, s ez utóbbit érdemesbbé te
szi arra , hogy az egyes ember hozzá számíttatni

ohajtson. Egyéniségének fejlődéséhez képest minden
egyén növekedni érzi önbecsét, s ez által saját érdeke

mások előtt is öregbedhetik . Egész lételében élénkeb

ben nyilvánul az élet, s a hol több élet van az egye
sekben, ott több van az általuk alkotott tömegben is.
Nélkülözhetetlen ugyan anynyikorlátozás, amenynyi
épen az emberi természet erőteljesb nyilvánulásait, a

mások jogai ellen intézett törekvéseiben meggátolni
képes ; de e részben elegendő kárpótlást nyujt már

maga az emberi fejlődés is. A fejlődés azon 'módoza
tai, melyek az egyesre nézve az által mennek ve

szendőbe, hogy hajlamai követésében , melyek má
sokra nézve sérelmesek , korlátozást kell szenvednie ,

ugy is csak mások fejlődésének rovására volnának
elérhetők . De önmagának az egyénnek is teljes kár

pótlást nyujt azon körülmény, hogy természetében a
társadalmi elem jobban kifejlődik , épen mivel az önző

elem kénytelen háttérbe vonulni. Mások kedvéért szi

goru igazság -szabályokhoz alkalmazkodván, ép azon
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képességek és tehetségek fejlődnek ki bennünk,me
lyeknek tárgyát a mások java képezi. De ha pusztán
csak nem -tetszésük miatt vagyunk kénytelenek oly

dolgokban korlátozást szenvedni, melyek nem az ő

javukra vonatkoznak , ez által semmi sem fejlődik
bennünk, a mi értékkel birna, legfeljebb jellemünk
nek azon ereje , mely a korlátozásnak fog ellensze.
gülni; mely utóbbiban ha megnyugszunk, egész ter:

mészetünk eltörpül és eltompul. Hogy minden egyes
nek egyéni természete szabad játékot nyerhessen ,

szükséges, hogy a különböző egyének különböző
életmódot követhessenek . S valóban , csakis a mennyi

ben e lehetőség valamely korban fennállott , érdemli
meg azon kor méltán az utódok figyelmét. Még a
zsarnokság sem képes oly szerfelett nyomasztólag
hatni, míg alatta egyéniség létezhet ; a mi pedig az
egyéniségetmegsemmisíteni iparkodik , az már magá

ban véve zsarnokság, bármily nevet adjunk isannak ,

s legyen bár ezélja az isten akaratának, vagy az em
berek rendeleteinek teljesítése.

Miután felállítottam azon elvet, hogy az egyéni
ség azonos a fejlődéssel,s hogy egyedül az egyéniség
művelése folytán válnak vagy válhatnak az emberi

lények fejlettebbekké, ezzel be is fejezhetném bizo
nyitékaim

sorozatát ; mert valóban , lehet -e többet

vagy jobbat mondani az emberi lét bármely állapo
táról,minthogy abban az emberek közelebb jutnak a

legjobbhoz, a mire csak törekedhetnek ? vagy mond
hatni-e a jónak bármely akadályoztatásáról roszal

bat, mint épen , hogy a jót gátolja ? De mindez még
nem győzi meg kellően azokat, a kiket épen legjob

ban kellene meggyőznünk. Szükség továbbá még azt
is kimutatnom , hogy ezen fejlődöttebb lények a ke
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vésbé fejletteknek hasznára vannak, be kell bizonyí
tanunk azok számára, kik nem ohajtják a szabadsá
got, vagy nem akarják annak hasznát venni, hogy

tényleges előny háramlik reájuk , ha másokat hábo
rítlanul engednek azzal élni.

Mindenek előtt azt említem meg , hogy valószí
nűleg tanulhatnak valamit amazoktól. Senki sem ta

gadhatja , hogy az eredetiség igen fontos elem az
emberi élet mozzanataiban. Mindig van szükség oly
egyénekre , kik nemcsak uj igazságokat fedeznek fel,
vagy azt mutatják ki, hogy a mi valaha igaz volt,
többé már nem az, hanem olyanokra is, kik uj gya

: korlati irányokat kezdenek, s az életben jó példával

járúlnak elő , a helyesebb magaviseletet, a jobb izlést
és szabatosb érzéket illetőleg . Ezt nem tagadhatja
senki sem , a ki csak nem osztja azon véleményt,
hogy az emberiség már minden tekintetben elérte a

tökély legfőbb fokát. Igaz ugyan,hogy nem minden
kitől várhatjuk egyaránt az ily jótéteményt, csak na
gyon kicsiny azok száma az emberi nemhez képest,

kiknek tapasztalatai mások által elfogadva, a fenn

álló szokás tökéletesb módosítását eredményeznék .
De e kevesek épen a föld savát képezik ; ezek nélkül
az emberi élet tespedő mocsárrá válnék . Nemcsak

oly javakat létesítenek , melyek előbb nem léteztek,
hanem ők tartják fenn az életképességet a már léte
zőkben is . Ha már semni ujítást sem

lehetne ten

nünk , vajjon megszünnék -e az emberi értelem szük
séges lenni? Vajjon elegendő ok volna-e ez arra ,

hogy a kik a régi utat követik , elfeledjék , hogy miért
teszik azt , vagy úgy kövessék , mint barmok , nem
pedig , mint emberi lények ? A leghelyesebb meggyő
ződésekben és gyakorlati tételekben is túlságosan
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nyilatkozik már a törekvés gépiesekké fajulni; s ha

nem léteznének oly egyének, kiknek folyvást meg
ujhodó eredetisége nem engedi azon meggyőződések
és gyakorlati szabályok alapelveit pusztán hagyo

mányosakká válni, e - magában véve holt anyag nem
lenne képes a legkisebb életerős rászkódtatásnak sem

ellentállani, s valóban nem volna ok, hogy miért ne

enyésznék el a művelődés,mint elenyészett a byzanti
birodalomban. Igaz ugyan, hogy a lángelméjíi egyé
nek csak töredékes kisebbséget képeznek , és fognak

mindenkor is képezni, de hogy ilyenekké fejlődhes
senek , szükség megóvnunk azon talajt, melyben te
nyésznek . A szellem csak a szabadság légkörében :

lélegzhet szabadon. A lángelmék már ex vi termini
több egyéniséggel birnak, mint mások,kevésbé képe

sek tehát, a nélkül, hogy káros elnyomatást ne kel
lene szenvedniök , azon kis számú minták egyikéhez

alkalmazkodni,melyeket a társadom a régből állít fel,
hogy megmentse tagjait onjellemük képzési fáradal

mától. Ila pedig elég gyöngék arra , hogy ezen min
ták egyikébe engedik magukat szoríttatni, s így
szellemük azon része , mely a nyomás alatt nem

fejlődhetik , fejletlenül marad , lángelméjük nem sok
hasznára lesz a társadalomnak . IIa ellenben elég erős
jellemmel birnak , és a bilincseket széttépik , a társa
dalom , mely nem volt képes öket a mindennapiság

nak alávetni, ellenük fordúl s komoly intés gyanánt
„ vad, “ „ tévelygó" és más hasonló nevekkel illeti,

épen mintha búnúl rónók fel a Niagarának , hogy
nem oly csendesen folyik partjai között, mint egy
holland csatorna.

Azért szólok ily nyomatékkal a lángelme fontos
ságáról, és a szükségességről, annak kifejlését sem
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gondolatban , sem a gyakorlatban nem

gátolni, mert

azt vélem észlelni, hogy elméletben mindenki elis
meri e tétel belyességét, tényleg azonban teljesen kö
zönyös az iránt. Az emberek igen szép dolognak

tartják a lángelmét, ha az valakit egy lelkesítő köl
temény irására vagy egy kép festésére indít. De an
nak valódi értelmét, t. i. az eredetiséget gondolatban

és cselekvésben illetőleg , noha mindenki bámulandó
nak állítja , bensőleg azonban meg van győződve,

hogy igen jól el lehet nélküle. Fájdalom , ez annyira
természetes, hogy e felettmég nem is csodálkozha
tunk. Az eredetiség az egyetlen dolog, melynek hasz

nát a nem eredeti elmék képtelenek felfogni. Nem
látják át, mi jó háramolhatik abból reájuk ; de
hogyan is tehetnék ezt? Ha megérthetnék , miként

lehet az hasznukra ,megszűnnék reájok nézve erede.
tiség lenni. Az első szolgálat, melyet nekik az erede
tiség tesz, abban áll, hogy szemeiket felnyitja , a mi
teljes mértékben megtörténvén, előttük is megnyilik
a lehetőség : szert tennieredetiségre. Mindaddig azon

ban ne feledjék, hogy semmisem történt, a mit nem
kellett volna valakinek először tennie, birjanak elég

szerénységgel azt hinni, hogy még mindig marad

némi teendő a lángelmék számára , s igyekezzenek
meggyőződni, hogy annál inkább szükséglik az ere
detiséget, minél kevésbé érzik annak hiányát.
Daczára mindazon hódolatnak , melyet az embe

rek a valódi vagy csak képzelt szellemi fensőség

iránt tanúsítanak , valóságban mégis létezik azon ál
talános törekvés,melynek czélja : az egész világon a
középszerűséget emelni az emberiség fölébe, uralkodó

hatalommá. Az 6-korban, a középkor századaiban, s
ama hoszszú átmeneti időszakban, mely a hűbérrend
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szerből jelen korunkig vezetett, bár itt már csökkenő
mértékben , az egyén magában véve hatalom volt, és
pedig , ha rendkivüli tehetségekkel volt felruházva,

vagy fényes társadalmi állást foglalt el, igen tekin

télyes hatalom . Jelenleg az egyén eltűnik a tömeg
ben. Politikában pedig már közhelylyé vált azon álli
tás, hogy a közvélemény uralkodik a világ felett. Az

egyetlen hatalom , mely e névre valóban érdemes, a
tömegnek és azon kormányoknak hatalma , melyek
a tömeg ösztöneinek és törekvéseinek közlönyei gya

nánt lépnek fel. Ez pedig épen úgy áll a magán élet

erkölcsi és társadalmi viszonyairól, mint a politikai
ügyekről. A közvélemény nem mindig egynemű kö

zönség nézeteinek összesége; Amerikában az egész
fehér lakosság, Angliában kiválólag a középosztályok

nézetei szolgálnak annak alapjául. De mindenkor
csak tömeget képez az, s így jellege az összetes kö
zépszerííség. A mi pedig még nagyobb ujítís, a tö .
meg most már nem

kölcsönzi nézeteit az egyház

vagy állam főméltóságaitól, nyilvánosan fellépő ve

zérektől, vagy könyvekből. Hozzá felette hasonló
emberek gondolkoznak helyette , kik hiriapok utján
szólanak az ő nevében a mindenkor femnforgó kérdés.
hez. Nem kárhoztatom én ezt. Nem is állítom , hogy
az emberi szellem silány állapotának inkább megfe

lelhetne valami egy általános szabályzatnál. De azért
mégis igaz, hogy a középszerűség kormánya maga
is csak középszerű kormány . Soha sem volt képes
sem a democratiának , sem a nagyszámú aristocratia

nak kormánya akár politikai cselekedeteiben , akár
véleményeiben , tulajdonaiban , vagy azon szellemi
irányban, melyet pártol, a középszerűség fölé emel
kedni, hacsak az uralkodó „ Sokak“ nem hagyták
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magukat (mint ez a jobb időkben mindenkor történt)

a több természeti adománynyal biró „ Egy-“ nek
vagy „ Kevesek-“ nek tanácsai és befolyása által ve

zéreltetni. Mindennek , a mi bölcs és nemes, kezdemé
nyezése, egyes emberektől származik , és kell hogy
származzék , eleinte pedig rendesen csakis egyetlen
egytől. A közönséges embernek elegendő diszére és
becsületére válik , ha e kezdeményezést követniképes,
ha bensőleg fogékonyságot érez az iránt, a mi bölcs

és nemes, s annak elérésére nyitott szemekkel engedi
magát vezettetni. Nem vagyok én barátja a hősök
olynemü imádás ínak , mely tajisolörömében,midőn a

lángelméjü erős férfi erőszakosan ragadván magához
a világ uralmát, saját parancsait maga a világ által és

annak daczára hajtatja végre. Pedig voltaképen nem
követelhetne egyebet,mint szabadságota követendő ut
kijelölésére. Oly hatalom , mely másokat ez utra térni
kényszerit, nemcsak nem egyezik meg azok szabad

ságával és fejlődésével, hanem magára az erős férfira
is káros hatással van. Ugy látszik mindazáltal, hogy

midőn a csupán közönséges emberekből álló tömegek
véleményei jutnak vagy jutottak már uralomra , ez

irányzat ellensulyozása és utbaigazitása főkép azok

nak mindinkább nyilvánuló egyénisége által történ
hetik , kik a gondolkozás emelkedettebb magaslatain

állanak . Különösen ily körülmények között kellene
a kiváló egyéniségeket nem visszariasztani a tömegé

től eltérő cselekvési irányukban. Azelőtt ez nem volt
előnyös, kivévén ha nemcsak eltérők, de jobbak is
voltak cselekedeteik . Korunkban azonban a puszta

ellenkezés a szokással és hatalmának egyszerü taga
dása , már igen nagy szolgálat. Épen mivel a közvéle
mény zsarnoksága a különbséget vétkül rójja fel, e
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zsarnokság megtörésére ohajtandó, hogy az emberek

különbözők legyenek. A különczség ott honos legin
kább, a hol az erős jellem is gyakori, s a különczség
annál szaporább valamely társadalomban , minél in

kább bővelkedik az lángelmékkel, szellemi erővel és
erkölcsi bátorsággal. De hogy oly kevesen mernek
különczök lenni, az épen egyik világos tanujele ko
runk fenyegető veszedelmének .

Mondottam fentebb, hogy igen fontos, ha a nem
szokásos dolgoknak a legszabadabb játékot engedjük,
hogy igy aztán idejében kitünjenek azok , melyek

megérdemlik ,hogy majd szokásokká váljanak . A cse
lekvési függetlenség és a szokás megvetése azonban

nem egyedülazért méltók a pártfogásra,mert lehetővé
teszik , hogyhelyesebb cselekvési módok saz általános
elfogadásra érdemesb szokások lépjenek életbe s nem is
egyedülakiváló szellemifemnsőséggel felruházott egyé
birnak azon jogoskiváltsággal,hogy saját módjuk sze
rint élhessenek. Ha valakicsak némikép elegendő józan

belátással és tapasztalattal bir is, ugy saját módja ,
mely szerint lételét rendezi, kétségkivüla legjobb,nem
mert már magában véve is a legjobb, hanem mert
sajátja . Az emberi lények nem juhok, s még a juhok

sem tökéletesen egyenlők. Alkalmas öltönyre vagy
csizmákra csak ugy tehetünk szert, ha a mi mérté
künkre készültek , vagy ha egy egész raktárban

válogathatunk ; könnyebb-e már kérdem az embe

reknek megfelelő életmódot, mint alkalmas öltönyt
szerezniök ; vagy hasonlóbbak- e az emberi lények

physicai és szellemi alkatukra , mint lábuk mérveire
nézve ? IIa semmi egyéb különbség sem léteznék kö
zőttünk, mint az izlés változatossága , már ez is elég
VO
ok volna
, hogy kényszeritsenek bennünket ugyan
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azon mintákhoz alkalmazkodni. Különböző egyének

szellemifejlődése azonban különböző körülményeket is

igényel s épen ugy nem számithatunk életteljes létre
ugyanazon erkölcsi, mint a különböző növényfajok
lazo

ovanazon természeti légkörben és égalj alatt. A miaz

egyik embernek nemesebb természete,kifejtésére , elő
nyére szolgál, ugyanaz másnak csak hátrányára van .

Azon életmód , mely az egyiknél üdvös inger gya
nánt szerepel , kellő egyensulyt hozván létre cselek
vési és élvezhetési képességei között , a másikra

nézve csak nyomasztó teher, mely alattminden benső

élet megszűnik és megsemmisül. Oly különbözők az
élvezet forrásai az emberi lényeknél , fogékony
ságuk a fájdalom iránt , s a természeti és erkölcsi

tényezők által reájuk gyakorolt hatások , hogy ha
csak létre nem jő a kellő eltérés életmódjukban , soha
sem lehetnek teljesen boldogok , s nem juthatnak az
értelmi, erkölcsi és estheticai fejlődés azon fokára ,

melyre természetüknél fogva képesek . Miért kellene
tehát a közérzületet illetőleg a türelmességet csak
azon életmódra és az oly izlésekre kiterjeszteni, me

lyek csakis követőik nagy száma miatt nyernek

elismerést ? Az izlések különbségét (a zárdák kivéte
lével) sehol sem roszalják véglegesen , igy pl. minden
megrovás nélkül kedvelhetjük vagy nem kedvelhet
jük az evezést , a dohányzást, zenét, a testi gyakor
latokat, a sakk és kártyajátékot vagy a tanulmányt,
mert mindezeknek kedvelői sokkal számosabbak ,

hogysem elnémithatók volnának . De azon férfi , s
még inkább azon nő, ki azt teszi, „ a mit senki sem

tesz ,“ vagy nem azt teszi „ a mit mindenki tesz, oly
gyalázó észrevételeket von magára, mintha valami
súlyos erkölcsi vétket követett volna el. Az emberek
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azért óhajtják a czímeket, s a rangnak egyébb jelvé
nyeit, vagy a magasabban állók tiszteletének nyilvá

nulását, hogy így, legalább némirészben, saját izlé
sük szerint élhessenek , a nélkül, hogy e miatt becsülte
tésüknek ártanának . Csak némi részben mondom ,

mert a ki nagyon is átengedi magát a saját tetszése
szerinti életmódnak , az többet von magára pusztán
becsmérlő megjegyzéseknél, azon veszélynek teszi ki

magát t. i., hogy egy de lunatico bizottság elébe ke
rül, s vagyonát elveszti,mely aztán rokonaira száll.* )

Van a jelenkor közvéleményének egy sajátságos
jellemvonása , mely azt kiválólag türelmetlenné teszi
az egyéniség minden szembeötlő nyilvánulása iránt.
Az emberek általában véve nemcsak korlátolt elnével

hanem korlátolt hajlamokkal is birnak, nincsenek oly
annyira erős izléseik és vágyaik , hogy valami szokat
lant követhetnének el,következéskép nem képesek azo
katmegérteni,kik olyanokkalbirnak,sőtegy polczrahe
* ) Valóban egyaránt botrányos és félelemgerjesztő a

tanuságtétel azon nome, melynek alapján ujabb időben bárki
is képtelennek nyilvánitható javai kezelésére , halála után pe
dig megvonható tölo rendelkezési joga, ha ugyan a porköltsé
gek ,melyek birtokának terhéro esnek, vagyonát egészen fel
nem emésztették. Mindennapi életének legapróbb részleteit is
felkutatják, s habár a legsilányabb egyénok is, olyas valamit
találnak abban képzelőtehetségük segélyével, a micsak némi
kép is elüt a rendes köznapiasságtól, nem mulasztják el azt a
jury előtt az őrültség bizonyitéka gyanánt folhozni, és pedig
gyakran sikerrol; mert a jury tagjait, kik a tanuk ál aligha
kevésbé müveletlenek és tudatlanok, a birák maguk , az em

beri természet és élet ismeretének ama bámulatos hiányánál
fogva, mely oly meglepő az angol törvénytudók osztályában ,

még inkább tévutra vezetik . Az ilynomü pörök köteteknél vi
lágosabban tanusitják a közvélemény és érzület mivoltát az
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lyezik őket azon féktelen ,mérséketet nem ismerő egyé
nekkel, kikre megvetéssel szoktak tekinteni. Ha már
most ezen általánosságban jelentkező tény mellett fel
teszszük ,hogy erősmozgalom támadt az erkölcsi hala
dás felé, nem nehéz belátni,hogy mit reményelhetünk .

