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Szives köszönetet mondok mr. Montagunek
ez igazán becses műért.* Véleményünk az övétől mint- biographétól eltér. De mint oly anyagok gyűjtőjétől, melyekből véleményt alkothatni,
nem lehet az érdemet tőle megtagadni; s készséggel ismerjük el, mily nagy mértékben köszönjük az ő pontos kutatásainak az eszközöket,
melyekkel megczáfolhatjuk azt, mit nem lehet
tévedésének nem tekintenünk.
A munka, mely e műre van fordítva, a szeretet munkája volt. Az iró, látszik, hogy szerelmes tárgyába. Betölti szivét. Szünetlen áradoz
ajkáról, tollából. Azok, kik ismerik a törvényszékeket, mélyeknél mr. Montagu oly ügyesen
és sikerrel működik, jól tudják, hányszor élénkíti valamely jogi kérdés tárgyalását egy-egy
nyomatékos aphorisma idézésévél vagy fényes
magyarázattal a Be Augmentis vagy : Nóvum
Orgánumból. Az előttünk fekvő életrajz kétségtelenül sokát köszön becséből az iró igáz s nemes •lelkesülésének. Ez az érzés ösztönzé tevé* The works of Francis Bacon Lord Chanceüor of
England. A new. Edition. By Basil Montagu Esq. London. 1825—1834.
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kenységét, támogatá kitartását, hivta föl egész
elme-élét s ékesszólását: de másrészt, őszintén
ki kell mondanunk, nagy mértekben megrontá
ítélő tehetségét.
Épen nem vagyunk rokonszenv híjával még
az iránt sem, mit mr.· Montagu tévedésének
tekintünk. Alig van valamely tévedésnek jogosultabb igénye elnéző bánásmódra, mint annak,
melynek befolyása alatt az erkölcsi jelesség
minden nemével fölruházunk oly embereket,
kik lángeszök soha nem veszhető emlékeit hagyák hátra. E tévedés okai mélyen feküsznek
az emberi természetben. Mindnyájan hajlandók
vagyunk úgy ítélni másokról, minőknek őket
találjuk. Becsülésünk valamely jellemről mindig
sokat függ attól, mint hat az a jellem saját
érdekeink- és szenvedélyeinkre. Nehéz jól vélekedni azokról kik ; utunkban állanak vagy
kellemetlenséget okoznak; s készséggel fogadunk
el minden mentséget azok vétkei mellett, kik
reánk nézve hasznosak vagy kellemesek. Ez,
úgy hiszszük, egyike azon tévedéseknek, melyeknek az egész emberi nem alá van vetve s melyeket tapasztalás és gondolkozás csak részben
szüntethet meg. Ez — Bacon szólásmódjával —
egyike az idola tribus-nak. Innen van, hogy a
tudományokban vagy szépművészetben kitűnő
férfiak erkölcsi jellemét kortársai gyakran, az
utókor mindig rendkívüli gyöngédséggel itélik
meg. A világra gyönyör s haszon árad az ily

férfi műveiből. Azok száma, kik személyes vétkei
miatt még életében szenvedtek, csekély azok
számával hasonlítva össze, kikre talentumai a
gyönyör forrása. Pár év alatt mindazok, kiknek
ártalmukra volt, eltűnnek. De művei megmaradnak és az élvezet forrásai millióknak. Sallust
lángesze még velünk él, mig a numidák, kiket
megrabolt, s a szerencsétlen férjek, kik alkalmatlan időben kapták házaikban, el vannak
feledve., Addig gyönyörködünk Clarendon éles
észrevételeiben és stíljének higgadt fönségében,
mig nem elfeledjük a történetíróban a zsarnokot és bigotot. Falstaff és Tom Jones túlélték
az erdészeket, kiket Shakespeare megbotozott,
s a fogadósnékat, kiknek Fielding adós maradt.
A nagy iró barátja s jóltevője olvasóinak, s nem
lehet róla a barátság s hála csalódó befolyása
alatt nem itélniök. Mindnyájan tudjuk, mily vonakodva ismerünk el valamely gyalázatos tettet
igaznak oly személyről, kinek társaságát szeretjük s kitől valamely kedvezést fogadtunk el;
meddig küzdünk a bizonyság ellen s ha a tények
. elvitázhatlanok, mennyire szeretünk ragaszkodni
a reményhez, hogy lehet valami magyarázat
vagy enyhítő körülmény, melyet nem ismerünk.
Épen ilyen az érzés, melyet az elfogulatlan
. nevelésű ember természetszerűleg táplál az előbbi
.kor nagy tehetségei iránt. Tartozása irántok
megszámlálhatlan. Az igazsághoz vezérelték őt.
Lelkét nemes és bájos képekkel tölték meg.

Gyámoliták minden viszontagságában, mint vigasztalók bánatában, ápolók betegségében, társak a magányban. Ezt a barátságot nem veszélyeztetik oly események, melyek más kapcsokat
meggyengítnek vagy fölbontanak. Az idő'halad;
a szerencse állhatatlan; a kedélyek elkeserednek ; fölbonthatlannak látszott kötelékeket naponként fölold az érdek, versengés vagy szeszély.
De ily okok nem sérthetik a néma érintkezést,
melyben a legmagasabb emberi elmékkel élünk.
E nyugodt társalgást nem zavarja meg irigység
vagy neheztelés. Ezek oly régi barátok, kiket
soha sem látunk új arczczal; kik ugyanazok vagyonban és szegénységben, dicsőségben és
homályban. A halottal nincs" versengés. A halotban nincs változékonyság. Plato soha· sem komor. Cervantes soha sem heveskedő. Demosthenes soha sem jő alkalmatlanul. Dante-soha sem
időz nálunk igen soká Politikai véleménykülönbség nem idegenítheti el Cicerót. Eretnekség nem
költheti föl· Bossuet iszonyát. Semmi sem lehet tehát tefmészeíesb, mint
hogy az értelemmel s képzelőtehetséggel fölruházott lény tisztelet- és szeretetteljes érzést
táplál azon nagy férfiak iránt, kinek szellemével
naponként társalog. S mégis kétségtelen, hogy
ezek a férfiak nem mindig érdemelték meg,
hogy tisztelettel vagy szeretettel tekintsünk rájok.
•Némely iró, kinek munkái oktatni s : gyönyörködtetni. fogják az emberiséget a legkésőbb
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századokig, oly állásba volt helyezve, hogy
annyira ismerjük tetteit, s indokait, a mennyire
emberi lény tetteit és· indokait egy más ismerheti; s fájdalom, viselete nem mindig olyan
volt. hogy azt a részrehajlatlan bíró helyesléssel tekinthesse. De a lángész áhítatos tisztelőjének buzgósága szilárd minden tanúság és
minden ok ellenében. Bálványának jelleme
nála a hit dolga; s a hit országába az értelem
nem törhet be. Ő álhitéhez oly határtalan hiszékenységgel, oly nem habozó buzgósággal ragaszkodik, milyet a : vallásos vagy politikai' pártok
leghevesb embereinél találhatni. A legvilágosb
bizonyságot elveti; az érkölcsiség legegyszerűbb
szabályát elmagyarázza; a történet nagy és fontos részét tökéletesen elferdíti. A rajongó a
tényeket az ügyvéd egész szemtelenséggel hamisítja meg, s a jezsuita egész ügyességével zavarja össze az igazat és hamisat, s mindezt
csak azért, hogy olyan embernek, ki már sok
századon át sírjában fekszik, szebb hire legyen,
mint minőt érdemel.