Napjainkban ily törekvés már tényleg észlelhető ;
valóban sok történt a magaviselet rendszerességének
növelése és a tulcsapongások meggátlása érdekében s
oly philantropicus szellem lengi át a világot, mely
nek gyakorolhatására a legalkalmasabb tért ember

társaink erkölcsi és értelmi tökéletesedése nyujtja . A
kor ezen törekvései a nagy közönséget most még

inkább inditják , mint bármely más időben , általános
magatartási szabályok kitűzésére , s minden egyesnek
kényszeritésére, hogy magát a már elismert vezérelv

hez alkalmazza . E vezérelv, hallgatagon bár vagy
nyiltan : semmit sem óhajtani erélyesen . Azon esz
ményképében , melyet ez elv magának a jellemről
emberi szabadságot illetőleg. Birák és jury-tagok , nemcsak
hogy semmi értéket sem tulajdonitanak az egyéniségnek, nem
csak hogy nem tisztelik minden egyes cselekvési szabadságát,
s nem látják át, hogy közömbös dolgokban saját tetszése és

hajlamai szerint kell cselekedhetnie, de még felfogni sem ké
pesek, hogy bárki is teljes józan elméjével birva, ily szabad
ságot követelhessen . Az előtt, midőn az istentagadóknak még
megégetéssel kellett lakolniok , könyörületes emberek nem

egyszer inditványozták , hogy inkább az őrültek házába zár
ják őket ; a legkevésbé sem codálko zhatnánk , ha napjaink
ban ugyanezt látnók ismétlődni , miközben a jó indulatú

inditványozók kétségkivül felette örvendenének, hogy ily em
beries , keresztyén bánásmódban részesitik ama szerencsét
leneket; egyszersmind azonban némi titkos megelégedést
érezvén a felett , hogy mégis elnyerték érdemlett bünte
tésüket

-

113

alkot, főfoltétel, hogy a jelleg hiányozzék, továbbá,
hogy nyomás által, mint a sinai nők lába, az emberi
természetmind azon része is öszszezsugorodjék, mely
jobban előtünvén , az egyént külsőleg is különbözővé

tehetné a köznapi emberiségtől.
Mikéntminden eszmény, mely annak , a miki
vánatos, egyik feléről megfeledkezik , ugy a közhe
lyeslés emlitett vezérelve is a másik félnek osak bá
gyadt utánzására képes. Erőteljes értelem -vezérelte

hatalmas erélyesség ésöntudatos akarat, szigoru ellen
őrzés alatt álló erős érzelmek helyett csak gyenge

erélyességetés gyenge érzelmeket szill,melyeket tehát
az akarat és ész minden különös erőfeszitése nélkül

igen könynyü külső összhangzásba hozni az általános
szabálylyal. A nagymérvü erélyes jellemek lassanként

már hagyományosokká válnak . E hazában (Anglia )
egyedül az üzlet világa azon tér hova a mindeninnen
kiszoritott erélyesség még menekülhet. Az ittkifejtett

erélyesség még mindig igen terjedelmes. A miabbólaz
üzletfoglalkozáson tul felmarad , azt rendesen valami
szeszélyre pazarolják az emberek ; --- lehetugyan,hogy
e szeszély hasznos sőt talán hogy philantropicus is, de

azértmindig csak egyes elkülönzött és pedig általában

szűkkeretű tényre vonatkozik . Anglia nagysága most
már együttesnek mondható ; egyénileg törpék,csakis
egyesülten vagyunk képesek valaminagyot létesiteni, s

ezzel erkölcsi és vallási philantropjaink teljesen meg is
olégszenek .Más alkotásu egyének tették nagygyá An
gliát, smásokra lesz szükség ,kik hanyatlásátmeggátol
ják. Az emberihaladásnak mindenütt fennálló grátja a

szokás zsarnoksága, és ez folytonos ellenkezésben áll
azon vágygyal, mely a szokásosnál valami jobbra
törekszik , s melyet a körülményekhez képest majd a
A SZABADSÁGRÓL ,
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szabadság majd a haladás vagy tökéletesedés szel
lemének neveznek. A tökéletesedés szellemenem min

dig ugyanazonosa szabadság szellemével,mertujitásai
val olykor még kényszeritő hatást is gyakorolhat a
vo
vonakodókra,
mig a szabadság szelleme, a mennyi
m
ben mindenkor
ellent áll az ily kényszeritésnek , hely

és idő szerint még egyesülhet is a haladás ellenségei

vel,mindazáltala tökéletesedésnek egyedül csalhatat
lan és állandó forrása a szabadság, miután ennek kö

vetkeztében annyi haladási központ képződhetik , a
hány egyén létezik . A haladás elve azonban bármely
alakjában , akár mint a tökéletesbülés, akár mint a
szabadság szerete jelentkezzék is, nyilt ellentétben áll
a szokás uralmával, mert legalább is menekedni ipar
kodik annak járna alól. E kettőnek küzdelme képezi

a legérdekesebb elemet az emberiség történelmében .

A világ legnagyobb része nem bir tulajdonképen
történettel, mivel teljesen a szokás zsarnoksága alatt

sinylik. Ily állapot uralkodó az egész keleten . A szo
kás dönt ott véglegesen minden kérdés felett ; jog és

igazság nem egyéb, mint puszta alkalmazkodás a szo
káshoz , s a szokásnak , egyes hatalomittas zsarnok
kivételével, senki sem mer ellentállani. Az eredmény

szembeötlő . Mindazon népek birtak valaha eredeti
séggel, és nem támadtak egyszerre oly nagy számmal,

oly műveltséggel és jártassággal az élet különféle
mesterségeiben , mindezt önmaguk szerezték meg és
lettek aztán a föld legnagyobb, leghatalmasabb nem

zeteivé. De hova jutottak jelenleg ? Alattvalói vagy
hódoltjai oly törzseknek , melyeknek őseimég az er
dőségekben bolyongtak , midőn az ő eleik már pom
pás palotákat és dúsgazdag templomokat emeltek volt,
csakhogy azok felett a szokás , a szabadsággal s a
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haladás szellemével megosztva gyakorolta uralmát.
Ugy látszik , hogy valamely nép csak bizonyos ideig
haladhat, aztán meg kell állapodnia ; de hát mikor
állapodik meg ? Akkor,midőn már megszint egyéni

séggel bírni. Ila Európa nemzetei is ily változáson
mennének át, nem válnának amazokhoz mindenben

hasonlókká ; a szokás zsarnoksága, mely bennünket
fenyeget, nem tespedő. Száműzi ugyan az egyénikü

lönbözést, de a változást nem zárja ki, t. i. minden
változást egyetemlegesen. Mielvetettük apáink pangó
szokásait, most is mindenkinek ugy kell ugyan 01
tözködnie, mint a többségnek , de a divat maga éven

ként egyszer-kétszer változhatik . Azon vagyunk ,
hogy ha változás történik , az csakis a változás ked
véért, ne pedig az alkalmasnak vagy szépnek szem

pontjából történjék ; mert hiszen az alkalmasnak
vagy szépnek ugyanazon képzetét nem fogadná el
az egész világ egyszerre, és hasonlókép nem is vetné
máskor ily egyetértőleg félre. Mi azonban haladunk
és egyszersmind változunk is ; folytonosan uj talál
Osan

mányokkal állunk elő a gépészet terén , s meg is tart
juk azokat mindaddig , mig jobbakkal helyettesíthet
jük ; mi sóvárgunk a tökéletesbülés után a politiká

ban, a nevelésben , sőt még az erkölcsiségben is,noha
ez utóbbiban tökélesedés alatt leginkább azt értjük ,
midőn másokat rábeszélés vagy kényszerítés által

oly jókká iparkodunk tenni, a milyenek magunk va
gyunk . Nem ellenezzük mi a haladást, sőt ellenkező

leg, folyvást kérkedünk , hogy korunk mindenek fe
lett a haladás kora . Mi az egyéniség ellen küzdünk ,

azt hiszszük, hogy csodákatművelhetnénk , ha mind
nyájan egyenlők volnánk , s e mellett elfeledjük ,

hogy a különbség , mely két egyén közt létezik , irá
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nyozza leginkább mindegyiknek figyelmét saját én
jének tökéletlenségére s a másiknak fennsőségére, te

hát egyszersmind azon lehetőségre is, hogy a kettő
előnyeinek egyesítéséből mindkettőnél valami tökéle

tesebb származhatik . E részben intő például szolgál
hatnak a sinaiak, egy sok tehetséggel, sőt némi tekin

tetben mély bölcsességgelmegáldott nemzet, mely e
tulajdonait leginkább azon ritka szerencsének köszön

heti, hogy már igen korán kiválólag jó szokásokra
tett szert, mely szokások némirészben oly férfiaktól
származtak , kiket bizonyos megszoritásokkal még a

legfelvilágosultabb európaiisbölcsekúlésbölcsészekül
kénytelen elismerni. Nevezetes e szokásokban azon

intézmény, mely szerint a község minden egyes tag
ját a bennük foglalt lehető legnagyobb bölcsesség ré
szesévé igyekszenek tenni; azok számára pedig , kik
abból legtöbbet sajátítottak el, biztosítják a hatalom

és tisztesség polczait.Kétségkivül azon nép , mely erre
képes, feltalálta az emberi haladás titkát, s azt hihet
nök , hogy állandóan meg is maradt a világ művelő

dési mozgalmának élén . Pedig épen ellenkezőleg --a sinaiak megállapodtak, s évezredek óta egy lépést
sem tettek előre, s ha valaha ismét megindulnak a
haladás utján , az csak idegenek közbejöttével tör

ténhetik . Kiváló mértékben sikerült nekik az, a min
jelenleg az angol philanthropok oly szorgalmasan fá
radoznak , t. i. az emberek egyenlősítése; náluk már
gondolkozásban ésmagaviseletben mindnyájan ugyan

azon elveket és szabályokat követik , hogy mi ered
ménynyel már fentebb láttuk. Korunk közvélemé
nyének uralma szervezetlen alakban épen az, a mivé
a sinaiak nevelési és politikai rendszerei szervezett for

inákban fejlődtek, s ha az egyéniség nem lesz képes
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ez elnyomatás ellenében győzelmesen megállani: Eu
rópa, daczára a legnemesebb előzményeknek , da

czára a keresztyénségnek, okvetlenül azon állapotra

jut, melyben jelenleg Sina tesped .
Mi az hát, a miEurópát mindeddig a végzettől

megóvta ? Minek köszönheti az európai nemzetesalád,
hogy az emberiségnek mindeddig haladó és nem tes

pedő tagja ? Kétségkivül nem valamely sajátos fennső
ségnek , mely ha létezik is, csak ugy létezik , mint
okozat, nem pedig mint ok , hanem a jellemek s a
miíveltség feltűnő különbségének . Az egyének , osz

tályok , nemzetek igen eltérők voltak egymástól,
számtalan különböző ösvényt követvén , melyek mind

egyike valamely értékes eredményhez vezetett, s bár
azok, kik különböző utakon jártak , mindenkor a leg
2

V

nagyobb titrelmetlenséget tanusították is egymás
iránt,mindegyik igen előnyösnek vélvén, ha a többie
ket saját utjára terelheti vala ; mindazáltal kisérleteik
egymás fejlődését gátolni csak ritkán vezettek állandó
sikerre , s időnként mindenki kényszerült elfogadni a
másik által nyujtott javakat. Európa , nézetem szerint,
kiválólag az irányok ozen sokféleségének köszönheti

haladó és sok oldalú fejlődését. Jelenleg azonban
már sokkal kisebb mérvben dicsekedhetik ez előny
nyel. Ilatározottan a sinaiak eszményképe felé halad ,

kik az embereketmind egyenlősítenitörekednek. Toe
queville legutóbbi nevezetes munkájában megjegyzi,
menynyivel inkább hasonlók egymáshoz a francziák
jelenleg , mint csak egy nemzedékkel ezelőtt is . Az

angolokra nézve még sokkal inkább illik oz észrevé
tel. Ilumboldt Vilmosmunkájának már idézett helyón
két dolgot állít fel, melyek , mivel szilkségesek az em

berek közt létező különbségek előidézésére, egyszer
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smind az emberi fejlődésnek is szükséges feltételei, és
ezek a szabadság s a helyzetek különféleségei. E
feltételek utóbbika hazánkban (Anglia ) napról napra
szűkebb térre szorul. Azon körülmények , melyekben
a különféle osztályok és egyedek mozognak , s me

lyek azoknak jellemét alkotják , naponként inkább
hasonlókká válnak. Azelőtt a különböző rangok , a
különböző szomszédságok , a különböző üzletek mind

egyike, hogy úgy szóljunk , csak saját világára szo
ritkozott ; most mindnyájan

nagyobbára

ugyan

azon körben léteznek . Hogy hasonlattal éljünk , jelen

leg mindanynyian ugyanazt olvassák , hallják, látják,
ugyanazon helyeken találkoznak , reményeik és félel

meik ugyanazon tárgyakra irányulvák , jogaik és
zon
szabadalmaik azonosak
, s még a módok is , melyek
által azokat érvényesíthetik . Bármily nagy legyen is
IS

a különbség , mely a társadalmi állásokat egymástól

elválasztja, elenyésző ahhoz képest, mely előbb léte
zett. S az egybeolvadás még folyvást tart. A kor po

litikai változásai csak előmozdítják azt, miután czél
juk az alacsonyat felemelni, s a magasanlévőt lerán
tani. A nevelés terjedése is előmozdítja, mivel a ne
velés közös behatásoknak rendeli alá az embereket, s

ugyanazon ismeretek

és érzelmek részeseivé teszi

őket. A közlekedési eszközök tökéletesbülése is elő

mozdítja , a mennyiben a távol helyek lakóit folyto
nos érintkezésbe hozza egymással, a különböző he

lyek között folytonos lakváltoztatást idézvén elő . De
előmozdítja azt a kereskedés és az ipar növekedése is,
miután a kényelmesb életmód előnyeit tágabb körre
terjeszti ki, s utatnyitaz általános törekvésnek a nagy
ravágyás minden , még legmagasabban álló tárgyá
nem
hoz is ; minek folytán az emelkedhetés vágya nem
az

e
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lesz többé egy osztály kiváló jellege, hanem vala
menynyié.Mindezeknélhatalmasabb tényező az embe
rek hasonlóvá tételében, Angliában ugy , mint más
szabad országban , a közvélemény tulsulyának végle
ges megállapítása az államügyekben . A mily mérv

ben a társadalmimagaslatok ,melyeken , a kik egyszer
oda jutottak , képesek voltak figyelembe nem venni a
tömeg véleményét, mindinkább eltörpülnek , a mily
mérvben a gyakorlati politikusok még a gondolattal
is mindinkább felhagynak , hogy a közönség akaratá
nak ellentálljanak , mihelyt bizonyosak a felől, hogy
valóban van akarata : oly mérvben szünik meg az

ellenszegülésnek a társadalom részéről való támogat
tatása és minden valóságos hatalom a társadalomban ,

mely a sokaság tulnyomóságával szállván szembe, az
oly nézeteket és törekvéseket venné oltalma alá , me
lyek a közönségesektől eltérnek .

Mind e tényezők közreműködése folytán,az egyé
niségre nézve ellenséges befolyások oly hatalmas tö

meggé növekedtek , hogy valóban nem könynyü be
látni, miként lesz képes az egyéniség azok ellenében

magát továbbra is fenntartani. A nehézségek e rész

ben folyvást csak szaporodni fognak , ha csak a kö
zönség értelmesebb része meg nem győződik az egyé
niség becséről, átlátván , hogy különbségeknek létez
niök kell, ha mindjárt nem is volnának előnyösek ,
hanem az ő belátásuk szerint még hátrányosak is.

Ha az egyéniség igényei valaha érvényesíthetők ,
ugy az most lehetséges leginkább, midőn a kény

szerű egybeolvadás még nincs teljesen végrehajtva.
Csak fejlődésének első fokozatán lehet a bitorlásnak

erélyesen ellenszegiilni. Azon vágy, hogy az embe
rek mindnyájan hozzánk hasonlók legyenek , a kielé
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gités által még inkább fokozódik . Ha az ellentállás
addig késik , míg az élet már csak egyetlen általános
jelleget képes felmutatni, akkor minden e jellegtől
való eltérés szentségtelennek, erkölcstelennek ,sőt iszo

nyatosnak , s a természettel ellenkezőnek fog tekin
tetni. Az emberiség csakhamar képtelenné válik a

különféleség megérthetésére, ha csak egy ideig is
nélkülöznie kell annak szemléletét .

NEGYEDIK FEJEZET.
Azon hatalom korlátairól, melyet a társadalom
az egyén felett gyakorol.
Molyok tehát jogos határai az egyén uralmának
önmaga folett ? Ilol kezelődik a társadalom befolyása ?

Az emberi életnek mely részét igényli az egyéniség,
s melyet a társadalom ?
Mindkettő teljesen ki lesz elégítve , ha osztályró

szül azt nyeri, a mi igényeinek leginkább megfelel.
Igy az egyéniségnek az élet azon részével kell foglal
koznin , mely kiválólag az egyént, a társadalomnak

pedig azzal,mely leginkább a társadalmat érdekli.
IION
Noha a társadalom nem
alapul szerződésen , sily

szerződés folállitása csak azért, hogy abból társadalmi

kötelezettségekot származtassuk , nem vozet semmi
féle üdvös eredményre som ; mindazáltal, a ki csak a
társadalom védelmében részesiil , o jótéteményért kö .

telezettséggel tartozik , s azon tény, hogy az ember

társadalomban él,mindenkire nézve bizonyos,mások
irányában megtartandó magaviseleti szabályokat tesz

kötelezőkké. E magaviselet először is abban áll, hogy

ogymás érdekeit no sértsilk , vagy inkább oly bizo
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nyos érdekeket, melyeket akár a törvény világos ren
delete, akár csak hallgatagmegállapodás folytán ,úgy

kell tekintenünk ,mint jogokat ; és másodszor, hogy
minden egyes (bizonyos méltányos arányban) osztoz
zék a terhekben és áldozatokban , melyeket a társa
dalomnak vagy tagjainak megoltalmazása , a bánta
lom és háborgatás ellen, igényel. A társadalom ezen

feltételeket, azok rovására , kik teljesitésüket akadá
lyozni iparkodnak , jogosan érvényesítheti. Ezzel
azonban még nincs befejezve a társadalom cselekvő

sége. Valamely egyén cselekedetei sérelmesek lehet
nek másokra nézve, vagy nélkülözhetik azok javának
kellő figyelembevételét, a nélkül azonban, hogymeg

állapított jogaik valamelyikét sértenék . A sértő ily
esetben , méltán büntethető a közvélemény, noha nem
em

a törvény által. Midőn valamely egyén cselekedetei
mások érdekeire nézve sérelmesek , a társadalom itél

het felettük, s a kérdés , vajjon az átalános jólét nyer
vagy szenved -e ezen beavatkozás által, vita tárgyát

képezheti. Ily kérdés azonban nem merülhet fel ak
kor , midőn valamely egyén cselekedetei önmagán
kivül, senki másnak érdekeire nem vonatkoznak , vagy

csak azon esetben , ha azok maguk sem ellenzik ezt

(a szóban forgó egyének , mint teljes koruak , és a kö
zönséges tehetséggel felruházva lévén .) Ily esetekben
teljes társadalmi és törvényes szabadsággal kell bir

nunk a cselekedet elkövethetésére és a következmé
nyek elvállalhatására. Felette helytelenül értelmezné
e tant, ki abban nem látna egyebet , mint az önző

közönyösség elméletét, mely szerint az embereknek

nincs miért egymás életmódjával foglalkozniok , és
nincs miért egymás jóléte vagy cselekedeteik helyes
sége iránt érdeklődniök , kivévén , midőn önérdekük
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az ellenkezőt kívánja. A mások javának előmozdítása

nemcsak nem kevesebb , hanem inkább sokkal több
önzéstelen fáradozást igényel. Az önzéstelen jó indu
lat azonban , a valódi vagy áttvitt értelemben vett
veszszőn és korbácson kivül, más eszközöket is talál

hat, az embereket saját javukról meggyőzni.
Távol legyen tőlem , hogy az önmagunkra vo

natkozó erényeket becsméreljem , de azok fontossága
csak másodrendü, s a társadalmierények irányában
talán még hátrább állanak . A nevelés kötelessége :

mindnyáját fejleszteni. De a nevelés is meggyőzés és
rábeszélés , épen ugy, mint kényszerítés által hat, s

ha egyszer a nevelés ideje elmult, csakis az első két
módon kell az emberi erényeket beoltani. Az embe

reknek segíteniök kell egymást, hogy a jót a rosztól
megkülönböztessék, és buzditaniok , hogy ezt elkerül

vén , amazt válaszszák. Folyvást ösztönözniök kellene

egymást , kitünőbb képességeik növekvő gyakorlá
sára s érzelmeik és törekvéseik kellő irányzására , in
kább a helyes, mint a helytelen, az emelkedettebb ,
mint az aljas szemlélődések felé . Nincs azonban sem

egy ember, sem az emberek bármily nagyszáma sem
feljogosítva valamely érettkoru egyénnek aztmondani,

hogy nem rendezheti be életét saját javára , ugy a
mint neki tetszik . Ő az , kit saját jóléte leginkább ér
dekel ; azon érdekeltség , melylyelmás valaki viselte
tik iránta , - kivévén , ha erős személyes hajlam a
rugó; – elenyészik az ő maga érdekeltsége mellett,
s az érdek, melyet egyénisége iránt a társadalom ta

nusít (másokat illető cselekvőségének kivételével)
részletes és egészben véve közvetlen ; míg ellenben
saját érzelmeit és viszonyait illetőleg a legközönsége
sebb férfi és nő is végtelenül több ismerettel birhat,
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mint bárki más. A társadalom beavatkozása, a meny

nyiben az egyén itéletét és szándékát ohajtja ,az iránt,
a mi egyedül őt magát illeti, szabályozni, csakis álta
lános feltevéseken alapulhat, melyek egészen hibásak

is lehetnek , s ha mindjárt helyesek volnának is,még
is egyéni esetekben ép oly valószinüséggel alkalmaz

hatók helytelenül mint nem , olyanok által, kik a dol
got csak kivülről, és igy felületesen szemlélik . Az em

beri viszonyok ezen osztályában találja fel voltakép
az emberiség tevékenységi körét. Az embereknek

egymás iránti cselekedeteikben szükséges bizonyos

általános szabályokat szem előtt tartaniok , hogy így
mindenki tudhassa , mire számolhat tulajdonképen ;az
egyénnek azonban oly cselekvényekben , melyek

egyedül őt magát illetik , saját elhatározását szabadon

kell gyakorolhatnia . Mások szolgáltathatnak ugyan
okokat itéletének irányzására és buzdításokat akaratá

nak szilárdítására , sőt reá is erőszakolhatják azokat,

de mindazáltal e részben csak ő maga lehet a legfel
ső biró. Minden tévedést , melyet tanács és figyel
meztetés ellenére elkövethet, jóval tulhalad azon hát
rány , mely akkor származik , ha mások kényszeríthe

tik őt arra, a mit az ő javának lenniképzelnek .
Nem állítom ugyan , hogy mások azon érzel
meire, melyekkel valamely egyén iránt viseltetnek ,
ne lenne ez utóbbi személyes tulajdonainak és hibái
nak is befolyása. Ez nemcsak lehetetlen , de nem is

kivánatos. Ha kitünő mértékben bír az egyén azon
tulajdonok valamelyikével, melyek saját javát moz
dítják elő , minden esetre méltó tárgya a bámulatnak,
s anynyival inkább megközelíti az emberi természet

tökélyét. Ha ellenben mindazon tulajdonokkal szű
kölködik , ugy a bámulattal ellenkező érzetet fog ez
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általmásokban ébreszteni. Van a dôreségneksaz ízlés
olfajultságának vagy aljasságának (bár ekifejezés nem
egészen kifogástalan is) bizonyos foka, melyért az
illető méltán utálatot , sőt némely végső esetekben
megvetést is von magára, s a kinem érez így irányá
ban , az nem is birhatja az ellenkező tulajdonokat kello

mértékben . Senkinek sem ártva ,mégis ugy viselheti
magát valaki, hogy kénytelenek vagyunk őt bolond

nak , s magunknál alsóbbrendii teremtménynek te
kinteni; s miután kétségkívail olajtana olottink más
színbon tiimnifel, jó szolgálatot teszik neki, ha előbb

megintjük őt, és figyelmeztetjük mindazon kellemetlen

következményekre,melyeket magára vonhat. Igen ad
Vösvolna ugyan,hin o jó szolgálatunkkal,mások irányá
ban szabadabban élhetnénk,mintamenynyiro jelenleg
az udvariasság szabályaimegengedlik , s ha egyik ombor
Oszintén megmondhatná a másikuak,midőn véleménye

szerint hibázik , a nélkül,hogy ezért ildomtalannak vagy
olbizakodottnak tartatnók . Joguk van továbbá, bárki

felől alkotott kedvezőtlen véleményünket, különböző
módon érvényesíteni; nem ugyan az ű egyéniségét

elnyomva, hanem inkább a magunkóval élvén . Nem

vagyunk például kötelesek társaságát keresni , sőt
jogunk van korülni azt (dle nom tintetve kerülni),
minthogy egyszersmind joguk van azon társaságot
választani, moly hajlamainknak leginkább megfelel.

Jogunk van , s oz talán kötelességink is , őt annak

ellenében óvatosságra inteni, kinek példáját vagy
tirsaságát mindazokra nézve , kikkel közlekedik , ár

talmasnak tartjuk . Tetszésink szerint, az ő mellőzó

sével,másoknak iskedveskedhetünk jó szolgálataink
kal, kivévón, melyek az ő tökéletesbillésére vonatkoz
nak . Az itt olisorolt különféle változatokban igen
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sulyos büntetést szenvedhet valakimásoktól oly hibák

miatt, melyek közvetlenül csak őtmagát illetik , de az
efféle büntetést csak ugy szenvedi, mint ama hibák
nak természetes és mintegy önként beálló következ
ményét, nem pedig , mint melyet magáért a büntetés

kedvéért kell tűrnie. Oly egyén , ki durvaságot, ma
la

kacsságot, elbizakodottságot tanusít , ki nem képes
ildomosan élni, ki nem tudja káros gyöngeségeit fé
OS

en
kezni , s ki a szellem és az érzelem rovására, egészen

az állati élveknek él, legyen elkészülve , hogy elveszti
embertársai becsülését és jó indulatát, de e miatt nem
panaszkodhatik , hacsak a társadalmi viszonylatokban

kifejtett kiváló tulajdonai által nem érdemelte meg
hajlandóságukat , s nem szerzett oly jogosultságot

hálájukra , melyet az önmaga ellen elkövetett hibák
bem csorbíthatnak .

Én csak azt ohajtom , hogy a mások kedvezőtlen
itéletétől elválaszthatlan kellernetlenségek az egyedü

liek legyenek , melyeket valakinek jelleme és maga
viselete azon nyilvánulásai miatt , melyek csakis saját
javára vonatkoznak , de mások érdekeit a vele való
viszonyaikban épen nem illetik , - szenvednie kell.

A másokra nézve káros cselekedetek már egészen
más eljárást igényelnek. Jogaiknak csorbitása , kár és
veszteség okozása , melyet saját jogosultságunk nem

igazol, ravaszság és kétszinüség a velük való közle
kedésben, az irányukban kínálkozó előnyök ildom
talan vagy nemtelen felhasználása , sőt még az önző

tartózkodás is, őket a bántalomtólmegvédeni, -- mind
ez méltán az erkölcsi megrovásnak , sőt súlyos ese
tekben még az erkölcsi megtorlásnak és büntetésnek
is tárgyát képezi. De nemcsak maguk e cselekedetek,
hanem azoknak forrásai, a hajlamok is erkölcstele
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nek , s méltán a roszalás , sőt utóbb még az utálat

tárgyaivá is lehetnek . Kegyetlenség hajlandóságból,
roszaság és gonosz természet; a legtársadalomellenesb ,
gyülöletre leginkább méltó szenvedély, az irigység ;
képmutatás és ravaszság ; haragra lobbanás elegendő

ok nélkül; a bántalomnak meg nem folelo boszuór
zete ; uralkodásvágy mások felett ; túlságos előnyök

ohajtása (a görögök neoređua -ja ) ; a mások kisebbí
tésén alapuló dölyf; az önzés, mely önmagát s az Ön

érdeket mindennél többre becsüli , és minden kérdést

saját javára dönt el : - - mindezek oly erkölcsi hibák,
melyek a rosz és gyülöletes erkölcsi jellem alkatré
szeit képezik ; nem igy az előbb emlitett személyes
hibák, melyek magukban véve nem erkölcstelenek ,
bármenynyire fokozódjanak is , solia sem eredményez
hetnek aljasságot. Lehetnek ugyan az őrültség bizo

nyos nemének , vagy az önérzet és személyes méltó
ság hiányának tanujelei, de erkölcsi megrovás alá
csak akkor esnek , midőn a másoknak tartozó köteles

ség megszegését vonják maguk után , kiknek jóvolta
megkivánja , hogy az egyén Önmagáról is gondoskod

jék . A mit önmagunk iránti kötelességnek nevezünk ,
az társadalmilag nem bir kötelező erővel , hacsak a

körülmények folytán nem válik egyszersmind mások
iránti kötelességgó is. E kifejezés : kötelesség önma

gunk iránt, midőn alatta nom pusztán eszélyességet
értünk , önbecsülést és önfejlődést jelent, se miatt
senki sem felelős embertársainak , miután az emberi

ség java nem kivánja ,hogy e kellékekért bárki is fole
lős legyen másoknak .

Azon különbség ,mely egy részről a köztisztelet
elvesztése közt, a miaz eszélyesség vagy a személyes
méltóság hiányának folytán méltán sujthat valakit,
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más részről pedig azon erkölcsi megrovás között lé
tezik ,mely az egyént a mások jogain elkövetett sére
lem miatt érheti, nem pusztán névleges. Valóban egé

szen másként fognak érzelmeink és magunkviselete
is valaki irányában alakulni, ha oly dologban tesz
valamit ellenükre, mely miatt jogunk van őt kérdőre
vonni, mintha olyanban , melyre nézve e joggal nem

birunk . Ha kedvünk ellen cselekszik , kifejezhet
jük előtte nemtetszésünket és elfordulhatunk tőle , mi

ként az oly tárgytól is, mely nincsen kedvünkre, de
azért nem tarthatjuk magunkat feljogosítva kellemet
lenségeket okozni neki. Gondoljuk meg, hogy érzi

már, vagy minden esetre fogja érezni hibájának su
lyát, s ha megkeseríti önmagának az életet , miért
tegyük mi azt reá nézve még keserűbbé ; a helyett,
hogy büntetnikivánnék őt, igyekezzünk inkább bűn

hödésén könynyíteni, kimutatván a módot, mely sze
rint elkerülheti vagy jóváteheti a bajt, melyet hely
telen magaviselete eredményezett. Reánk nézve csak

a szánalom tárgya lehet ; nem kell kedvelnünk őt, de

nincs okunk, hogy reá haragudjunk vagy boszszan
kodjunk és nem tarthatjuk őt a társadalom ellenségé
nek , s a legroszabb , a mire irányában némikép jogo

sítva érezhetjük magunkat, az, hogy magára hagy
juk őt, ha ugyan nem akarunk többé ügyeibe avat

kozni, jóindulatulag rokonszenvet és érdekeltsé
get tanusítván iránta . Egészen máskép áll a dolog ,
ha azon szabályokat szegte meg , melyek embertársai

nak egyéni vagy együttes oltalmára állanak fenn . Tet
teinek káros következményei ez esetben nem reá , ha
nem másokra háramlanak, s a társaság , mint minden
egyes tagjának védője , kénytelen magát rajta meg
boszulni, s kénytelen őtmegbüntetni egyedül csak a
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büntetés kedvéért, sőt gondoskodnia is kell, hogy az
eléggé szigorú legyen . Az egyik esetben oly sértést
követ el, mely miatt a miitélőszékünk előtt kell meg

jelennie, s nemcsak arra vagyunk hivatva , hogy 6t
elítéljük , hanem hogy itéletünket egy vagy más
alakban magunk is hajtsuk végre ; a másikban nem
a mi dolgunk bármily büntetést is mérni reá, kivé
2

vén talán azt, mely az általunk saját ügyeink rende
zésénél alkalmazott szabadság használatából önként

következik , ha megengedjük neki az ő ügyeiben
ugyanazzal élni.

Az itt kijelölt különbséget, mely t. i. az egyén
életének önmagát és másokat illető részei között léte

zik , sokan tagadni fogják. Lehet-e (kérdezhetnék ) a
társadalom bármely tagjának magaviselete, akármely
irányban is közönyös a többiekre nézve. Senki sem
teljesen különálló lény. Senki sem követhet el komo
lyan és tartósan önmagára nézve bármely káros cse

lekedetet, a nélkül, hogy abból legalább a hozzá leg
közelebb állókra , de olykor még a távolabbiakra is

valami kár ne háramlanék . Ha vagyonát eltékozolja ,
kárt okoz azoknak , kik közvetve vagy közvetlenül
tőle várják életük fenntartását, s rendesen kisebb

nagyobb mérvben csökkenti a község anyagi forrá
sait is. IIa csorbát ejt testi vagy szellemiképességein ,
ez által nemcsak azok szenvednek , kik boldogságuk

valósításában reá támaszkodtak , hanem ő maga is
képtelenné válik azon szolgálatok teljesítésére , me
lyekkel általában embertársainak tartozik , s talán
könyöriiletüknek és jótékonyságuknak fog terhére

esni. Ha az ily magaviselet gyakran ismétlődnék, az
abból származó séielem minden másnál többet vonna

le a jónak általános öszszegéből. Végre, ha valaki
A SZABADSÁGRÓL.
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hibái és esztelenségei által nem

-

is okoz közvetlenül

bajt másoknak , mindazáltal (azt mondhatnák ) káros

lehet a példa által ; szükség tehát őt önmérsékletre
kényszeríteni azok kedvéért, kiket magaviseletének
szemlélése és példája megronthat, vagy tévútra ve

zethet. Sőt (így szólhatnának végre), ha a helytelen

magaviselet következményei egyedül a vétkes vagy
könynyelmü egyénre szorítkoznának is, vajjon egészen

saját szárnyaira bocsássa -e a társadalom az azokkal
élni nem tudókat ? Ha a gyermekeket és kiskorúakat

óvjuk önmaguk ellenében , nem köteles-e a társada
lom az oly érettebb korú egyéneknek is oltalmat

nyújtani, kik nem képesek önmaguk felett ural
kodni? Ha a játék , a részegség, a mértékletlenség,
a tunyaság s a tisztátlanság ép oly akadályai a bol
dogságnak és tökéletesbülésnek , mint némely más

cselekedetek , melyeket a törvény tilalmaz, miért ne
igyekezzék a törvény, a menynyiben t. i. a gyakorlat

tal és társadalmi illemmel megegyeztethető , azokat
is sujtani ? És a közvélemény, mint a törvény elke
rülhetlen tökéletlenségének pótléka,miért ne gyako
rolná hatalmát ezen hibák felett, sulyos büntetések

kel büntetvén az oly egyéneket , kik e hibákban
leledznek ? Nem az egyéniség megszorításáról van itt
szó (mondhatnák továbbá), sem pedig új és eredeti
életmódok megkisérléséről. Csakis azon dolgokat kell
akadályozni, melyek világkezdettől fogva mindenkor

roszalásra találtak és el voltak itélve, s melyek a ta
pasztalás tanúsága szerint egyetlen egyéniségnek sem
válnak hasznára, sem nem felelnek meg. Csak bizo

nyos idő multával és bizonyos menynyiségű tapasz
talás egybegyültével lehet valamely eszélyességi
vagy erkölcsi igazságotmegállapodottnak tekinteni;
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ennél fogva minden ohajtás csak oda irányulhat,
hogy a jövő nemzedékek elkerüljék azon örvényt,

mely elődeikre nézve oly vészthozó volt.
Teljes mértékben elismerem , hogy a bántalom ,
melyet valaki önmaga ellen elkövet, komoly követ
kezményeket eredményezhet rokonszenvüknél és ér
dekeiknél fogva a hozzá közelállókra, sőt csekélyebb
mérvben a társadalomra is. Midőn valaki az ily ma

gaviselet által oly világos és meghatározható kötele
zettségét szegi meg ,melylyel másnak vagy másoknak
tartozik , az ily tett nem tartozik többé a személyes
cselekedetek körébe, s méltán erkölcsi megrovást
vonhat maga után , a szó szoros értelemében . Igy pl.

azon férfi , ki mértéktelensége és pazarlása folytán
képtelenné válik adósságainak fizetésére, vagy ki a
családi élettel járó felelősséget vévén magára , ugyan
azon okból nem képes többé családját fenntartani és
nevelni, méltán megrovandó, sőt jogosan büntethető

is ; mindazáltal e büntetés csakis a családjának , vagy

hitelezőinek tartozó kötelessége megszegéseért, nem
pedig pazarlásáért érheti őt. la pl. azon eszközöket,

melyek a család fenntartására vagy a hitelezők kielé
gítésére voltak szánva, elvonván tőlük , még a lege

szélyesebb vállalatba is fekteti, az erkölcsi bűn foko

zata ugyanaz marad. Barnwell György meggyilkolta
nagybátyját, hogy ez által pénzt szerezzen ágyasa

számára ; ha ezt azért teszi vala, hogy azon összeggel
valamely üzletet kezdhessen , ép úgy felakasztották
volna. Hasonlókép az oly egyén , ki rosz szokások
nak adván magát, bánatot okoz családjának, feddést

érdemel szivélytelensége és hálátlansága végett, de
megérdemli azt akkor is, ha oly szokásoknak hódol,

melyek magukban véve ígyan nem vétkesek , de fáj.
9*

--

132

-

dalmat okoznak azoknak, a kikkel él, vagy a kik
öszszeköttetéseiknél fogva tőle függnek. Általában
bárki is ha nem eléggéfigyelmes mások érdekei és ér
zelmei iránt, a nélkül, hogy más parancsolóbb kö

telesség kényszerűségével , vagy valamely jogos
önérdekkel menthetné magát, e figyelmetlenségért

erkölcsi megrovás alá esik , de nem e figyelmetlenség
indoka , sem pedig azon egészen egyéni tévedések
miatt, melyek őt közvetve arra indították . Hasonló

kép az oly egyén , ki pusztán csak önmagára vonat

kozó magaviselete következtében képtelenné válik
valamely, a közönségnek tartozó határozott köteles

ség teljesítésére, a társadalom ellen követ el sérelmet.
Senki sem büntethető csupán azért, mert részeg , de a
katona vagy rendőr, ki szolgálat közben megrészeg
szik , büntetést érdemel. Mindanynyiszor tehát, vala

hányszor akár egyes egyénre , akár a közönségre

nézve határozott kár, vagy valamely kár lehetősége
forog fenn , az ily tett nem tartozik többé a szabad
ság, hanem az erkölcs és törvény körébe.