Cicero élete Middletonból találó példája az
ilynemű részrehajlás befolyásának. Soha sem
volt könnyebben érthető jellem Ciceróénál. Soha
sem volt élesebb vagy kritikusabb elme, mint
Middletoné. Ha az életiró kedvencz államférfia
életének vizsgálására csak nagyon kis részét
fordítja azon élességnek és szigornak, melyet
tanúsított, midőn Epiphanius és Justin martyr
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nagy igényei fürkészésével. foglalkozott, kétségtelenül egy igen érdekes korszak igen becses
történetét nyújtotta volna. De. ezen ügyes és
tanult férfinak, habár

·

So wary held'and wise
That, as't was said, he scarce received
For gospel what the church believed *

.saját álhite vala. A nagy képromboló maga is bálványimádó volt. A nagy Avvocáto del ~Diavoloi mig
..ügyesen tagadta, hogy Gyprian sAthanasius helyet
igényelhetnének a naptárban, maga egy hazug
.legendát költött Szent Tullius tiszteletére. Mint
.minden erény mintáját állította föl azt a férfit,
kinek tehetségeit s műveltségét, igaz, soha sem
lehet túlmagasztalni s ki épen nem volt szeretetreméltó tulajdonok híjával, de kinek egész
-lelke a leányos hiúság s gyáva félénkség uralma
alatt; állott. Olyan tetteket, melyeket Cicero
maga, a legékesbszóló s legügyesb védő, képtelen volt menteni, olyan tetteket, melyeket bizalmas levelezésében fájlalva s szégyenelve említ,
az életiró bölcseknek, erényeseknek és hősieseknek rajzol. Egész történetét azon nagy forradalomnak, mely a római aristokratiát elseperte, a
pártok egész állását, minden szereplő férfi jellemét gondosan elferdítve adta elő . csak azért,
• , * 01y ildomos .és bölcs volt, hogy a mint mondják,
. alie tartotta evangéliumnak, a mit az egyház hitt.
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hogy oly valamit hozzon ki, mely a legékesenszólóbb szélkakas védelmének látszhassék.
Az előttünk fekvő munka néha Cicero életére
emlékeztet bennünket. De feltűnő különbség van
köztök. Dr. Middleton láthatólag kellemetlen
tudattal volt ügye gyengeségéről s ennélfogva a legkevésbbé nyilt fogásokhoz, a tények
megbocsáthatlan elferdítéséhez s elhallgatásához
folyamodott; Mr. Montagu hite őszinte, feltétlen.
Ö nem használ fortélyt. Nem hallgat el semmit.
Élénkbe állítja- a tényeket azzal a teljes hittel,
hogy lelkünkre azt a hatást gyakorolják, melyet
az övére gyakoroltak. Részrehajlása csak akkor
látszik meg, mikor a tényekről az okokra kezd
következtetni; s ekkor még magát Middletont
is nagyon meghaladja. Munkája abból a föltevésből indul ki, hogy Bacon kitűnően erényes
ember volt. Mr. Montagu a fáról ítéli, meg a
gyümölcsöt. Kénytelen sok oly tettet elmondani,
melyet bárki követett volna el Baconon kívül,
senkinek eszébe sem jutna védeni, tetteket,
melyek könnyen és egészen megfejtvék, ha fölteszszük, hogy Bacon azon emberek közé tartozott, kiknek nincsenek szilárd elveik, magas
lelkületök, de melyeket nem lehet máskép kimagyarázni, oly csodás hypothesisek nélkül,
melyekre legkisebb bizonyság sincs. De Mr. Montagu véleménye szerint minden hypothesis valószínűbb, mint ,az, hogy hőse valaha valami
nagyon hibás tettet követhetett volna el.
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Ez a módja Bacon védelmezésének szerintünk épen nem Baconi. Valakinek jellemét mint
bizonyost fogadni el, s aztán e jellemből következtetni tettei erkölcsiségére, bizonyára épen
ellenkezik azon eljárással, melyet & Nóvum Orgánum ajánl. Bizonyosnak tartjuk, hogy semmi
sem· bírhatta volna Mr. Montagut arra, hogy
oly messzire eltérjen mestere ajánlatától, csak
a mestere becsülete iránt való buzgóság. Mi
más utat fogunk követni. Megkísértjük a becses
segélylyel, melyet Mr. Montagu nyújtott, oly
rajzát adni Bacon életének, mely képessé tegye
olvasóinkat jellemének helyes becsülésére.