Oly esetben azonban , midőn valamely egyén
csak igen bizonytalan vagy legfeljebb csak valószínű
sértést követ el a társadalom ellen , oly cselekedet
által, melynek folytán a közönség irányában semmi
különös kötelességet sem szeg meg , s önmagán kivül

egyetlen meghatározható egyénnek sem okoz bántal
talmat: az ily sérelmet a teljesebb emberi szabadság

kedvéért eltűrheti a társadalom . Ha a felnőtt egyé

nek büntetendők volnának azért , mivel nincsenek
kellő gondoskodással önmaguk iránt, jobb szeretném ,
ha ez csak saját jóvoltukért, nem pedig oly ürügy

alatt történnék , hogy ez által képtelenekké válnak
tehetségeiket a társadalom javára fordítani, oly ja
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vára , melyet követelni a társadalom nem is tartja
magát jogosítottnak. Nem oszthatom azonban ama
nézetet, hogy a társadalomnak nem áll más eszköz

rendelkezésére, gyengébb tagjaival a józan magavi

seletről alkotott saját eszményét megismertetni, mint
hogy megvárja , míg valamely eszélytelenséget kö
vetnek el, s aztán őket törvényesen vagy erkölcsileg

bünteti. A társadalom teljes hatalmat gyakorolhatott
felettük életük első felében , a gyermekkor és kis
korúság alatt eléggé megkisérthette, vajjon képesekké
teheti-e őket a józan magaviseletre . A létező nemze

dék intézheti a jövő nemzedék neveltetését és minden

viszonyait; nem teheti ugyan okossá és jóvá,miután
önmaga is oly sajnosan kis mértékben jó és okos, s

leghelyesb törekvései sem mindig aratnak sikert
egyes esetekben , de képes a jövő nemzedéket leg
alább oly jóvá tenni, a milyen önmaga, vagy talán
kissé még jobbá is. Ha a társadalom , tagjainak nagy
számát merő gyermekekül engedi felnőni, s ez által
képtelenné teszi arra, hogy közvetlen okokból szár

mazó józan megfontolás szerint cselekedjenek , csak
önmagának tulajdoníthatja a következményeket, fel
lévén ruházva nemcsak a nevelés nyujtotta eszkö

zökkel , hanem még azon hatalom fennsőségével is,

melyet valamely elismert vélemény az önmaguktól
itéletet hozni legkevésbé sem képes elmékre gya
korol, s rendelkezésére állván még azon természeti

büntetések is , melyeket senki sem kerülhet el , ki
ama büntetések ismerőinek utálatát vagy megvetését

vonja magára ; valóban , a társadalom nem igényelheti
még azon hatalmat is, hogy parancsokat osztogat
hasson és engedelmességet eszközöltessen az egyének

magánérdekeit illetőleg , melyek felett az igazság és

ildom
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elvei szerint egyedül azok határozhatnának ,

kik a következményeket is kénytelenek elfogadni. A
magaviseletre gyakorlandó befolyás helyesebb mód

jai semmi által sem vesztik el oly könynyen értéküket,
mint ha helytelen módokhoz nyulunk . Ha az oly

egyének között, kiket eszélyességre, vagy mértékle
tességre akarunk kényszeríteni, találkoznak nehá

nyan, kik erőteljes, független jelemmel birnak, úgy

ezek kétségkivül fel fognak lázadni az efféle zsarnok
ság ellen . Az ily egyén soha sem ismerheti el, hogy

az ő érdekeinek ellenőrzésére ép oly joggal birnának
mások , mint a hogy valóban joguk van érdekeik
megóvhatása tekintetéből gátolni őt, s könynyen oda
jutunk , hogy általában bátornak és elszántnak tart
juk azon egyént, a ki az ily bitorlott hatalommal
szembeszáll, s épen ellenkezőjét teszi annak , a mit az
követel, a mint ennek példáját a II. Károly alatt di
vatozott durvaság korszakában láthatjuk, mely a pu
ritanok vakbuzgó erkölcsi türelmetlenségét váltotta

fel. Tekintettel arra , a mit a társadalom szükséges
oltalmazásáról a romlott, vagy önmaguk iránt elnéző
egyének példaadása ellenében mondanak , igaz ugyan ,
hogy a rosz példának igen káros hatása lehet, külö

nösen azon példának ,mely szerint büntetlenül bántal

mazhatnimásokat. De most csak oly magaviseletről

szólunk, melyről felteszszük , hogy a nélkül, hogy
másnak a legkisebb bajt okozná, egyedülmagára az

illetőre káros, és valóban nem látom át, hogy ez eset
ben miért ne kellene a példát inkább üdvösnek , mint

károsnak tekinteni, miután ha feltárja a magaviselet
helytelenségét, egyszersmind megismertet bennünket

azon fájdalmas vagy lealázó következményekkel,
melyekről fel kell tennünk, hogy a magaviseletnek
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igazságos elitéltetése folytán majdnem mindig , vagy,
legalább igen gyakran kisérik azt.
Legtöbb nyomatékkal bír azonban a közönség

nek a tisztán egyéni magaviselet körébe való beavat
kozása ellenében azon bizonyiték , hogy e beavatkozás
mindig helytelenül és nem a kellis módon történik .
A társadalmi erkölcsiséget, a mások iránti kötelessé

geket tárgyazó kérdésekben a közönség , vagyis az
uralkodó többség véleménye, habár gyakran hibás,
de valószínűleg még gyakrabban helyes, miután az

ily kérdések felett csak saját érdekeihez képest kell
itélnie, s csak azon mód felett határoznia , mely sze

rint a magaviseletnek valamely iránya, ha t. i. sza

badon gyakorolható , reá hatással lehetne. De az ily
többség véleménye törvény gyanánt erőszakolva a
kisebbségre , a csupán egyéni érdekű magaviselet
kérdéseiben , époly valószinűséggel lehet helyes ,
mint hibás, mert ily körülmények közt a közvéle

mény tulajdonképen anynyit tesz,mintnémely embe
rek véleménye az iránt, a mimásoknak előnyös vagy
hátrányos, gyakran pedig még énynyit sem jelent,

miután a nagy közönség a legteljesebb közönyösséy
gel tekinti azok örömeit és kényelmeit, kiknek maga
viselete felett itél , s csakis saját hajlamait méltatja

kellő figyelemre. Vannak sokan, kik saját magukon

elkövetett bántalomnak, s érzelmeik megsértésének te
kintenek minden oly magaviseletet,melylyel nem ro
konszenveznek , épen úgy, mint ama vakbuzgó , ki,
midőn mások vallásos érzelmeinek megvetésével vá
doltatott,azt válaszolta , hogy épen ellenkezőleg , azok
nem veszik figyelembe az ő érzelmeit, megmaradván

káros hitük mellett. Nincs azonban egyenlőség saját
véleményünk érzete és az olyannak érzete között, ki
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e véleményhez való ragaszkodásunk által sértve véli
magát, valamint nem egyenlő a tolvaj vágya a jogos

tulajdonos vágyával, ki tulajdonátmegtartani ohajtja .
Izléseink pedig ép annyira képezik érdekeltségünk tár
gyát, mint nézeteink vagy erszényünk . Könnyü

volna oly eszményi közönséget képzelni, mely az
egyénnek teljes szabadságot és választási jogot en
gedményez, minden kétségesebb esetben , s csak oly
magaviseleti módozatoktól kivánja , hogy tartózkod

jék,melyeket az általános tapasztalás roszaknak itélt.
De vajjon létezett-e oly közönség, mely bíráskodásá
ban ily határokra ügyelt volna ? vagy számbaveszi-e
valaha a közönség az általános tapasztalást ? Midón

az egyéni magaviseletet korlátolni iparkodik , nem
igen gondol egyébre, mint azon iszonyatosságra,
hogy valaki tőle eltérőleg merészel cselekedni vagy

érezni, s az ilynemű itélethozást az erkölcstanítók és

bölcselők kilencz tizedrésze a vallás és a bölcsészet
követelménye gyanánt állítja fel. Azt tanítják , hogy
minden azért helyes, mert helyes és mert olyannak

érezzük. Arra tanítanak továbbá, hogy saját elménk
ben és szívünkben keressünk oly magaviseleti sza
bályokat, melyek bennünket önmagunk és mások

irányában köteleznek . És a szegény közönség nem is
határozhatja egyébre magát, mint hogy követvén ez
oktatást , saját érzeteit a jóról és roszról, ha úgyan

csak némikép is egyetemesek , teszi kötelezőkké az
egész világra nézve.
dem
Az itt felmutatott baj nemcsak
elméletben lé

tezik , s talán azt várja tőlem az olvasó, hogy kijelöl
jem mind azon egyes eseteket, melyekben korunk és

hazánk (Anglia) közönsége, igen helytelenül, saját
hajlamainak az erkölcsi törvények jellegét kölcsönzi.
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Nem irok azonban tanulmányt a létező erkölcsi érzü

let tévedéseiről. Sokkal fontosabb tárgy az, hogysem
csak így mellékesen , mintegy példa gyanánt lehetne
megvitatni. Mindazáltal szükségesek a példák , meg

mutatni, hogy az általam felállított elv komoly gya
korlati fontossággal bir, s hogy nem csupán képzelt
bajok ellenében akarok korlátokat emelni. Nem ne
héz pedig számtalan példában kimutatni, hogy az

ugy nevezhető erkölcsi szabályzat határainak kiter
jesztése azon pontig , melynél már az egyénnek két

ségtelenül jogos szabadságát csorbitja , az emberiség
legáltalánosabb törekvéseinek
Tekintsük például azon
emberek leginkább csak azért
a más vallásuak iránt , mivel

egyike.
körülményt, hogy az
táplálnak ellenszenvet
ezek nem osztják az ő

vallási gyakorlataikat , különösen pedig vallási tilal

maikat; igy, hogy egy igen is trivialis példát említ
sünk , a keresztyének iránt sem hitük , sem annak gya
korlata nem képes, oly élénk gyűlöletet ébreszteni

a mahomedánokban, mint azon tény, hogy sertéshust
esznek. Alig van cselekedet, melytől a keresztyének
s az európaiak őszintébben undorodnának , mint a mil

SNZ

C

zulmanok az éhség csillapitásának ezen módjától. Elő
ször is ellentétben van az vallásuk parancsaival, de

e körülményből magából nem magyarázható még e
rendkivüli ellenszenv ; mert hiszen a bor élvezetét is

tiltja vallásuk , s habár helytelennek tartják is azt, de
legalább nem undorítónak . Ez undoruk a „ tisztátlan
állat“ husa iránt, inkább azon ösztönszerű ellenszenv

jellegével bir , melyet a tisztátlanság fogalma, ha
egyszer mélyen behatott az érzelmekbe, rendesen
még az olyanoknál is előidéz, a kik különben szoká
saikat tekintve, maguk épen nem tiszták . E fogalom -

.
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ból származik aztán a vallásos tisztátalanság érzete,

mely például kivált a hinduknál, oly élénk. Tegyük
fel már most, hogy egy oly nép között, melynek

többségét muzulmánok képezik , a többség nem en
gedne sertéshust enni az ország határain belől, a mire

pedig van példa a mahomedan tartományokban . * )
Vajjon az ily tilalom , jogos gyakorlása volna-e a köz
vélemény erkölcsi hatalmának ? és ha nem , miért
nem ? A sertéshúsevés valóban botrányos az ily kö

zönségre nézve, mely azonfelül még az isten által
tilalmazottnak a megvetéssel illetettnek is tartja azt.
Eltiltását tehát nem is lehetne vallásos üldözésnek

mondani. Vallásos színezettel bírhat ugyan eleinte ,
de nem nevezhető a vallás miatt elkövetett üldözés
nek , miután a sertéshúsevést semmiféle vallás sem

állítja fel kötelesség gyanánt. Az egyetlen ok tehát,
melynél fogva azt méltán roszalhatjuk , nem egyéb ,
mint hogy a közönségnek nem kell az egyének sze
mélyes izléseibe és ügyeibe avatkoznia .
Lássunk most egy hozzánk sokkal közelebb eső

*) A mondottaknak nevezetes példáját szolgáltatja a
Bombay-i Parzik esete. Midön e szorgalmas, vállalkozó törzs
– a perzsa tűzimádók ivadéka – a kalifák elől kénytelen
voltmenekülni, s elhagyván őshazáját,Nyugat-Indiába költö
zött, a Hindu fejedelmek csak azon feltétel alatt türték meg ,
hogy tartózkodni fog a marhahúsevéstől. Midőn utóbb azon
tartományok a mahomedán hódítók uralma alá jutottak , a
Parzik , hogy megmaradhassanak lakhelyeiken , kénytelenek
voltak a sertéshúsevésről is lemondani. A mi eleinte csak en
gedelmességből történt, utóbb második természetté vált, s a
Parzik még jelenleg sem esznek sem marha, sem sertéshúst.
Noha e kettős megtartózkodást vallásuk nem követeli, idő
folytával a nép szokásává vált az, s a szokás Keleten azonos
a vallással.
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példát. A spanyolok legnagyobb része vallástalannak

8 a legfőbb lényre nézve felette sérelmesnek tart
minden más isteni tiszteletet, a rómaikatholikus kivé

vételével, és Spanyolországban a törvény nem

is is

mer elmás isteni tiszteletet. Dél-Európa népei a pa.
pok házasságát nemcsak vallástalannak, hanem illet
lennek , tisztátlannak és undoritónak tekintik . Vajjon

mit tartanak a protestansok ezen, különben teljesen
őszinte fogalmakról s azoknak a nem -katholikusokra
való erőszakolásáról? De ha az emberek jogosítva

vannak egymás szabadságát oly dolgokban korlá
tozni, melyek épen nem

vonatkoznak mások érde

keire, vajjon mily elvnél fogva zárhatnék ki a fen
tebbi eseteket ? vagy mily alapon kárhoztathatnók
az cumberekre
azokat, kik 'mindazt, a mit istenre s 22

nézve botrányosnak vélnek , elnyomni is ohajtják ?
Nincs oly egyéni erkölcstelenség, melynek tilalma
zása szükségesebbnek látszanék, mint ama szokások
elfojtása, legalább azon emberek előtt, a kik e szo
kásokat vallástalanoknak tekintik ; s ha csak nem

osztjuk az üldözők okoskodás-módját, és nem állítjuk ,

hogy üldözhetünk másokat, mert igazunk van , ők
pedig nem üldözhetnek bennünket, mert nincs iga
zuk : óvakodjunk oly elvet elfogadni, melynek alkal

mazásából önmagunkra háramlanék a legnagyobb
igaztalanság.
A fentebbi példák ellen, bár helytelenül, azt le
hetne felhozni, hogy oly körülményekre vonatkozó
nak , melyek nálunk lehetetlenek ; a közvélemény

ugyanis hazánkban (Anglia ) aligha fog valakit bizo
nyos eledelektől való tartózkodásra kényszeríteni, s
nem is fog abba avatkozni, hogy az emberek mily

isteni tiszteletet kövessenek , vagy hogy házasodja
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nak - e vagy sem , sőt e részben mindenki hite és haj

lama szerint cselekedhetik . Lássuk tehát a szabadság
korlátozásának egy oly példáját, melynek veszélyé
től még nem mondhatjuk magunkat teljesen mentek

nek . A hol a puritanok elegendő hatalomra vergőd
tek , mint Uj-Angliában és Nagy-Britanniában a köz
társaság ideje alatt, eredménydús sikerrel kisérlettek
meg minden nyilvános, sőtmajdnem minden magán
m
mulatságot
is megszüntetni, különösen a zenét, tán
czot , nyilvános játékokat vagy egyéb mulatságot

czélzó összejöveteleket és a szinházat. Sokan vannak
hazánkban még most is, kiknek erkölcsi és vallásos

érzülete az ilynemü időtöltéseket szigoruan kárhoz
tatja ; ez érzet pedig legelterjedettebb a középosztály

ban, mely osztály Anglia jelen erkölcsi és politikai
állapotánál fogva folyvást növekvő tulsúlylyal kezd

birni ; nem lehetetlen tehát, hogy egykor majd az ily
érzelmü egyének jutnak többségre a parlamentben.

Vajjon fog -e majd a nemzet többi osztályainak tet
szeni, ha mulatságaikban a szigorubb kalvinisták és
methodisták erkölcsi s vallásos érzületei által fognak

korlátoztatni? Nem követelnék -e határozottan, hogy
a társadalomnak ez igen alkalmatlanul ájtatos tagjai

csak saját ügyeikkel foglalkozzanak ? Ugyanezen kö
vetelést intézhetjük minden kormányhoz és minden

közönséghez, a mely mindenkitőlmeg akarja tagadni
az oly élvezetet, melyet önmaga helytelennek tart.

Ha azonban e törekvést helyesnek ismerjük el, nem
ellenezhetjük annak alkalmazását sem a többség
vagy bármely más az országban tulnyomó hatalom

szellemében ; s ez esetben mindenki azon fogalmak
hoz kényszerülne alkalmazkodni, melyeket Uj-Anglia
első gyarmatosaimaguknak a keresztyén társadalom
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ról alkottak, ha t. i. sikerülne valamely, az övékhez
hasonló hitágazatnak ujra visszanyerni jelentőségét,
a mi pedig több oly vallással történt már, mely ha
nyatlásnak látszott volt indulni.

Képzeljünk most egy oly körülményt, mely az
imént említettnél talán konynyebben valósítható . Két

ségkivül erős törekvést észlelhetünk az ujabb korban
a társadalom democraticus szervezete felé, népies poli

tikai intézmények segélyével vagy anélkül. Azt állít
ják némelyek, hogy azon országban , hol e törekvés
legteljesebben valósul - - hol kormány és nép legin
kább hódol a democratiának — t. i. az Egyesült Al

lamokan, a többség érzülete (melyet t. i.minden költ
ségesebb és feltünőbb életmód, mint a milyet önmaga

képes folytatni, kellemetlenül érint) a fényűzési tör

vények hatályával bír, s hogy ez államok sok részé
ben az olyan, ki igen nagy jövedelemmel rendelke
zik , alig költheti el azt a nélkül, hogy közmegrovást

ne vonna magára. Noha ez állítás, a mennyiben lé
tező tényre vonatkozik , kétségkivül tulságos ; mind
azáltal azon állapot, melyet ecsetel , nemcsak kép
zelhető és lehetséges, hanem valószinü szüleménye is

a democraticus érzületnek és azon fogalomnak, hogy
a közönség fel van jogosítva tilalommal illetni min
den módot, mely szerint az egyének jövedelmüket

elkölthetik . Ha ehhezmég a socialista nézetek nagy
mérvben való terjedését feltételezzük ,könynyen azon

eredményre jutunk , hogy a többség szemeiben gya

lázatos dolog lesz bizonyos igen csekély átlagot meg
haladó vagyonnal vagy oly jövedelemmel bírni,
mely nem

szer
a kézi munka szerzeménye.
Hasonló néze

tek korunkban már igen el vannak terjedve a mun
kás osztály között, s nyomasztólag hatnak kivált
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azokra, kik ez osztály nézeteiért felelősek , tehát épen

annak tagjaira . Tudvalevő dolog , hogy a rosz mun
kások , a kik pedig az ipar különböző ágaival foglal

kozók nagy többségétképezik , határozottan azon né
zetet pártolják ,hogy a rosz munkásoknak ugyanazon

bért kell kapniok , melyet a jók kapnak, s hogy sen
kinek sem szabad saját kezére dolgozva, kiváló ügyes
sége és szorgalma által többet keresnie, mint annak,

ki e tulajdonokkal nem bír. És valóban, erkölcsileg ,
sőt olykor tényleg akadályozzák , hogy a hasznosb
munkáért magasabb bért kapjon az ügyesebb mun
un

m

kás, vagy adjon a tulajdonos . Ha a közönség befo
lyással birhat az egyesek magaviseletére, valóban
nem találom , hogy az ily cselekvők helytelenül cse

lekednének, vagy hogy bárkinek is saját közönségét
kárhoztatnia lehetne azért, hogy oly hatalmat gya
korol egyéni cselekvősége felett, minőt a nagy kö

zönség általában az emberek felett gyakorol.

Mellőzve azonban ezen képzelteseteket, találunk

még a valóságban is elég példát a magánélet szabad
ságának erőszakos korlátozására, s még többet, mely
a teljesedés veszélyével fenyeget ; találunk oly néze

teket, melyek a közönség részére feltétlen jogot igé
nyelnek nemcsak mindannak eltiltására , a mit hely

telennek vél , hanem , hogy az ily képzelt helytelen

ségnek való tudomására juthasson , mindannak tilal
mazására is , a mit különben ő maga sem tart ártal
masnak .

A mértékletlenség megakadályozásának czíme

alatt egy angol gyarmatnak , s az Egyesült Államok
csaknem fele részének lakóit törvény tiltja el a sze
szes italok használatától , kivévén az orvosi rendelet
esetét ; mert hiszen az árulhatás betiltása , tényleg
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azonos a használat eltiltásával , a minthogy épen ez
eredményt akarták is azáltal elérni. Noha e törvényt

a kivitel nehézségeinek következtében több állam ,
még az is, melytől nevét kölcsönzé, visszavonta , az
ugynevezett emberbarátok már Angliában is meg
SYA

kezdték, és nagy buzgalommal folytatják az izgatást
egy hasonló törvény mellett. A társulat, mely
„ Egyesülés “ név alatt e czélra létrejött, némi neve

zetességre tett szert bizonyos levelezés közzététele
által, mely egy részról titkára, más részról pedig
azon igen kis számu angol államférfiak egyike között

folyt, kik azt tartják , hogy a politikus nézeteinek el
veken kell alapulniok . Stanley lord részvéte e levele

zésben inkább növelé mindazoknak iránta táplált re
ményeit, kik jól tudják , mily ritkán találhatók fel az
általa nyilvános pályáján feltüntetett tulajdonok a

közélet főszerepvivői között. Az „ Egyesülés“ titkára ,
ki „ őszintén sajnálna minden oly elv elfogadását,

mely a vakbuzgóság vagy üldözés igazolására volna

alkalmazható,“ -- megkisérti kimutatniazon „ széles,
áthághatlan korlátot,“ mely az ily elveket a társulat

elveitőlelválasztja . „ Mindaz – igy szól – a mia gon
dolatra, véleményre ,lelkiismeretre vonatkozik ,nézetem
szerint kívül esik a törvényhozás hatáskörén ; ellen
ben azon belől mindaz , a minek tárgyát valamely

társadalmi cselekmény, szokás vagy viszony képezi,
a mitehát nem az egyénre, hanem az államra ruhá
zott valamely feltétlen hatalom köréhez tartozik .“
Nem említi azonban ama harmadik osztályt, mely e

kettőtől különbözik , t. i. azon cselekvényeket és szo
kásokat,melyek nem társadalmiak, hanem egyéniek,
noha a szeszes italokkal való élés kétségkivül épen ez

utóbbiak osztályához sorozandó. Igaz ugyan, hogy
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a szeszes italok árulása : kereskedés, a kereskedés
pedig társadalmi cselekmény. Ámde a panaszolt kor
látozás nem az eladó, hanem a vevő és fogyasztó sza

badságát sujtja, mivel, midőn az állam valakire nézve
lehetetlenné teszi a bornak megszerzését , épen azt
eredményezi, mintha egyenesen megtiltaná élvezetét.

Az emlitett titkár azonban igy szól: „mint polgár, jo
got igénylek magamnak a törvényhez folyamodni

minden oly esetben,midőn társadalmi jogaimat más
nak társadalmi cselekedete veszélyezteti.“ És most

lássuk e „ társadalmi jogok“ értelmezését. „Havalami,
ugy kétségkivüla szeszes italokkal való üzlet veszé
lyezteti társadalmi jogaimat. Megsemmisíti eredeti

jogomat a biztonságra, folyvást társadalmi rendetlen
ségeket szülvén és élesztvén . Veszélyezteti egyenlő
ségi jogomat, hasznot eredményezvén oly nyomor
valósulásából, melynek fenntartására adózni vagyok
kénytelen. Korlátozza az erkölcsi és értelmifejlődésre
vonatkozó jogomat, veszélyekkel környezve utamat,

s gyengitvén és erkölcstelenné tévén a társadalmat;
melytől pedig jogom van, kölcsönös segélyt és támo

gatást követelni.“ A „ társadalmi jogok“ ezen elméle
téhez hasonló , még soha sem került a nyilvánosság
elébe, mert ez azt feltételezi, hogy minden egyesnek

korlátlan társadalmi joga van , s hogy követelheti
másoktól, hogy ugy cselekedjenek , a mint cseleked
niök kell ; továbbá ha valaki e részben csak a legke

vésbé eltérőleg is cselekszik , ez által már megsérti
az én társadalmi jogomat, s arra jogosít fel, hogy a
törvényhozásból a sérelem megszüntetését követel
hessem . E rettenetes elv sokkal veszélyesebb, mint a
szabadságnak minden egyéb korlátozása , mert nem

képzelhető a szabadságnak oly megsértése, mely ez
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ely szerint nem volna igazolható , s nem is ismeri el a

szabadságnak semmiféle jogosultságát, kivévén talán
azt, hogy titokban mindenkiragaszkodhatik saját vé
leményéhez , a nélkül azonban , hogy azt valaha nyil
váníthatná. Mert a mint oly nézetet nyilvánít valaki,
melyet én ártalmasnak tartok , ez által már veszélyez

teti mindazon „ társadalmi jogaimat,“ melyeket az
„ Egyesülés“ tnlajdonít nekem . Ezen elmélet tényle
ges befolyást ad az embereknek egymás erkölcsi, ér

telmi, sőt physicai tökéletesbülésére is , melyet min
den egyén saját fogalmai szerint határozhat meg

Az egyén jogtalanul korlátolt szabadságának

egy másik , nemcsak fenyegető , de már régen valósí
tott példája , minden héten egy napnak, szünnapul
való elrendelése. A rendes foglalkozásoktól való tar

tózkodás a hét egy bizonyos napján, a mennyire azt
az élet kivánalmai megengedik , habár, a zsidókat ki

véve, vallásilag senki másra nem kötelező, mindazál

tal igen jótékony szokás. Ésmiután e szokás az iparos
osztályok közös megegyezése nélkül nem léphet

életbe, a menynyiben t.i némelyek e napon dolgozva,
ez által másokat is munkálkodásra kényszerítenének,
megengedhető talán, sőt jogos is, hogy a törvény
minden egyes számára biztosítsa e szokásnak mások

által való megtartását , felfüggesztvén egy bizonyos

napon a nagyobb iparos miveleteket. Ezen jogosult
ság azonban , mely másoknak azon közvetlen érdekén

alapszik , melyet e szokásnak minden egyes által
leendő megtartásában lelnek, nem terjedhet ki azo i
önválasztotta foglalkozásokra , melyeket valaki szün

idejének betöltésére találalkalmasaknak, s legkevésbé
sem érvényes a mulatságokat sujtó megszorításokra
vonatkozólag . Igaz ugyan , hogy némelyeknek mu
A SZABADSÁGRÓL.

10

-

146

---

latsága másoknak szünnapi munkáját feltételezi, de
sokaknak mulatsága, hogy ne mondjuk, hasznos szó
rakozása , felér kevesek munkájával, feltéve, hogy e
munkát szabadon lehet választani és abbanhagyni. A

munkásoknak tökéletesen igazuk van , azt hivén,
hogy ha mindnyájan dolgoznának vasárnap, hét napi

munkáért csak hat napi bért kapnának ; mindaddig
azonban , míg a foglalkozások legnagyobb része fel
van függesztve, azon kevesek, kik a mások mulatsá
gáértmég akkor is kénytelenek dolgozni, természe
tesen arányos bértöbbletet kapnak , ámde nem kötele
ve
on munkákat
m
sek azon
elvállalni, ha a pihenést a nyere

ségnél többre becsülik . E baj különben még oly mó
don is orvosolható lenne, ha a szokás az emberek ezen

különös osztályai számára a hétnek egy más napját
tűzné ki szűnnapul. Az egyetlen alap tehát, melyen
a vasárnapi mulatságok megszorítása védhető , nem
lehetmás, mint hogy vallástalanok ; a törvényhozás
nak ezen indoka ellen : zonban nem lehet soha eléggé

erélyesen felszólalnom . „ Deorum injuriae diis curae.“
Azt kellene ugyanis bebizonyítani, hogy a társada
lom vagy annak valamely képviselője fennsőbb meg

bizatást nyert, a Mindenható ellen elkövetett minden
oly képzelt sérelmet megtorlani, mely nem az egy
szersmind embertársainkra nézve is . Azon fogalom ,
mely szerint az egyik embernek kötelessége, hogy a

másik vallásos legyen, volt okozója minden eddig el
követett vallási üldözésnek , s ha elfogadtatnék , telje
sen igazolná is az ily üldözéseket. Noha azon érzület,

mely vasárnapon a vasuti utazásnak többször megki

sértett megszüntetésében, a muzeumok megnyitásá
nak ellenzésében s több effélében tör magának utat,
nem is bir már a kegyetlenség azon jellegével, mely
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a nyilt üldözések korában bélyegezte , mindazáltal a
szellemi állapot , melynek kifolyása , alapjában

ugyanaz. Határozottan ellenezzük másoknak oly cse
lekedeteit, melyeket vallásuk megenged , de a mienk
– az üldözők vallása – tilt. Hiszszik , hogy isten
nemcsak kárhoztatja a hitetlennek cselekedeteit, ha

nem minket sem thafog
tekinteni, ha a
t ártatlanoknak
juk
t
asz

ág irán ,bántatlanul
agy ..
shitetlent
mul
,hhagyjuk

Nem mulaszthatom el, hogy az emberi szabad

ság iránt tanusított, felette csekély becsülés ezen pél
dái mellett meg ne említsem még azon , valóban

türelmetlen , az üldözéssel határos modort, melyet
az angol sajtó használ, valahányszor csak alkal
ma nyilik a mormonismus sajátságos tüneményei

ről szólani. Sokat lehetne mondani azon váratlan,
igen tanulságos tényról, hogy egy ujnak állított ki
jelentés és az arra fektetett vallás, a csalárdság világos
műve, nein is támogatva alapítójának rendkivüli tu
lajdonai által, százaknál és ezereknél talált hitelre s
egy uj társadalom alapjává lőn a hirlapok , vasutak

és villanytelegraph korában .Minket azonban itt csak
azon körülmény érdekel, hogy ezen vallásnak is,
mint sok más jobb vallásnak , vannak vértanúi, hogy

hirdetője s alapítója tanaiért halált szenvedett egy
felzudult néptömegtől, hogy követői közül sokan ha
sonló törvénytelen erőszak következtében életükkel
lakoltak , hogy tömegesen kiűzettek azon tartomány
ból, a hol keletkezett, és most, midőn egy pusztaság
közepén kényszerültek menedéket keresni, sokan ta

lálkoznak Angliában , kik czélszerűnek (ha mindjárt
talán nem is igen alkalmatosnak ) vélnék ellenük had

járatot indítani, s erővel kényszeríteniőket, hogy má
sok nézeteihez alkalmazkodjanak . A mormonok tanai
10 *
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nak azon ága izgatja fel leginkább a vallási türel
messég rendes határait átlépő ellenszenvet , mely a

többnejűséget szentesíti. Úgy látszik , hogy a több
nejüség , mely a mahomedánoknak , hinduknak és si
naiaknak meg van engedve, legyőzhetlen ellenzésre

talál, ha azt oly egyének gyakorolják, kik angolul
beszélnek , vagy keresztyéneknek vallják magukat.
Senki sem kárhoztatja jobban a mormonok ezen in

tézményét, mint én , részint más okokból is, de külö
nösen a miatt, mert nemcsak hogy nem támaszkodik a

szabadság elvére, sőtazt nyiltan megszegi, minthogy ez
általa község egyik részének bilincsei szorosabbra fű
ződnek , a másik rész pedig feloldatik a kölcsönös kö
telezettség terhe alól. Nem szabad azonban felednünk ,

hogy e viszony a nők részéről, kik pedig leginkább
látszanak alatta szenvedni, ép oly önkénytes, mint a

házasságnak bármely más alakja , s bármenynyire
meglepő is e körülmény, mindazáltal a világnak azon

általánosan elterjedt nézetében és szokásában leli
magyarázatát, melynél fogva a nők annyira át van

nak hatva a házasság feltétlen szükségességének ér
zete által, hogy sok nő inkább hajlandó több feleség

egyike lenni, mint épen sohasem férjhez menni. Nem

is követeli azt senkisem , hogy más országok az efféle
frigyet elismerjék , vagy hogy a mormon nézetek
kedvéért polgáraik egy részét felmentsék saját törvé
nyeik kötelezése alól. Midőn azonban az eltérő néze
tűek (példánkban a mormonok ) oly áldozatokat hoz

tak már mások ellenséges érzületének , a milyeket

nem is lehetne tőlük jogosan követelni, midőn el
hagyva azon vidékeket, hol tanaik soha sem számol

hattak elismerésre, a föld egy oly távol zugában von
ták meg magukat,melyet legelőször is ők tettek emberi

lények által lakhatóvá , valóban nehéz átlátni, hogy

mily elvek , hacsak nem a zsarnokság alapján, lehetne

őket akadályozni, hogy ott ne önalkotta törvényeik
szerint éljenek, feltéve természetesen, hogy más nem
zeteket nem támadnak meg , s hogy a szabad költöz

ködést nem tagadják meg azoktól, kik ez életmódot
megunták. Egy, sok tekintetben igen érdemes ujabb
iró, ezen többnejüségben élő község ellen nem keresz

tes hadjáratot,hanem (hogy sajátkifejezésével éljünk )
„ civilizád" -ot ajánl, hogy valahára végét érje ezen

állapot, mely , véleménye szerint, egy lépés hátrafelé
a polgárisultság ösvényén. Én magam is annak tar
tom , de azzal nem értek egyet, hogy valamely köz
ség fel volna jogosítva a másikat erővel is polgáro
sítani. Mindaddig , míg azok , kik a rosz törvény által

közvetlenül szenvednek , nem folyamodnak más köz
ségekhez segedelemért, nem tartom helyes eljárásnak ,
hogy oly egyének avatkozzanak a dologba, kik ve

lük semmiöszszeköttetésben sem állanak , és követeljék
egy oly állapotmegváltoztatását,melylyelmindazok ,
a kik abban leginkább érdekelve vannak , megelé
gedve látszanak lenni -

csak azért, mert az néme

lyekre, kik több ezer mértföldnyire laknak , s kiknek
abban sem részilk , sem érdekük , talán botrányos.

Ám küldjenek hittérítőket, ha ugy tetszik , kik e tan
ellen papoljanak, s igyekezzenek az ily tanok terje
dését minden ildomos módon (nem nevezhetjük azon

ban ilyennek a hitszónokok elnémítását) meggátolni.
Ha a művelődés képes volt erőt venni a barbarismu

son akkor, midőn az még az egész világra kiterjeszté
uralmát, valóban igen tulságos az aggodalom , hogy
a barbarismus , miután már teljesen megsemmisült,

újra feléledhetne, s a polgárisultságot megdönthetné.
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Oly polgárisultságnak,melyet ellensége ekkép elnyom

hatna,már magában anynyira elfajulttá kellett volna
válnia , hogy sem hirdetői és tanitói, sem bárkimás
nem képesek vagy nem akarnak többé védelmére kelni.
Ha így áll a dolog, annál jobb, minél előbb pusztu
lásnak indul az ily polgárisultság ,mert folyvást csak
roszabbá válhatik , mígnem erélyes barbarok (mint a

nyugati birodalmat) végkép megdöntvén , egyszer

smind ujból alkotják.

ÖTÖDIK FEJEZET.
Alkalmazások.

A fentebb tárgyalt elveket, hogy t. i. a részle
tek megvitatásánál kiindulási pontul szolgálhassanak,
az eddiginél sokkalátalánosabban kellene kifejtenünk,
mielőtt a politika és erkölcsiség bármely ágában csak
némileg is sikeres alkalmazásukat megkisérthetnők .
Azon nehány észrevétel , melyet itt egyes részletekre
nézve óhajtok tenni, inkább csak az alapelvek bővebb

megvilágitására , mintsem végkövetkezményeik ki
mutatására vonatkozik . Nemanynyira alkalmazásokat,
mint inkább alkalmazási kisérleteket fogok itt felmu
tatni, melyeknek rendeltetésük : szabatosabban meg

határozni azon két fő elv értelmét és határait ,mely e
munkának tulajdonképen tárgyátképezi, és támogatni
az itéletet , midőn e két fő elv között kell határoznia ,
oly esetekben , melyekben kétséges , hogy a kettő kö
zül melyik alkalmazandó.

E két fő elv a következő, először : hogy az egyén
a társadalomnak oly cselekedeteiért, melyek kívüle
senkimást sem illetnek , a társadalomnak nem felelős.
Az ily cselekedetek iránt a társadalom roszalását és
nemtetszését , jogosan , egyedül csak tanács, oktatás,
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rábeszélés, – vagy ha mások saját érdekükben szük
ségesnek tartják , az illetőnek mellőzése által nyilvá
níthatja. Másodszor , hogy az egyén oly cselekedete
kért, melyek mások érdekeire vonatkoznak , felelős,

sőt társadalmi vagy törvényes büntetést is szenved
het, a mint a társadalom az egyiket vagy a másikat

véli inkább szükségesnek saját védelmére .
Mindenekelőtt, nem szabad azon feltevésből in
dulnunk ki, hogy miután csak mások érdekeinek ve

szélyeztetése vagy veszélyeztetésének lehetősége iga
zolja a társadalom beavatkozását, e beavatkozás min
den ily esetben már igazolt is. Sokszor megesik , hogy
az egyén jogos törekvésében szükségkép, és így jogo

san bántalmat vagy kárt okoz másoknak , vagy oly

előnytől fosztja meg őket , melynek elnyerhetését
méltán remélheték . A rosz társadalmi intézmények

folytán , gyakran keletkeznek ily érdeköszszeütközé
sek az egyének között , s el sem is kerülhetők mind
addig , míg azon intézmények fennállanak , sőt néme

lyek semmiféle intézkedés által sem lennének elkerül

hetők . A ki valamely túlárasztutt vállalkozásban vagy
nyilvános versenynél sikert arat, a ki előnyt vív ki
más felett oly tárgyat illetőleg , melyet mindketten
ohajtanak - mások kárából, meghiusult törekvéseiből
és csalódásából merít hasznot. Mindazáltal átalános

azon meggyőződés, hogy az emberiség érdekére nézve
sokkal üdvösebb , ha az emberek törekvéseikben
nem hagyják magukat az ily következmények által

elriasztatni. Más szóval, a társadalom az ilynemű
szenvedésért, nem jogositja fel a csalódott verseny
zőket sem

törvényes , sem

erkölcsi kárpótlásra , s

csak akkor véli beavatkozását igazolhatónak , midón
a siker elérésére a közérdek által meg nem enged
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hető eszközök , tehát ravaszság , csalás, erőszak hasz
náltattak.

A kereskedés, mint már említettük , társadalmi

cselekmény. A ki bármmemü portékát árul a közön
ségnek , oly cselekedetet követ el, mely mások , s
általában a társadalom érdekeit illeti, és így e csele
kedete , legalább elméletileg , a társadalom törvény

hozásának körébe tartozik ; ehhez képest valaha a

kormány kötelességének tartották minden fontosabb
esetben az árakatmegszabni, s az iparmódozatait sza
bályozni. Korunkban már, noha csak hoszszas küzde

lem után , azon meggyőződés tört magának utat,

hogy az életkellékek olcsósága és jó minősége úgy
érhető el leginkább , ha a termesztők és eladók töké
letesen szabadok, nem korlátozva semmi egyéb, csak

a vevők azon hasonló szabadsága által, hogy ezek
ott szerezhetik be szilkségleteiket, a hol jónak látják .
Ez az úgynevezett szabadkereskedés tana , mely az

egyéni szabadságnak a munkában kifejtett elvétől
különböző ugyan, de épen oly szilárd alapon nyug

szik . A kereskedésnek, vagy termelésnek korlátozása
a kereskedés kedvéért, nem egyéb , mint megszorítás;
már pedig minden megszorítás, mint olyan , káros, de

az ilynemii megszorítások csakis azon cselekedetekre

vonatkoznak, melyeket a társadalom jogosan korlá
tozhat, s melyek csak azért helytelenek ,mert rende
seu nem

eredményezik azt, a mit eredményezniök

kellene. Miután az egyéni szabadság elvét a szabad
kereskedés tana nem foglalja magában, nem alkal
mazható az azon kérdésekben sem , melyek e tan

határait illetőleg támadhatnak , mint pl. hogy mily
mérvben szükséges nyilvános ellenőrködést gyako
rolni a hamisításból származó csalás megakadályoz
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hatása végett, vagy hogy mily mérvben lehet a
gyárosokat egészségi rendszabályok foganatosítására
kényszeríteni, a veszélyes munkával foglalkozó mun
kások érdekében . Az ily kérdéseknél csak anynyiban
vehetjük számba a szabadságot, a menynyiben ceteris
paribusmindig jobb az embereketmagukra hagyni,

mint fölöttük ellenőrködni, de hogy ily czélok tekin
tetébőlméltán gyakorolható felettük ellenőrködés, az

elvileg tagadhatatlan . Más részről azonban vannak a
kereskedés megszorítását tárgyazó oly kérdések , me

lyek már teljesen a szabadság elveinek köréhez
tartoznak , így pl. a már említett Maine állam -féle
törvény ; az opium bevitelének eltiltása Sinába ; a
mérgek eladásának megszorítása mind oly esetek,
melyekben a megszorítás czélja valamely kényelmi

czikk megszerzését lehetetlenné tenni, vagy felette

megnehezíteni. Az ily megszorítások tehát helyte
lenek , nem ugyan,mint a termelő vagy eladó, hanem
mint a vevő szabadságának korlátai.