Alig szükség mondani, hogy Francis Bacon
Sir Nicholas Bacon fia volt, ki Erzsébet uralkodásának husz első évében Angliának főpeesétöre vala. Az apa hirét a fiúé elhomályosítá.
Azonban Sir Nicholas sem volt közönséges
ember. Az emberek azon osztályához tartozott,
melyet könnyebb összesen, mint különvéve leírni, kiknek eszöket ugyan egy rendszer fegyelmező, kik egy társadalmi osztályból, egy egyetemből valók, egy párthoz, egy sectához, egy
kormányhoz tartoztak, s kik annyira hasonlítanak tehetség, vélemény, szokások, vagyon tekintetében, hogy ugyan egy jellemzés,' majdnem
azt mondók, ugyan egy életrajz nagy mértékben
elég mindnyájoknak.
'·'·' <"·'·
Ok voltak első nemzedéke a· szakriiábeli
államférfiaknak Angliában Előttük a munka-
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fölosztás e tekintetben igen tökéletlen volt.
Azok, kik a közügyeket intézték, kevés kivétellel harczosok vagy papok valának, harczosok,
kiknek nyers bátorságukat se tudomány nem
vezette, se humanitás nem szelidíté, papok, kik
tudományokat s tehetségöket rendesen a zsarnokság s csalás védelmére szentelék. A Hotspurok,
Nevillek', Cliffordok nyersek, tudatlanok s meggondolatlanok, a tanácsban is azon vad s parancsoló hajlamokkal jelentek meg, melyet prédáló
harczaik zajában, vagy jól őrzött, ároktól övedzett váraik komoly nyugalmában szoktak meg.
Másrészt a nyugodt "ármányos főpap, jártas
mindabban, mit akkor tudománynak tekintettek,
az iskolában megtanulván szavakkal, a gyónószékben szivekkel bánni, ritkán babonás, de
ügyesen ható mások babonásságára, ravasz,
minővé szükségkép kellett válnia oly élethivatás
mellett, mely a képmutatást mindenkire, ki nem
volt szent, rá erőlteté, — önző, mi természetes
oly embernél, kinek nem lehettek családi kötelékei, ki nem táplálhatá törvényes örökösök
reményét, — s jobban függvén rendjén, mint
hazáján, folytonos tekintettel Rómára vezette
Anglia politikáját.
De a vagyon növekedése, a tudományok haladása s a vallás reformatiója nagy változást
szültek. A nemes megszűnt katonafőnök, a pap
a tudományok egyedárusa lenni, s a politikusok
•egy új s. nevezetes faja tünt f'öl.
.
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E férfiak nem származtak egyikéből sein azon
osztályoknak, melyekből eddig csaknem kizárólag kerültek ki a kormányférfiak. Mind világiak
voltak: de mind tudományos férfiak; és mind
béke emberei. Nem voltak az aristokratia tagjai.
Nem örököltek czimeket, nagy uradalmakat,
jobbágyok seregét, erősített várakat. De nem
valának alacsony származásúak sem, mint azok,
kiket a fejedelmek, irigyelvén a nemesség hatalmát, a kovács s czipöfoltozó műhelyéből néha
a legmagasb polczokra emeltek. Ök nemes születésűek voltak. Mind jó nevelést kaptak. Nevezetes tény, hogy mindnyájan ugyanegy universitas
tagjai valának. A tudomány két nagy, nemzeti
székhelye már akkor megszerezte azt a jellemet,
melyet máig megőrzött. Az értelmi tevékenység
s a javítások készséges elfogadásában az elsőség
akkor is, mint mindig azóta, a kevésbbé .régi s
fényes intézetet illeté. Cambridgeé a dicsőség,
hogy azon híres protestáns püspököket nevelte,
kiknek elégetése Oxford dicsőségéül jutott; és
Cambridgeben nyerték képzettségöket mindazon
államférfiak, kiknek a reformált vallás biztos
megállapítását Észak-Európában leginkább tulajdoníthatni.