E példák egyike, t. i. a méreg árulás, új kér
désre nyujt alkalmat, t. i. melyek a rendőrség hatás
körének tulajdonképeni határai,azaz,menynyire lehet
11

bűn vagy szerencsétlenség megakadályozása végett
e szabadságot jogosan korlátozni. A kormány hatás
köréhez tartozik kétségtelenül a bűn ellenében , mi

előtt el lett volna követve, elővigyázati szabályokkal
élni, azután pedig azt felfedezni és megbüntetui.

Mindazáltal a kormány megelőzési jogával sokkal
könynyebben viszszaélhet, mint büntethetési jogával,
mert az ember jogos cselekvési szabadságának majd

nem minden részét lehet oly színben előállítani, hogy
az valamely vétkes cselekmény elkövetésének lehető
ségét könynyíti.Mindamellett, ha valamely köztisztvi
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selő , vagy csak magán személy is észreveszi, hogy
valaki valóban bűnt készül elkövetni, nem kell tét
lenül bevárnia a bűnös cselekvény tényleges létre
jöttét , hanem közbeléphet, hogy azt megakadá

lyozza. Ha az emberek mérget semmimás használatra
nem vennének, csak gyilkolási szándékból, kétség
kivül jogos volna annak gyártását és eladását meg
tiltani. Ilasználható azonban nemcsak ártalmatlan ,
hanem még hasznos czélokra is ; a megszorítás pedig

nem

alkalmazható az egyik esetre a nélkül, hogy

egyszersmind a másikat is ne sujtaná. A közhatóság
nak, mint már említettük , kötelessége, bennünket a

balesetek ellen is oltalmazni. Midőn egy köztisztvi
selő , vagy bárkimás, oly hidra lát valakit lépni,mely
veszélyesnek bizonyult, s már nincs idő a veszélyre
figyelmeztetni, megragadhatja és visszaránthatja őt,
a nélkül, hogy ez által szabadságát sértené ; mert a
szabadság abban áll, hogy mindenki teheti , a mit
óhajt ; már pedig senki sem óhajt a folyóba zuhanni,
Ha azonban a bekövetkezhető veszély még nem bi

zonyos,hanem csak távolabbról fenyeget, egyedül az
illető egyén határozhat azon indok érvényessége fe
lett , melynél fogva kész azzal szembeszállani; ez

esetben tehát (ha csak az illető nem gyermek , vagy
nines eszméletén kivül, avagy a felhevülés, vagy el
tompultság oly állapotában , mely a gondolkozás te

hetségének kellő használatát lehetetlenné teszi), leg
feljebb csak figyelmeztetni lehet őt a veszélyre, de
nem tettleg gátolni abban , hogy annak kitegye ma
gát. IIa ez okoskodást a méreg -árulás esetére alkal

mazzuk,meghatározhatjuk, hogy a szabályozásmódjai

közül melyek nem ellenkeznek felállított elvünkkel.

Azon elővigyázati szabály pl., hogy az ily szereken
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mindenkor fel legyen jegyezve veszélyes sajátságuk,

a szabadság sérelme nélkül is kényszerítő lehet,mert
a vevő kétségkivül tudni óhajtja , vajjon azon szer,
melyet vesz , bir -e mérges tulajdonsággal. De min

den egyes esetben orvosi bizonyitványt követelni
annyi volna, mint gyakran lehetetlenné, de minden

esetre költségessé tennia kérdéses czikk megszerzését
jogos használatra . Az egyetlen mód,mely által, néze

tem szerint, akadályok gördithetők az ekként elkövet
hető gonosz tettek elébe, a nélkül, hogy ez által azok
szabadsága , kik más czélokra óhajtanak mérges
anyagokat vásárolni, lényeges sérelmet szenvedne,

abban áll, hogy gondoskodjunk arról, a mit Bent
ham oly találóan „ előre megállapított bizonyiték

nak“ nevez. Az ilynemű gondoskodás a szerződésekre
vonatkozólag mindenki előtt ismeretes. Szokásos és
helyes is, hogy a törvény a szerződések megkötésé
nél hatályuk feltételeiül bizonyos külkellékeket kö
vetel, minők pl. a névaláirás, a tanuk stb . efféle , a
végből, hogy a netalán később támadható vita ese

tében legyen bizonyiték, hogy a szerződés valóban
megköttetett, s hogy a fennforgó körülmények közt
nem volt egy sem , mely azt érvénytelenné tehette
volna ; minek eredménye aztán , hogy a hamis, vagy
az oly körülmények között kötött szerződések létre

jöhetése --- mely körülmények, ha ismerttek volná

nak, megsemmisítőleg hatnának – igen nehézzé vá
lik . Hasonló ovatossággal élhetünk kényszerítőleg oly
czikkek eladásánál, melyek a bíín eszközeiül hasz

nálhatók . Így pl. az eladónak kötelességévé lehet
tenni, hogy egy lajstromba pontosan feljegyezze

az eladás idejét, a vevő nevét és lakását, s az eladott
czikk menynyiségét és minőségét; úgyszintén , hogy
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megtudakozza a használat czélját, s hogy azt is fel
jegyezze. Ha nem orvosirendeletre történik a vétel,
egy harmadik személy jelenléte volna követelhető ,
hogy így e tényre nézve tanú létezzék a vevő ellen ,
ha később gyanítani lehetne, hogy a vett czikk bíí
nös czélokra fordíttatott. Az ily megszorítások nem
akadályoznák tényleg a czikk megszerzését, de min

den esetre gátolnák annak vétkes bííntelen hasz
nálatát.

A társadalomnak azon természetes joga, hogy
a bűnös cselekedeteket előleges rendszabályok segé

lyével meggátolja , szükségkép azon elvet is korlá
tolja, mely szerint az egyedül önszemélyünkre vonat
kozó cselekedetek nem tárgyai a megelőzésnek és
büntetésnek. Így pl. a rendes esetekben a törvény

hozás beavatkozása nem terjeszthető ki a részegségre,
mindazáltal teljesen jogosnak vélem ,hogy oly egyén
nek , kit egyszer már mámoros állapotban mások ellen

elkövetett valamely erőszakos cselekedeten értek
rajta , bizonyos, egyedül csak személyére vonatkozó
törvényes korlátozást kelljen tűrnie , úgy , hogy ha

utóbb ismét megrészegszik , már búintetés alá essék ,
s hogy, ha ily állapotában ujra valamely bántalmat

követ el, a büntetés,mely különben a bántalom miatt
érné, szigorúbb legyen. A megrészegedés oly egyén
nél, kit a részegség mások bántalmazására ingerel,

mások ellen elkövetett bűn. Így továbbá a renyheség,
kivévén oly egyénben , ki közsegélyre szorul, vagy
midőn valamely szerződés megszegését okozza, nem

képezheti a törvényes bűntetés tárgyát zsarnokság
nélkül; de ha renyheség, vagy bármely elkerülhető
ok által indíttatva, valaki elmulasztja másoknak tar

tozó kötelességeit teljesíteni, pl. gyermekei életéről
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gondoskodni, nem mondható zsarnokságnak , ha őt

más eszközök hiányában kényszermunka által szorit
juk kötelezettségének teljesítésére.

Van továbbá számos oly cselekedet , mely köz
vetlenül csakis magára a cselekvőre lévén sérelmes,
törvényesen nem tilalmazható ; de ha nyilvánosan

lön elkövetve , a jó erkölcsöket sérti , miáltal már a
mások ellen elkövetett cselekvények osztályához tar
tozván, méltán el is tiltható . Ilyenek például az illem
ellen elkövetett cselekedetek, melyeknél valóban szük

ségtelen tovább időznünk , anynyival inkább , mint

hogy tárgyunkkal csak közvetve függnek egybe, s a
nyilvánosság mellőzése sok más cselekedetnél, mely
magában véve nem kárhozatos, de senki nem is tartja

olyannak, igen kivánatos.
Itt azonban egy más kérdés merül fel, melyre

kifejtett elveinknek megfelelő feleletet kell találnunk.
Oly cselekedeteket illetőleg, melyek´megrovás alá es
hetnek, de melyeknek megelőzésében vagy bünteté

sében a szabadság tisztelete gátolja a társadalmat,
miután a származható baj egyedül a cselekvőre há
ramlik , méltán kérdhetjük, vajjon a mi a cselekvő
nek szabad , szabad- e azt hasonlókép másoknak ta
nácsolni és arra ingerelni ? E kérdés némi nehézség
gel jár. Azon eset, midőn valaki mást bizonyos tettre

ingerel, nem egészen a saját személyére vonatkozó
cselekvőség

esete. Másnak tanácsot adni vagy szá

mára indokokat szerezni, már társadalmi cselekvény ,
s így, mint a másokat illető cselekedetek általában , a

társadalmi ellenőrködés tárgyát látszik képezni. De
egy kis gondolkodás utánmegváltozik ez első benyo
más, és azonnal észreveszszük, hogy noha ez eset nem

is tartozik szorosan az egyéni szabadság köréhez , de
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azon okok,melyeken az egyéni szabadság olvei alap
szanak , ido is alkalmazhatók. Ia az embereknek

meg van engedve , mind arra nézve, a mi egyedül
önmagukat illeti , egészen tetszésük szerint és saját

felelősségükre cselekedhetni, sztikséges , hogy az ily
oselekvényeik felett egymással szabadon értekezhon
senek , nézeteiket kicserélhessék , s tanácsot adhassa
nak és fogadhassanak el. A mit tenni szabad , azt

szabad tanácsolni is. A kérdés csak akkor válik bo

nyolulttá , midőn a ta ácsadó személyes hasznothúz
tanácsából,midőn életfonntartása , vagy pénzbeli nye
rosóg tekintetéből oly dolgok clőmozditásán fárado
zik , melyeket a társadalom és az állam veszélyesek

nek tart. Ily esetben, természetesen a bonyodalomnak
egy új neme származik , mely nem egyéb , mint oly

egyének lételo , kiknek érdekei ellentétben állanak
azzal, a mit megszoktunk közjónak tekinteni, s kiknek

életmódja ezen közjó megrontaisán alapszik . Vajjon
oz esetben jogos- e vagy sem , a boavatkozás ? Igy pl.

a bujálkodást és szerencsejátékot meg kell tiirni, de
azért szabad-e, hogy valaki kerítő logyon , vagy já
tékházat tartson ? E kérdés azokhoz sorolandó , me

lyek két elvet elválasztó határon állanak , s így első
pillanatra nem lehet eldönteni, hogy a kettő köziil
tulajdonképen melyikhez tartoznak. Mindkét rész
mellett lehet okokat folhozni. A megtűrés mellett fol
hozható , hogy bárminek is , mint foglalatosságnak

úzése s az abból származó haszonélvezet , még nem
teszik vétkessó az oly cselekedetot , mely különben
mogengedhető volna ; hogy azt vagy teljesen meg

kollono tiltani, vagy teljesen megengoini; hogyha
eddig védett elveink igazak , a társadalomnak , mint
társadalomnak , ninos joga valamit károsnak nyilvá

:
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nítani, a mi egyedül csak az egyént illeti, s az egyik
embernek ép oly szabadsággal kell birnia a rábeszé
lésre , mint a másiknak a lebeszélésre. Ennek ellené
ben azt lehet felhozni, hogy noha a közönség és az
állam nincsenek is feljogosítva megtorlás vagy bün

tetés végett önhatalmulag határozni a felett, vajjon
valamely, pusztán az egyén érdekeire vonatkozó cse

lekvény, jó vagy rosz-e ;mindazáltal ha rosznak tart
ják , joggal hihetik, hogy annak eldöntése legalább is
vitás kérdés lehet, s hogy ezt feltéve, nem cseleksze

nek hibásan , midőn megakadályozni iparkodnak az
oly tanácsadók önző izgatásainak hatását , kik nem

lehetnek részrehajlatlanok , kiket személyes érdekeik
az egyik oldal felé vonnak , és pedig épen affelé , me
lyet az állam helytelennek tart, s kik annak előmoz

dításán csupán személyes czélokból fáradoznak. Azt
lehetne itt még felhozni , hogy kétségkívül minden

veszteség , s a jónak minden feláldozása elkerülhető

volna, ha oly állapot jóne létre , melyben az emberek

bölcsen bár, vagy esztelenül, de önelhatározásuk sze

rint tehetnék választásukat , és pedig , a menynyire
csak lehet , menten azoknak mesterfogásaitól, kik

hajlamaikat saját önző czéljaik érdekében bhajtják
felizgatni. Igy tehát (mondhatni még); noha a tör
vénytelen játékokra vonatkozó rendeletek semmikép
sem igazolhatók is – ámbár senki sem fosztható meg
LV

azon jogától, hogy saját vagy más házában játszhas
sék , avagy oly helyen, melyet többen aláirás utján

szereltek fel, s mely egyedül a tagok és látogatóik
előtt áll nyitva – mindazáltal a nyilvános játékház
zak eltiltandók. Igaz ugyan , hogy e tilalom soha sem

hatásos, s bármily zarnoki hatalommal birjon is a
rendőrség, más ürügy alatt mindenkor létezhetnek
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játékházak , de legalább arra kényszeríthetők, hogy
mesterségüket bizonyos titokszerűséggel lízzék , hogy

így csak épen azok előtt legyenek ismeretesek, a kik
látogatniakarják ; s ennél többeta társadalom nem is
követelhet. Meg kell vallanunk , hogy ez okoskodás

sok meggyőző erővel bir. Nem akarok a felett hatá
rozni, vajjon ennek folytán eléggé igazolva van-e
azon erkölcsi ellentét, mely mindenkor előáll, midőn

a mellékest megbüntetjük, míg a lényegest szükség
kép megengedhetőnek nyilvánítjuk ;bebörtönözvén és
megbirságolván például a kerítót, de nem magát a
kójenczet, a játékház-tulajdonost, de nem magát a já
tékost. Még kevésbéavatkozhatunk hasonló alapokon

az adásvevósi üzletekbe. Majdnem minden adott és
vett czikk használata mértéktelenséggé fajulhat, s az

eladónak érdekében áll e mértéktelenséget szítani; de
azért oly alapon nem védhetjük pl. Maine állam tör
vényét, mivel azon osztály, mely szeszes italokkal

kereskedik , noha óhajtja ezen italok mértékletlen él
vezetét, mindazáltal nélkülözhetlen , azok jogos hasz

nálhatásának tekintetéből. Ezen kereskedők érdekelt
sége a mértékletlenség növelésében kétségkivül igen

nagy baj, mely feljogosítja az államot oly megszorí
tásokat és szükséges biztosítékokat használni, melyek
e jogosultság nélkül okvetlenül a jogos szabadság
korlátai gyanánt volnának tekinthetők .

Azon kérdés merül fel itt továbbá , vajjon az ál
lam , midőn nem tilalmaz, ne igyekezzék -e egyszer

smind megnehezíteni az oly cselekvény létrejöttét,

melyet kártékonynak tartmagára a cselekvőre nézve ;

vajjon például ne intézkedjék -e akként, hogy a meg
részegedés eszközeit költségesebbekké, vagy azok

megszerzésimódját nehezebbé tegye, korlátozván az
SZABADSÁGRÓL
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eladási helyek számát. Valamint minden más gya

korlati, ugy ezen kérdésre nézve is némi megkülön
zesz
böztetést kell tennünk . A szeszes
italok megadózta

tása csak azért, hogy megszerezhetésük nehezebbé
váljék , oly rendszabály , mely nem

sokat különbözik

végképi eltiltásuktól, s csak akkor lenne igazolható ,

ha ez utóbbi is igazolt volna. Minden költségnövelés

azonos a tilalommal azokra nézve, kik nem képesek
a növekedett árt megadni ; azokra nézve pedig , a kik
megadják , egy neme a büntetésnek , melyet izlésük

kielégítéseért kell szenvedniök . Élvezeteinknek meg

választása és jövedelmünk elköltési módja , ha egy
szer eleget tettünk törvényes és erkölcsi kötelezettsé

geinknek az állam és egyesek iránt, egyedül csak mi
magunkat illethet és saját itéletünktől függ. Ezen

okoskodás szerint a szeszes italok megadóztatása , jö
vedelemnyerhetés végett,első tekintetre teljesen hely

telennek tünik fel. Nem szabad azonban felednünk ,
hogy álladalmi szempontból a megadóztatás elkerül
hetlen , s hogy sok országban az adó jó részének köz

vetlennek kelllennie ; kénytelen tehát azállam némely
czikkek fogyasztásátmegadóztatni,minek folytán bizo
nyos egyének sem élvezhetik többéazokat.Kötelessége
tehát ennélfogva az államnak , ez adókivetésnél arra

ügyelni,hogy mely kellékeket nélkülözheta fogyasztó
legkönynyebben, és a fortiori az olyanokat adóztatni
meg leginkább , melyek bizonyos csekély mértéket

meghaladó menynyiségben , határozottan ártalmasak.
A szeszes italok megadóztatása tehát oly arányban ,

melyben az a legtöbb jövedelmet szolgáltatja (feltéve,
hogy az állam az egész abból származható jövedel
met szükségli), nemcsak megengedhető , hanem he
lyes is .
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Azon kérdésre, hogy az ily áruczikkek eladása
többé-kevésbé kizárólagos szabadalom

tárgyát ké

pezze- e, különféleképen kell felelnünk, azon czélok
hoz képest, melyeket e megszorítás által elérni bhaj

tunk. Minden nyilvános üzlet helyiségének a rendőr
ség felügyelete alatt kell állania , az ily helyiségnek
pedig anynyival inkább , mivel leginkább ott szok
tak a társadalom ellen irányzott bántalmak kelet

kezni. IIelyes tehát, ha ezen czikkek árulhatására
(legalább azoknak a helyszinén leendő fogyasztását
czen

illetőleg) csak ismert és kipróbált becsületességü
egyének nyernek engedélyt ; ha az ily helyiségek
megnyitása és bezárása bizonyos órákhoz van kötve,
melyek alatt legsikeresebben eszközölhető a nyilvá

nos felügyelet, s ha a szabadalom megvonatik ,mihelyt

a helyiség tulajdonosának egyetértése vagy engedé
kenysége folytán ismételve csendháborítások fordul
tak elő , vagy pedig , ha azon helyiség a törvény
megsértését tervezők gyúilhelyévé ·lesz . Más kor
látozást elvileg nem látok igazolhatónak. A sör
TO

és borházak számának megszabása például a végett,

hogy a hozzájuk juthatás nehezebbé válván , a csábí
tási alkalmak is kevesbedjenek , mindenkire nézve

egyaránt hátrányos , miután mindig akadnak néhá
nyan , kikre nézve a hozzáférhetés nem járván nehéz
séggel, azzal viszsza is élnek , de különben a társada
VZSYAL

lomnak csak is oly állapotához illő rendszabály,
melyben a munkás osztályokat csak gyermekekül
vagy vadakul tekintjük, bizonyos korlátoló nevelés
rendszernek vetvén alá őket, hogy így képesekké
váljanak utóbb majd a szabadság kiváltságaiban is

részesülhetni. Egyetlen szabad országban sem kor
mányozzák azonban a munkás osztályokat nyiltan ez
11 *
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elv szerint, s a ki csak ismeri a szabadság értékét,
nem fogja az ily kormányzási módot helyeselni, ki
vévén, ha minden igyekezet meghiusult volna őket
szabadokká nevelni s szabad emberekként kormá

nyozni; s végre is bebizonyult, hogy csak gyerme
kekül kormányozhatók . A kérdés ezen kettős oldalá
nak egyszerű szemügyrevétele is eléggé tanusítja ,

hogy mily képtelenség volna azt hinnünk, hogy az
emberek az itt figyelembe veendő esetek bármelyi
kére is fordítottak volna ily buzgalmat. Csak mivel

Anglia intézményei számtalan ellentét vegyületéből
állanak , találunk a gyakorlatban oly részleteket,

melyek a zsarnoki vagy ugynevezett atyáskodó kor
mányzat jellegével birnak , míg más részről ezen in

tézmények általános szabadelvüsége lehetetlenné teszi
az ellenőrködés azon nemének gyakorolhatását,mely

nek folytán válhatik egyedül sikeressé az erkölcsi
nevelés alakjában jelentkező korlátozás.

E munka elején azt állítottuk , hogy az egyén
szabadsága mindarra nézve, a mi egyedül őt illeti,
más egyénekben is megfelelő szabadságot feltételez
oly dolgoknak kölcsönös megegyezés alapján leendő

elintézésére, melyek őket közösen illetik , kívülük pe
dig senkit sem . E kérdés mindaddig , míg az érdek
lett feleknek akarata változatlan marad, semminehéz

séggel sem jár; minthogy azonban ez akarat változ
hatik , gyakran szükséges, hogy oly dolgokra nézve
is, melyek egyedül őket illetik , bizonyos kölcsönös

kötelezettségeket vállaljanak magukra, és aztán, hogy
átalános szabályként, ezen kötelezettségeket teljesít
sék is. Ezen átalános szabály alól azonban , aligha
nem minden ország törvényhozása mutathat fel kivé

teleket. Nemcsak hogy az ember nem kényszerül oly
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kötelezettségeknek eleget tenni, melyek egy harma
diknak jognit sértik ,hanem gyakran elegendő oknak
tartják őt azok alól folmenteni, ha egyedül önmagára
nézve sérelmesek. Így pl. Angliában és számosmás

polgárosult országban oly kötelezettség ; melynél
fogva valaki önmagát mint rabszolgát adná el, vagy

csak cladni megengedné, érvénytelen és semmis, in
annak teljesítését sem a törvány, sem a közvélemény
nem követeli. E végső esetben eléggó világos azon

ok ,mely az egyén hatalmának , saját sorsa felett ön
akaratilag határozni, korlátozására szolgál. A be nom
avatkozás valakinek önkénytes oselekedeteibe - ki

vóvón másoknak java végett - szabadságának tisz
teletén alapszik . Mindenkinek önkénytos választása

bizonyítja, hogy a mit választott, az óhajtandó is,
vagy legalább türhető reá nézve, s hogy önjava ugy
érhető el leginkább , ha saját módja szerint töreked
hetik arra. Midőn azonban valaki rabszolgául audja el
önmagát, lemond szabadságáról, és oz ogy cselekedet
által elveszti szabadságának minden további használ

hatását. Igy tehát ez esetben önmaga semmisítimeg

a czélt, mely pedig egyedül igazolhatja a saját sze
mélye felett való rendelkezletést. Többé nem szabad ,

sőt oly helyzetbe jut,mely nélkülöz minden feltevést, a
moly miatt önként maradna meg abban . A szabadság

nem követelheti, hogy az embernek szabad legyen
nem szabaddá lennio. Az nem szabadság, ha a sza
badságon tul lohet adni. Ex okok , molyeknek eroic

e különös esetben oly szembeötlő , kétségkivül még

tágabb alkalmazást is nyerhetnének ; mindamellett az

élet szükségletei által folytonos korlátozást kellszen
vedniök, mely szükségletek nem követelik ugyan,
hogy végkép lemondjunk szabadságunkról, hanem
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igen , hogy egy vagy más módon korlátok közé szo

rítsuk . Azon elv azonban , mely feltétlen cselekvési
szabadságot követel mindarra nézve , a mi egyedül a

cselekvőt illeti, megkivánja azt is , hogy azok , kik

oly dologra nézve vannak egymás iránt kötelezve,
mely harmadik személyt nem illet, e kötelezettség
al61 fel is oldhassák magukat; sőt nincs talán kötele

zettség vagy szerződés , kivévén az olyat, melynek
tárgyát pénz vagy pénzérték képezi, melytől még
ily önkénytes feloldás nélkül is ne állana minden
kinek szabadságában a visszalépést megkisérteni.

Humboldt Vilmos, már említett kitűnő munkájában ,
azon meggyőződését nyilvánítja , hogy oly kötelezett
ségeknek, melyek személyes viszonyokra vagy szol
gálatokra vonatkoznak , nem kellene bizonyos hatá -

rozott időtartamon tul törvényes erővel birniok, s
hogy a házasságnak is, mely az ily kötések közt a
legfontosabb, és azonnalczéljáttéveszti,mihelyt a szer
ződő felek érzelmei nincsenek teljes összhangzásban ,
feloldhatónak kellene lenni, mihelyt a feloldást az

egyik fél határozottan kivánja . Sokkal fontosabb e

tárgy, hogysem

arról csak mintegy zárjel között

lehetne szólani, azért csak anynyiban említem meg ,

a menynyiben sajátnézeteim támogatására szolgál. Ha
Ilumboldt Vilmos értekezésének általánossága és tö
mörsége folytán nem lett volna kénytelen egyedül
csak az eredményre szorítkozni, vitatás nélkül hagy

ván az előzményeket, kétségkivül el kellett volna is

mernie azt is, hogy e kérdést oly egyszerű alapon, a
milyet ő állít fel, nem lehet teljesen megfejteni. Ha
valaki, akár határozott igéret, akár magaviselete ál
tal arra jogosít fel mást, hogy tőle mindig hasonló
cselekvés-módot várhasson és erre reményeket épít
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sen , s a szerint rendezze be életének legalább egy ré
szét, ugy reá nézve azon más irányában az erkölcsi

kötelezettségek egy egészen nj sora keletkezik , me
lyeket, ha mindjárt nem teljesít is, de el kell ismernie .

De továbbá, ha két szerződő fél viszonyából máso

kat illető következmények származtak, ha ez által
harmadik személyek

bizonyos helyzetbe jutottak ,

vagy épen , mint a házasságban, harmadik személyek
jöttek létre, a szerződő felekre nézve azon harmadik
személyek irányában kötelezettségek támadnak , me
lyeknek teljesítése , vagy legalább teljesítési módja
nagy részben az eredetileg szerződött felek viszonyának
NZ

fennállásától vagy felbomlásától függ . Nem követke

zik ebből,de nem is akarom állítani, hogy e kötele
zettségeket minden áron ,még a vonakodó tál boldog
ságának árán is teljesíteni kell ; de anynyi bizonyos,

hogy e kérdésnek lényeges elemét képezik ; és ha,

mint Humboldt mondja, nincsenek is befolyással a
szerződő felek törvényes szabadságára a szerződés

felbontását illetőleg (s én magam is azt tartom , hogy
e részben nem lehetnek nagy befolyással),az erkölesi

szabadság szempontjából minden esetre fontos szere
pet játszanak . Azon egyón , ki másoknak ily fontos
érdekeit tárgyazó lépésre határozza el magát, kény
telen mindezen körülményeket figyelembe venni, s
ha nem tulajdonít kellő sulyt amaz érdekeknek , a tá

madható bajért ő felelős. Ezen -- különben szembeötlő

megjegyzések által csak a szabadság általános elvé
nek , nem pedig azon különös kérdésnek tisztázását

ohajtottam

elérni, mely utóbbit rendesen úgy tár

gyalják , mint ha egyedül a gyermekek érdeke volna

fontos, a felnőtt egyéneké pedig lényegtelen .
Említettem már , hogy átalánosan elismert elvek
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hiányában , gyakran megadják a szabadságot ott, a
hol azt inkább megvonni, smegvonják, a holazt meg

adni kellene; sőt például az europai szabadságérzet
épen egy oly esetben nyilvánul legerősebben , hol az

teljességgel helytelen . Ám legyen mindenkinek sza
bad, tetszése szerint cselekedni, midőn egyedül saját

érdeke forog szóban ; de midőn más helyett cselek
szik , azon ürügy alatt , hogy annak ügyei egyszer
Sm

smind az ő ügyei is, már nem ruházhatjuk fel ugyan

azon szabadsággal. Az állam tiszteletben tartván az
egyének szabadságát, mind arra nézve, a mi egyedül
csak ő reájuk vonatkozik , köteles az egyesnek mások

irányában engedményezett hatalma felett éber ellen

örködést gyakorolni. E kötelezettséget azonban épen
nem szokták figyelembe venni a családi viszonyokat
illetőleg, melyek pedig minden egyébnél fontosabbak ,
tekintve közvetlen befolyásukat az emberi boldogság

ra. Nem szükség itt a férjnek csaknem zsarnoki ha
talmát a nő felett bővebben elemeznünk, mivel e baj
csak ugy volna teljesen elhárítható , ha a nő ugyan
azon jogokat élvezhetné, s a törvénynek ugyanoly
oltalmában részesülhetne , mint a férfi , s mivel e te
kintetben a fennálló jogtalanság védői nem a szabad

ság elvére hivatkoznak mentségül, hanem egyenesen ,
mint a hatalom oltalmazói lépnek fel. Az állam köte

lességének teljesitésében a szabadság e helytelen fel
fogása , különösen a gyermekeket illetőleg , szolgál

akadályul. Azt hihetné az ember, hogy a gyermekek
nem átvitt, de a szó szoros értelmében , a szülők részei
gyanánt tekintendők, oly féltékenyen őrzi a közvéle
mény a korlátlan és kizárólagos szülői hatalmat , a

törvény legkisebb beavatkozása ellen is, féltékenyeb
ben , mint öncselekvési szabadságát , bármibeavatko
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zás ellen;mibőlvilágosan kitetszik ,menynyivel többre
becsüli az emberek nagy része a hatalmat , a szabad

ságnál. Tekintsik például a nevelés vigyét. ('saknem
kétségtelen igazság az, hogy az állam kényszerítőleg
követelheti, legalább bizonyos fokig , minden egyén
nek , a ki csak polgárává születik , neveltetését. És
mégis , hányan nem riadnak viszsza ez igazság elis

merésétől? Alig fogja valaki tagadni, hogy a szülők
nek (vagy, az uralkodó szokáshoz és törvényhez ké
pest, az atyának ) legszentebb kötelességiik , hogy mi

után életet adtak egy emberi lénynek , egyszersmind
oly nevelésben is részesítsék, hogy képes legyen ren
deltetésének ,mind másokat, mind önmagát illetőleg ,
kollően megfelelni. Demidőn ez általánosan az atya
kötelességeil van felállítva , aligha fogná valaki ha

zánkban (Anglia ) egyszersmind azt is jóváhagyni,

hogy o kötelezettség teljesítésére kényszeríthető is
legyen . A helyett, hogy gyermekeinek , ha mindjárt
fáradtsággal vagy áldozattal is járó neveltetésétköve

telnék tőle , még akkor is , midőn o nevelésról mások
ingyen gondoskodnak, tetszésére bízzák azt el, vagy
el nem fogadni. Az emberek még mindig nem akarják

belátni, hogy gyermeket nemzeni biztos kilátás nél
kiil, nemcsak hogy élelmét , de hogy szellemi kimi
velését is képesek vagyunk megszerezni, erkölcsibün ,
épen úgy azon szerencsétlen gyermek , mint a társa
dalom ellen ; és hogyha a szülő nem teljesíti o köte
lességét, az államnak kell azt teljesíttetnie, természe
tesen, a menynyire csak lehet, a szülő rovására.
lla egyszer általánosan el volna ismerve a neve

lés kényszerű kötelezettsége,megszűnnének mindazon
nehézségek is, melyek most még az iránt forognak
fem , hogy mit és hogyan tanittasson az állam , s
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melyek folytán e kérdés jelenleg a felekezeti és párt
viták tárgyát képezi, minden idő és fáradtság, mely a
nevelésre volna fordítható , a nevelés felett folytatott

meddő czivakodásra pazaroltatván . Ha a kormány rá

birná magát szánni, hogy minden egyes gyermek
számára kellő nevelést követeljen , nem kellene többé

arról önmagának gondoskodnia . Egészen a szülőkre

bízhatná, hol és hogyan neveltessék gyermekeiket,
s legfeljebb a szegényebb gyermekeket kelleneanyagi
segélyben részesítenie és azoknak költségeit egészben
viselnie , a kikért senki sem fizet. Azon ellenvetések ,
melyek az államnevelés ellen felhozhatók , nem az ál
lam által követelt nevelésre, hanem

a nevelésnek az

állam által adandó irányzatára vonatkoznak , a mi pe

dig igen nagy különbség. Szintoly helytelennek tar
tanám , mint bárki más, hogy a népnevelés egészen,

vagy csak részben is az állam közvetlen befolyása

alatt álljon. Mindaz , a mit a jellem egyéniségének, a
vélemények és életmód különféleségének fontosságá
ról mondottunk , hasonlókép és pedig ép oly mérték

ben különféle nevelést is igényel. Az általános állam
nevelési rendszer nem egyéb , mint egy mesterfogás,
az embereket mind ugyanazon minta szerint képezni;

s miután e minta , melyhez alkalmazkodni kénysze
rülnek , a kormányon uralkodó hatalom tetszését birja ,
legyen bár e hatalom egyes fejedelem , vagy papság ,

vagy aristocratia , avagy a létező nemzedék többsége;
ha eredményt és sikert vív ki, kétségkívül zsarnoksá

got létesít, előbb a szellem , s utóbb a dolgok termé
szetes következése szerint, a test felett is . Az állam
által alapított és ellenőrzött nevelési rendszernek , ha
ugyan egyáltalában létezik , csak mint kisérleti mód
nak lehet léteznie , mely a többieknek például, ösz
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tönül s az elérendő tökély mintájáulszolgál. Haazon

ban a társadalom a fejlődés oly alacsony fokán áll,
hogy nem képes vagy nem akar önmaga a nevelés
alkalmas eszközeiről gondoskodni, ne részben min
dent a kormánytól vár : ez esetben a kormány - - két
rosz között ez levén a kisebbik -

magáévi teheti az

iskolák és egyetemek ügyét, épen ugy, mint létesíthet

részvénytársulatokat, ha az ország magán vállalko
zási szelleme még nem fejlődött oda, hogy képes

volna önállóan létrehozni az ipar nagyszerű műveit.
Mindazáltal, ha valamely országban a kormány fel
ügyelete alatt eszközlendő nevelésre már elég képes

egyén létezik , ugy ezen egyének kétségkivül képesek
és hajlandók is volnának az önkénytes nevelés rond .

szere szerint is oktatást adni, ha t . i. fáradságukért a

nevelést kényszerüleg követeli törvény jutalmat
biztosítana s e mellett az állam az egészen szegények
tanítási költségeiről gondoskodnék .
A törvány kényszerének legalkalmasabb eszköze :
a nyilvános vizsgák, kiterjesztve minden gyermekre,
már a legzsengébb korban is. Lehetne bizonyos kort
megszabni, melyet elérve, minden gyermek megvizs
gálandó volna, vajjon tud -e olvasni. Ila nem tud , az

atyára kellene, ha nem hoz fel elegendő okot ment
ségül, némimérsékelt büntetést szabni, melyet, ha

szükség ,munkájával róhat le ; a gyermeket pedig az

ő költségére iskolába adni. A vizsga minden évben
ismét16dnék, folyvást több és több tárgyra terjesz

kedvén ki, hogy így a gyermekek bizonyos általános ,
kényszerüleg megkivánt ismeretmenynyiség minimu

mára tegyenek szert, sa mi fontosabb), azt elméjük
ben meg is tartsák. Ezen minimumon kivül még
mindazon tárgyakból lehetne önkénytes vizsgáttenni,
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melyekből a már előbbrehaladottak bizonyítványt
óhajtanak bírni. Hogy azonban ezen intézkedés mel

lett az állam ne gyakorolhasson káros befolyást a vé
leményekre, a vizsgatételre megkivánt ismeretek
(kivévén az ismereteknek inkább csak eszközül szol

gáló ágát, ugy mint a nyelveket és ezek használatát),
még a magasabb rendű vizsgáknál is egyedül csak
tényekre és positiv tudományra vonatkozhatnak . A

vallást, politikát vagy más vitás kérdéseket tárgyazó
vizsgáknak nem lenne szabad e nézetek helyes vagy

helytelen voltának fejtegetésébe avatkozniok, hanem
csak azon egyszerű tényre kellene szoritkozniok , hogy

t. i.bizonyos irók, iskolák vagy egyházak ilyen és
ilyen véleményt nyilvánítanak , ilyen és ilyen alapo
kon . Ezen rendszer mellett a növekvő nemzedék a

vitás igazságokat illetőleg nem lenne kedvezőtlenebb
helyzetben ,mint jelenleg ; s a gyermekek utóbb épen
ugy lehetnének az uralkodó egyház hívei, vagy más
vallás követői, mint most; az állam csak arról gon

doskodván, hogy bármely felekezethez is óhajtsa va
laki magát számíttatni, minden esetre tanult egyén

legyen, s ha a szülők kivánnák, gyermekeik ugyan
azon iskolákban , hol más tárgyakat tanulnak , a val

lásban is nyerhetnének oktatást. Az állam minden
törekvése, polgárainak a vitás kérdésekre vonatkozó
nézeteit meghamisítani káros ; de azért az állam szol
1

S

gáltathat alkalmat annak bebizonyítására, hogy va

laki birja azon ismereteket, melyek segélyével bár
mely tárgy felett mindenesetre figyelemre méltó né

zetet alkothat magának. A bölcsészettanuló , ki mind
Locke, mind Kant elméletéből képes vizsgát tenni,
kétségkivül jobban meg tudja itélni, vajjon melyiket
fogadja el, vagy hogy egyáltalában elfogadja-e vala
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melyiket, s valóban nincs ok, miért ne tenne vizsgát

az istentagadó a keresztyénség tanaiból, feltévén ter:
mészetesen , hogy hitet nem követelünk tőle. A tudo
mány magasb fokán azonban , nézetem szerint, a vizs
gáknak már egészen önkényteseknek kellene lenniök .

Igen veszélyes hatalom volna a kormány kezében , ha
minden állomást, még a tanitóit sem véve ki, elzár

hatna valaki előtt a szükséges képesség hiányának
ürügye alatt, s e részben IIumboldt Vilmossal tartok,
hogy a tudományos vagy mesterségekre vonatkozó
ismeretek fokozatait és egyéb bizonyítványait min
denkinek meg kell adni, ki a vizsgát letenni kész s a

próbát sikerrel állja meg ; csakhogy az ily bizonyít
ványok, más versenyzők felett semmi egyéb előnyt
ne nyujtsanak, mint a melyet talán a közvélemény
tulajdonít azoknak .

A szabadságnak helytelenül értelmezett fogalma
azonban még sok más esetben , és nem egyedül a ne
velés terén gátolja a szülőket egyrészról erkölcsi
kötelezettségeik elismerésében , másrészről pedig a
törvényes kötelezettség alkalmazásában, holott amazt

mindenkor fontosb okok követelik , emezt pedig igen

sok esetben . Egy élő lény nemzésének ténye, egyike
az ember legsulyosabb felelőséggel járó cselekedetei
nek. E felelősség elvállalása -- oly életet adván t. i.,
mely épen úgy lehet átkos mint áldásdús - hacsak
nem vagyunk képesek az ujonnan szülöttnek , legalább
tűrhetően , kellemes lételt biztositani, ezen lény ellen

elkövetett bűn. Oly országban pedig , mely már túl
népes, vagy, hol a túlnépesedéstől lehet tartani, a
gyermeknemzés bizonyos igen kis számon túl — mi
után szükségképi eredménye a munkabérnek a ver
senyzés által előidézett csökkenése — sulyos sérelem
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mindazok ellen , a kik munkájuk bére után élnek .
Azon törvények , melyek a continens több országában
tiltják a házasságot, hacsak a házasulandó felek nem

képesek a család fenntartására elegendő vagyont
kimutatni, nem hágják túl az állam jogos hatalom

körét, s legyenek bár e törvények üdvösek vagy sem
(oly kérdés, mely leginkább a helyi körülményektől
és érzületektől függ ), nem tekinthetők sérelmeseknek
a szabadságra nézve. Az ily törvények által az állam
csak oly káros cselekedetet gátol meg, mely másokra
sérelmes, s mely legalább roszalást és társadalmikár
hoztatást érdemel, ha mindjárt nem is tanácsos ellene

a törvényes büntetést is alkalmaztatni. Mindazáltal a
szabadság felől elterjedt szokásos fogalmak, melyek
oly könynyen az egyén szabadságának korlátozására

vezetnek , mindabban , a mi egyedül csak önmagát
illeti, kétségkívül erélyesen ellenszegülnének minden ,
az egyén hajlamait szabályozó kisérletnek azon eset

ben , nidőn ezen hajlamok kielégitése a sarjadékra

nézve nyomort és elaljasodást , azokra nézve pedig ,
kik helyzetüknél fogva kénytelenek hatásukat érezni,
számtalan bajt eredményez . Ha egybehasonlítjuk azon
csodálatos tiszteletet és tisztelethiányt, melyet az em
berek a szabadság iránt tanusitanak :azon véleményre

juthatnánk, hogy az embernek kétségtelen joga van,
másokat bántalmazni, ellenben, épen semmijoga sincs
saját tetszését követni, még akkor sem , midőn ezáltal
senkit sem sért.