.
Az államférfiak, kikről szólunk, első ifjúságokat hittani vitatkozások szünetlen zajában tölték. A vélemények még a chaotikus fejetlenség
állapotában valának vegyülve, elválva, áradva,
apadva. Néha ugy látszék, hogy valószínűleg a
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conservativek nyakas bigottsága győz. Majd az
újítók heves támadása ragadt egy perezre mindent magával. Azután ismét az ellenálló tömeg
tett kétségbeesett kísérletet, s megállítá s lassan hátra erölteté a mozgalmat. Az ingadozás,
mely akkor áz angol törvényhozásban mutatkozott, ' s melyet divat volt egy-két egyén szeszélyének és hatalmának tulajdonítani, valóságos
nemzeti ingadozás volt. Nemcsak Henrik lelkére
nyert ma az új hittan, s másnap ismét a dajka
s pap befolyást. Nemcsak a Tudor-házban ingerié
föl a férjet a nő ellenkezése, nemcsak ott tért
el a fiu nézete az apáétól, nemcsak ott üldözte
a fivér a nővért, egyik nővér a másikat. A maradás és újítás elvei küzdöttek minden társaságban, minden gyülekezetben, minden tudományos
iskolában, minden család tűzhelye körül, minden gondolkozó fő rejtekében;
E forrongás közepett fejlett a férfiak lelkülete, kiket leírunk. Ok született újítók valának.
Természettől az embereknek ahhoz a fajtájához
tartoztak, kik mindig az előcsapatot alkotják a
nagy értelmi mozgalomban. Ennélfogva mindannyian protestánsok voltak. Azonban a vallás
tárgyaiban, habár őszinteségöket nincs okunk
kétségbe vonni — épen nem voltak buzgók.
Egyikök sem akarta a legkisebb személyes veszélynek sem kitenni magát Mária uralkodása
alatt. Egyikök sem segítette Northumberlandot
szerencsétlen merényében menye javára. Egyi-
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kök sem vett részt Wyatt kétségbeesett gyülekezetében. A continensen kerestek magoknak
dolgot, vagy ha Angliában maradtak, misét hallgattak s böjtöltek nagy illendően. Midőn a
sötét s veszélyes évek elmultak s a korona új
uralkodóra szállott, magokra vállalták az egyház
reformatiójának a vezetését. De nem a hittudósok hevével, hanem az államférfi nyugodt határozottságával működtek, Ők nem úgy cselekedtek, mint azók a férfiak, kik a római szertartást
istent sértó'k s a lélekre ártalmasb rendszernek
hívék, hogysem egy óráig is tűrni lehessen:
hanem mint olyan férfiak, kik a kérdéses pontokat a keresztyének közt magokban véve lényegteleneknek tárták s kiket lelkiismeretbeli aggályok
nem gátoltak, hogy a mint egykor Mária katholika
hitét vallották, most Eduárd protestáns hitét
vagy bármelyikét azon közbeeső combinatióknak
ne vallják, melyeket Henrik szeszélye s Cranmer
szolgai politikája alkotott a két ellenséges fél
tanaiból. Fontoló tekintetet vetének saját hazájok s a continens állapotára, meggyőződést szereztek magoknak a közérzület irányáról s e szerint választák állásukat. Európa protestánsainak
élére álltak s egész hiröket és vagyonukat rátették pártjok sikerére.
Szükségtelen elmondanunk, mily ügyesen,
mily határozottan, mily dicsőén vezették Anglia
politikáját a következő eseménydús évek alatt,
mint sikerült egyesíteni barátaikat, meghasonlítni
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elleneiket, mint alázták meg Fülöp büszkeségét,
mint támogaták Coligny törhetlen bátorságát,
mint szabadíták meg Hollandiát a zsarnokságtól,
mint alapíták meg tengeri nagyságát hazájoknak, mint jártak túl Italia ármányos politikusai
eszén, mint fékezték Scotia vad főnökeit. Nem
lehet tagadni, hogy sok oly tettet követtek el,
melyek miatt a korunkbeli államférfit méltán
érné szigorú megrovás. De ha koruk erkölcsi
állapotát tekintjük s lélekismeretlen jellemét
elleneiknek, kénytelenek vagyunk elismerni, hogy
nem ok nélkül tartják neveiket még ma is tiszteletben honfitársaik.
Kétségtelenül sok. különbség volt értelmi s
erkölcsi jellemökben. De nagy rokoni hasonlatosság is. Eszök alkotása felötlőn ép vala. Egy
külön tehetségök sem volt különösebben kifejtve;
de férfias egészség s erő egyenlőn áradt el az
egészen. Tudományos emberek voltak. Eszök
természettől s gyakorlat által nagyon alkalmas
vala speculativ foglalkozásokra. Körülmények,
s nem erős hajlam ösztöne vitték őket kitűnő
szerep elvállalására a cselekvés terén. Azonban
a cselekvés terén senki sem lehetett nálok tökéletesebben. ment a pusztán elmélő és pedáns
hibáitól. Senki sem vigyázott pontosabban az
idők intéseire. Senkinek sem volt több gyakor-:
lati ismerete az emberi természetről. Politikájokat általában inkább óvatosság, mérséklet s
határozottság, mint. találékonyság s vállalkozási

Ifi
szellem jellemezték. Kitűnő józanságukhoz mél :
tóan szóltak és irtak. Ékesszólásuk nem volt oly
áradozó s szellemdús, mint a következő nemzedéké, — de sokkal tisztább s férfiasabb. Oly férfiak ékesszólása volt·, kik a biblia első fordítói
s a Közönséges imakönyv szerzői korában éltek.
Világos, méltóságos s tártalmas volt, nagyon
kevés foltjával azon negélynek, mely a következő
kor legügyesb embereinek stíljét elékteleníté. Ha,
mint néha megesett, kényszerítve valának résztvenni a hittani vitatkozásokban, melyektől akkor
legdrágább érdekei függöttek az országnak, úgy
jártak el, mintha egész éltöket az iskolákban és
gyülekezetekben töltötték volna. 1
Volt valami e hires emberek mérsékletében,
mely biztosítá őket a tömeg és udvar közmondásos ingatagsága ellen. Se ármány, se versenytársak szövetkezése nem foszthatá meg őket
fejedelmök bizalmától. Egy parlament sem támadta meg befolyásukat. A mob soha sem párosítá nevöket egyetlen gyűlölt sérelemmel sem,
Hatalmuk csak életökkel végződött. E tekintetben sorsuk nevezetes ellentétet alkot a megelőző
s következő nemzedékek vállalkozó s tündöklő
politikusainak sorsával. Burleigh negyven éven át
volt minister. Sir Nicholas Bacon tovább húsz évnél
főpecsétőr. Sir Walter Mildmay huszonhárom évig
volt kincstári kanczellár. Sir Shomas Smith tizennyolcz évig államtitkár; Sir Francis Walsingham
szintén majd oly sokáig. Mindnyájan hivatalban s a
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-köztisztélet s a királyi kegy élvezetébén halták
meg. Nagyon különböző volt Wolséy, Cromwell,
' Norfolk, Somerset és Northumberlant sorsa.
Szintén nagyon különbözött Essex, Raleigh s
azon még híresebb férfi sorsa, kinek életét vizsgálni szándokunk.
...
.
E körülmény magyarázatát talán magában
foglalja azon jelige, melyet Sir Nicholas Bacon
Gorhambyriban előcsarnoka bemenete fölé irt:
'Mediocria firma. Ezt az elvet ő és társai mindig
szemök előtt tárták. Inkább • igyekeztek- hatalmuk alapját tenni le mélyen, mint az építményt
emelni szembetűnő, de bizonytalan magasságra.