Munkám végéhez közeledvén , mér számos oly
kérdést kell megemlitenem , mely a kormány beavat
kozásának határait tárgyazza , s bár szoros öszsze

függésben áll is értekezésünk tárgyával, tulajdonkép
még sem tartozik ahhoz. Oly esetek ezek , midőn a
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beavatkozás ellen felhozható okok nem a szabadság
elvére vonatkoznak ; a kérdés nem a körül forog ,

hogy korlátozzuk -e az egyéni cselekedeteket , hanem
inkább, hogy segédkezet nyujtsunk azoknak ; arról
van szó, vajjon a kormány tegyen vagy tétessen- e

valamit az egyesek javára , vagy pedig magukra
hagyván őket, egyénileg vagy önkénytes egyesüle
tek által engedje végezni a teendőket.

A kormány beavatkozása ellen felhozható ellen
vetések , kivévén, midőn e beavatkozás a szabadság

megsértését eredményezi, háromfélék lehetnek .
Az első abban áll, hogy az egyének sikereseb
ben végezhetik azt, a mit tenni kell,mint a kormány.
Általánosságban szólva, senki sem oly alkalmas vala
mely ügy elintézésére, vagy annak meghatározására ,
hogy ki és miként intézze, minta kiszemélyesen érde

kelve van.Ez elv már magában véve is kárhoztatja a
törvényhozásnak vagy a kormány tisztviselőinek egy
kor oly gyakori beavatkozását az ipar közönséges
műveleteibe. E kérdést azonban már bőven kimerí
tették a nemzetgazdák, és nincsen is szorosb össze

függésben értekezésünk elveivel.
A második ellenvetés már közelebbi viszonyban

áll tárgyunkhoz. Sok esetben , noha az egyesek nem
is képesek oly sikeresen véghez vinni a teendőt, mint
a kormány tisztviselői, mégis kivánatos, hogy azt ők

tegyék és ne a kormány, mert ez által szellemi tehet
ségeik fejlődnek , cselekvési képességük erősböslik ,

itéletük szilárdul, s közelebbről és bővebben megis
merkednek azon tárgygyal, melylyel ekként foglal
kozniok kell. Ez egyik fő ,noha nem kizárólagos oka ,

a miért üdvösek : a jury (nem politikai esetekben ), a

szabad és népszerü helyi és municipalis intézmények
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s az önkénytes egyesülésen alapuló jótékonysági és
iparvállalatok . Mindezek nem anynyira a szabadság

nak, melylyel csak távolabb öszszefüggésben állanak ,

mint inkább a fejlődésnek képezik tárgyát. E kérdé
seknek , mint a nemzeti nevelés alkatelemeinek rész

letes tárgyalása máshová tartozik , itt csak azt említ

hetjük meg , hogy ezek alkotják a polgár valódi ne
velését és egy szabad nép politikai fejlődésének gya

korlati részét, s hogy az emberek ezek segélyével
emelkednek ki a személyes és családi önzés szűk kö

réből, fogják fel az egyesült érdekeket és gyakorolják
magukat azok együttes kezelésében, és szoknak meg
köz- vagy csak némileg is közszempontból cselekedni
és tetteikben oly czélokat követni, melyek nem kü

lönzik el, hanem inkább egyesítik őket. Ezen szoká
sok és képességek nélkül nem alkotható és nem tart

ható fenn szabad alkotmány,miként ezt elég világosan
tanusítja a politikai szabadság mulékony tartama

oly országokban, hol az nem a kellő helyi szabadsá

gon alapszik . A tisztán helyi ügyeknek a helyhatósá
gok által való intézése , valamint a nagy iparvállala
toknak azok által történő kezelése, kik önkénytesen
szolgáltatták a szükséges anyagi eszközöket,már azon

előnyök miatt is kivánatos, melyek , miként e munka
folyama alatt kimutattuk, a fejlődés egyéni természe

téből és a cselekvési mód különféleségéből származ
nak. A kormány mindenütt egyenlőséget törekszik

behozni üzleteibe. A hol ellenben egyének vagy ön

kénytes egyesületek vezetik a kezelést, ott változatos
kisérleteknek van helye. Az állam , ha használni akar,
csak mint a számtalan kisérlet eredményezte tapasz

talás központi egybegyüjtője és tevékeny terjesztője
működhetik . Feladata minden egyes kisérlettevőnek
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alkalmat nyujtani, hogy mások kisérleteit hasznára
fordíthassa , nem pedig hogy saját kisérletein kivill
más kisérlettételt meg ne türjon .
A harmadik és legfontosabb ok , amiért a kor

mány beavatkozását korlátozni szilkséges , azon nagy

hátrány , mely hatalmának ily túlságos növeléséből

származnék. Minden újműködési ágazat,mely a kor
mány cselekvési körét tágítja , csak az emberi ví

gyakra és félelmekre gyakorolt befolyását növeli,
minek folytán a közönség tevékenyebb , nagyrava
gyóbb része mindinkább a kormánynak , vagy azon

pártnak,mely kormányra jutni iparkodik , uszályhor
dozójává válik . In az utak, vasutak , a bankok , bizto
sító intézetek , a nagy részvénytársulatok , az egyete

mek és a jótékonysági intézetek, mind a kormány te
vékenységének kifolyásai volnának ; ha ezenfelülmég
a municipális testületek és a helyhatóságok is a köz
ponti kormányzat fiókjaivá válnának ; ha mindazon

különféle vállalatok tisztviselői a kormánytól vár
nák kineveztetésüket , fizetésüket és előléptetésüket,

maga a sajtószabadság s a törvényhoz 's népszeril
szerkezete sem volna képesmeggátolni, hogy Anglia
S2U
vagy bármely más ország csak névleg legyen sza

bad. S a baj annál nagyobb volna,minél szabatosabb
ésmesterségesebbszerkezettel birna a kormánygépezet,
s minél ilgyesebb intézkedések állaninak fel az iránt,
hogy csakis a legképesebb egyének szereztessenek

meg eszközökül. Angliában nem rég azon indítvány
került szőnyegre, hogy a polgári kormányhivatalok
nyilvános vizsgák útján töltessenek be, hogy így o

tisztségek a lehető legtanultabb és legértelmesebb)

egyének kezeibe jussanak ; és sokat is mondottak s
írtak ez indítvány ellen és mellett. Ellenzőinek egyik
A SZABADSÁGRÓL .
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legerősebb védve az, hogy az állandó államhivatal
nok foglalkozása nem kinálkozik anynyi előnynyel,
hogy a legkitünőbb tehetségeket magához édesget
hetné, melyek mindenkor kedvezőbb állásra tarthat

nak számot valamely magán pályán, vagy társula
tok és más köztestületek szolgálatában . Nem

csodál

koznánk, ha ez érvet ama indítvány védői hozták
volna fel, feleletül az ellene támasztható legnagyobb
nehézségre; de bámulnunk kell, ha ezt ellenzőitől

halljuk. A mit itt ellenvetés gyanánt említenek , az
tulajdonkép az indítványozott rendszer biztosítási sze
lentyűje. Valóban, ha az ország minden kitűnő tehet

ségét kormányhivatalokra lehetne szorítani, az ily in
dítvány méltán aggodalmat kelthetne. Ha minden oly
társadalmiügylet,melynek elintézése rendszeres öszsz
működést és terjedt sokoldalu ismeretet igényel, a

kormánytól függene, s ha a kormányhivatalokat álta
lában a legképesebb egyének töltenék be, ugy a
puszta szemlélődés kivételével, az ország magasb mű

veltsége és gyakorlati értelmisége egyedül egy nagy
számu hivatalnoktestületben

központosulna , mely

utóbbit aztán a nagy közönség minden kérdésben
irányadául tekintene ; a tömeg attól várna útmutatást
teendőire nézve, a tehetséges nagyravágyó pedig
személyes előléptetést. E bureaucratia körébe bejut

hatni és ott magasabbra emelkedni, képezné a nagy
ravágyás egyedüli tárgyát. Ily rendszer mellett nem
csak a korlátokon kivül álló tömeg lesz képtelen, hiá
nyozván nála a gyakorlat tapasztalása, a bureaucra

tia miiködési módját megbirálni vagy korlátozni, ha

nem még oly esetben is, midőn a zsarnoki intézmé
nyek eshetőségei vagy a népintézmények természetes

fejlődése folytán ujítási hajlammal'biró uralkodók
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jutnak hatalomra , oly ujitás, mely a bureaucratia ér

dekeivel ellenkezik , nem lehetséges. Az ily állapot
szomoru példáját nyujtja az orosz birodalom , miként
azt a szemtanuk leirásai tanusítják . A czár maga sem

tehet semmit a bureaucratia ellen ; Sziberiába küld

heti ugyan annak bármely tagját, de az egész nélkül,
vagy épen akarata ellenére nem kormányozhat. Min

den rendeletét hallgatag veto-val illetheti a félelmes

testület, a menynyiben nem teljesíti. A polgárisultság

ban előbbrehaladt vagy élénkebb ellentállási szellem
mel biró országokban, hol a nép megszokta, hogy
mindent a kormány tesz helyette, vagyis inkább hogy
ő maga semmit sem tesz a nélkül, hogy a kormánytól

nemcsak engedelmet kérne, hanem hogy még a cse
lekvés mikéntjét is meg ne tudakozná, az ily nép ter
mészetesen a kormányt teszi felelőssé mindazon baj

ért, mely őt éri, s ha e bajok meghaladják béketüré
sét, feltámad a kormány ellen, s kitör a forradalom ;

mire aztán akad valaki, a ki a nemzettől nyert jogos
hatalmánál fogva, vagy a nélkül is, a kormányra lép, és
rendeleteket oszt a bureaucratiának , és minden körül

belől ugy foly tovább, mint azelőtt ; a bureaucratia
nem változik , és senki nem is képes helyét elfoglalni.
Egészen másként áll a dolog oly népnél, mely
megszokta igyeit önmaga intézni. Francziaországban

például,hol a nép nagy része katoraviselt egyénekből
áll, és sokan legalább is mint altisztek szolgáltak ,

minden népfelkelés alkalmával találkoznak nehá
nyan , kik képesek a vezérletet elvállalni, és meglehe
tős működési tervezetet rögtönözni. A mia francziá

kat a hadügyben, épen az jellemzi az amerikaikat a
polgári ügykezelés bármily nemében . Ila az ameri
kaiak egyszerre csak kormány nélkülmaradnának is,
12 *
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minden kis testület képes lesz magának náluk azon

nal kormánytteremteni, s bármely közügyet elegendő

renddel, értelmiséggel és határozottsággal intézni.
Ilyennek kellene lenniminden szabad népnek ; a mely
nép erre képes , bizton remélheti, hogy szabad lesz ;

az ily nép sem egyesek , sem valamely testület előtt
nem fog szolgailag meghajolni, csak azért, mert ez

utóbbiak képesek a központi kormány rudját megra
gadni és irányozni. Semmiféle bureaucratia sem ke

csegtetheti magát azon reménynyel, hogy az ily né
pet oly tettnek elkövetésére vagy oly valaminek eltű
résére birhatja , a minekinem tetszik . A hol azonban
mindent a bureaucratia végez, ott semmi sem létesül

het, a mit a bureaucratia valóban ellenez. Az ily or
szágok alkotmánya nem egyéb , mint a nemzet ta
pasztalásának és gyakorlati ügyességének szerves

öszszpontosítása egy fegyelmezett testületben, mely
nek feladata : a nemzet többi részét kormányozni, s

minél tökéletesebb e szervezetmagában véve, minél
nagyobb képességgel bir a különböző osztályok leg
kitünőbb tehetségeit magához édesgetni és ügyének
megnyerni, annál tökéletesebb valamenynyinek szol

gaisága ,még magának a bureaucratiának tagjait sem
véve ki. Mert a kormányzók ép oly rabszolgái saját
rendszerüknek, és fegyelmüknek , mint a mily rab
szolgáik nekik a kormányzottak . Egy sinai mandarin

ép ugy a zsarnokság teremtménye és eszköze,mint a
legegyszerűbb földmíves. Az egyes jezsuita az ala
csonyságig rabszolgája a rendnek, pedig maga a rend
csak tagjainak együttes hatalmáért és fensőbbségeért

áll fenn . Nem szabad felednünk azt sem , hogy az or

szág öszszes képességének a kormányzó testületben
való központosítása vészthozó magának ezen testület
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nek szellemitehetségére és fejlődésére is. Oly szoros
függésben egymástól - - s oly rendszer szerintmum
kálkodva , melynek , mint minden rendszernek szabá

lyai, nagyobbára változatlanok

-

a hivatalnokok

testülete nem menekülhet a gépies gyakorlat folyto
NIOSUL
mosan
csábító békóitól, s ha olykor mégis felhagy

ezen malomszerü haladással, kétségkivül csak oly va
lamely alig ismert eszme felé fog fordulni, mely a
testület egyik vagy másik vezértagjának képzeletét
megragadta . Az egyedüli eszköz ezen látszólag ellen

tétes, de voltakép szoros kapcsolatban álló törekvé
sek meggátlására sa testület képességének fokozására ,

abban áll, hogy a testület működése rajta kivil álló

hasonló képesség figyelő birálatának legyen kitévo.
Ennélfogva tehát elkerülhetlen , hogy létezzék mód
és alkalom , és pedig a kormánytól függetlenül ily
képességek alakulhatására s mindazon kellékek és

tapasztalat megszerzésére,melyek a fontos gyakorlati
igyek helyes megitólésére szükségesek. Ha folyvást
ligyes és erőteljes tisztviselő -testületet olajtanánk
birni, főkép olyat,mely képes és hajlandó is javítá
sokat kezdeményezni s elfogadni, ha nem akarnók,
hogy bureaucratiánk pedantooratiává fajuljon , ugy
o testületnek nem egyedülazon foglalatosságokatkell

szaporítania , melyek csak az emberiség kormány
zatához szükséges tehetséget képezik és fejlesztik .

Meghatározni azon pontot , melyen az emberi
szabadságra és haladásra nézve oly veszélyes bajok

kezdődnek, vagyis inkább, hol ezek már túlnyomók
kezdenek lenniazon előnyök felett , melyek a társa
dalomnak jólétét gátló akadályok otháritására olis

mert vezérei alatt egyesített erő megfoszitésétől vár
hatók ; s biztositani a központositott hatalom és értel
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miség előnyeibőlanynyit,a menynyi a nélkül érhető
el, hogy az átalános tevékenység nagy része a kor
mány által emésztetnék fel, — ez a kormányzás mes

terségének egyik legnehezebb és legbonyolultabb
kérdése . A részletek kérdése ez sok tekintetben , mert

számtalan különféle szempontot kell figyelembe venni,
átalános szabályt alkotni azonban nem lehet. Nézetem

szerint azon gyakorlati elv , mely biztositékot nyujt,
azon eszménykép , melyet szem előtt kell tartanunk ,
azon vezéreszme, mely szerint kell a nehézség legyő
zésére irányzott minden intézkedést bírálnunk , a kö

vetkező szavakban foglalható : a hatalomnak a hatá
lyossággal öszszeegyeztetett lehető legnagyobb meg
oszlása , de másrészről az ismeretek lehető legteljesebb
központositása , és viszont szétterjesztése a központ

ból. E szerint tehát municipális kormányzatban ,mi
ként az Új-Anglia államaiban az eset , a helyhatósá

gok által választott tisztviselők hatáskörét a legap
róbb részletekig pontosan körül kellene írnimindazon
ügyekre nézve, melyek nem a közvetlenül érdeklettek

által intézhetők el legelőnyösebben ; ezenkívül azon
ban a helyi ügyek minden ága felett egy központi
felügyelőségnek kellene állania , mely az általános
kormány egyik osztályát képezné. Ezen felügyelőség

ben,mint góczban öszszpontosulna aztán az a sokféle
ismeret és tapasztalás , mely az ügyek ezen ágának

helységenként történő kezeléséből, továbbá abból, a
mi idegen országokban ehhez hasonló történik , s
végre a politikai tudomány általános elveiből, merít
hető . Ezen központi hivatalnak jogában állana min

dent tudni, a mitörténik , kötelessége pedig nem ter

jedne tovább, mint hogy egy helyütt szerzett tapasz
talását másutt érvényesítse . Magasabb állásánál és
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szemlélődésének tágabb látkörénél fogva, ment lévén
a kisszerű helyi előitéletektől, és egyoldalu nézpon
toktól, tanácsa kétségkívül nagy tekintélylyel bir

hatna, tényleges hatalma azonban, mint állandó intéz
mény, nézetem szerint csak a helyi tisztviselők kény

szeritésére szoritkozhatik , hogy az elibik szabott
törvényeketmegtartsák . Deminden oly esetben ,mely
röl az átalános törvényben gondoskodva nines; e tiszt

viselők saját belátásukat követhetik , természetesen ,

felelősséggel tartozván e részben választóiknak. Az
átalános szabályok megsértése miatt a törvénynek

lennének felelősek ; e szabályokat pedig a törvény
alkotná, a központi kormányhatalom csak teljesité

sük felett őrködvén, s ha e részben mulasztást tapasz
talna, a körülményekhez képest vagy a törvényszé

kekhez folyamodnék a törvény érvényesitése , vagy
a választókhoz , azon tisztviselő elbocsátása végett,

ki nem a törvény szellemében járt el. Ilyen például

átalános körvonalaiban azon központi felügyelet,
melyeta szegényügyi bizottmány a szegényadó keze

16i felett egész Angliában gyakorol. Azon hatalom ,
melyet e testület még a határokon túl is , az oly meg
rögzött , helytelen kezelés megváltoztatásának érde
kében gyakorol, mely nemcsak egyes helyiségeket ,

hanem az egész közönséget mélyen érdeklő ügyekre
vonatkozik , kétségkívül szükséges és igazságos is ;

mert egy községnek sincs joga a helytelen kezelés
folytán, kebelében a nyomort meghonosítani, mely
aztán szükségkép más községekre is átterjedvén , ez
által az egész munkás osztály erkölesi és anyagi ál

lapota hanyatlásnak indul. Azon közigazgatásikény
szerithetés joga, és azon ,bár alárendelt törvényhozási
képesség ,melylyel a szegényig'yi bizottmány fel van
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ruházva (noha az e részben nyilvánuló közvélemény
folytán egyiket sem alkalmazza), teljesen igazolható ,

midőn átalános nemzeti érdek forog kérdésben, de
teljességgel helytelen volna , ha a csupán csak helyi
érdekek felett gyakorolt felügyeletben nyilvánulna.
A tudomás-szerzés és ismeretgyüjtés ily központi kö

zege, minden egyes helyre nézve felette fontos volna
a kormányzat egyéb ágaiban is. A kormány soha

sem birhat elegetazon tevékenységből, mely az egyéni
fejlődést és működést nemcsak nem akadályozza, ha
nem elősegíti és fokozza . A baj tulajdonkép csak
akkor kezdődik , midőn a kormány az egyének és
testületek erőkifejtése és tevékenysége helyett, saját

tevékenységével él, midőn a helyett, hogy utasításo
kat, tanácsokat adna , sőt szükség esetén vádolna is,
bilincsekben kényszeriti az egyéneket működni, vagy
teljesen mellőzve őket , teendőjüket ő maga végzi el.

Végre is valamely állam csak anynyit ér, a menynyit
alkotó elemei, az egyének érnek, s az oly állam , mely

polgárai értelmifejlődésének és fensőségének érdekeit
képes háttérbe szorítani, valamivel több kormány

zati ügyesség , vagy ennek azon látszata előtt,melyet
az ügy kezelése részleteiben a gyakorlat nyujt ; az

oly állam , mely az embereket eltörpíteni iparkodik ,
hogy így , ha mindjárt jótékony czélokra is, annál en
gedelmesb eszközökül használhassa –

csakhamar

kénytelen lesz belátni, hogy kis emberek soha sem
voltak képesek nagy dolgokat létesíteni, s hogy a
gépezet tökéletessége, melynek mindent feláldozott,
végre is mitsem használ, mert hiányzik az életerő ,
melyet, hogy a gép nyugodtan működhessék , önmaga
erőszakosan megsemmisített.
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