Egyikök sem vágyott arra, hogy egymaga legyen
miniszter. Egyikök sem ébresztett irigységet
vagyonának s befolyásának fitógtatásával. Egyikök sem akarta túlragyogni az ország régi aris-tokratiáját. Mentek voltak a czim azok gyermekes vadászatától, mely az előbbi s utóbbi nemzedék szerencsés udvaronczait jellemzi. Csak egy
lett közülök peerré; s ez is megelégedett a péerség legalsó tokával. A mi a pénzt illeti, egyikét
sem lehet közülök azon korban kapzsinak tekinteni. Egynémelyik közülök még ma is megérdemelné a legkitűnőbb önzetlenség dicséretét.
Hűségök az államhoz megvesztegethetlen vaia.
Magán erkölcsük szenytelen. Háztartásuk • csendes s jól rendezett.
,
.
Ezek között az államférfiak közt Sír Nicholas Bacont- közönségesen mindjárt Burleigh mellé
Lord Bacon.

2
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helyezték. Camden Sacris conciliis alterum colutnennek nevezte és George Buchanan:
diu Brillannici
Regni secundum columen.

Sir Nicholas második neje s Francis Bacon anyja,
Sir Anthony Cooknak, egy kitűnően tudományos
férfiú s hatodik Eduárd nevelőjének leánya volt.
Sir Anthony nagy figyelmet fordított leányai
nevelésére, s megérte, hogy mindnyáját fényesen
és szerencsésen adta férjhez. Classikai műveltségökkel még' az akkori divatos nők közt is kitűntek. Katherine, ki lady Vüligrew lett, latin
hexametereket és pentametereket irt, melyek
bízvást megjelenhettek volna a Musae Etonensesben. Mildredet, Lord Burleiph nejét, Roger
Asham Anglia ifjúi női közt a legjobb görögnek
nevezi, természetesen kivéve Lady Jane Greyt.
Anna, Francis Bacon anyja, egyformán kitűnt
nyelv- és hittudományával. Görögül levelezett
Jewel püspökkel, és Ápologiáját oly szabatosan
fordítá le latinból, hogy se ő, se Parker érsek
nem tehettek egy javítást sem benne. Ugyancsak ő Bernardo Ochinonak a végzet és szabad
akarat fölött toscán nyelven irt prédikáeziót is
lefordította. E tény annál különösebb, mert
Ochino az olasz újítóknak ahhoz a kis számú, de
merész egyletéhez tartozott, melyet egyformán
ért Wittenberga, Genf, Zürich és Róma átka, s
melyből a soeianusok származtatják eredetüket.
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Lady Bacon kétségen kivül igen művelt,eszű
nő volt az akkori divat szerint. De nem szabad
abba a tévedésbe esnünk, hogy ő és testvérei
műveltebb nők lettek volna, mint sokan a most
élők közül. E tárgyban, úgy hiszszük, gyakori a
téves fogalom.
Sokszor hallottuk azokat a férfiakat, kik
óhajtják, a mint minden okos embernek óhajtania is kell, hogy az asszonyok müveitek legyenek — elragadtatással szólani a XVI-ik századbeli angol nőkről, s sajnálkozni, hogy nem
találkozik a modern hölgyek között olyan, mint
Aschcham és Aylmer szép növendékei, kik himzésökkel foglalkozva hasonlítgaták össze Isocrates és Lysias stíljét s kik, mig a kürt rivalgott s a kutyák csaholtak, magános erkélyablakaikban ülvén, szemöket azokra a halhatatlan lapokra szegezték, melyekre föl van jegyezve,
mily szelíden s mily bátran fogadta könyező
börtönőre kezéből a serleget az értelem szabadságának első nagy vértanuja. De ezeknek a
panaszoknak bizonyára nagyon csekély alapjok
van. Épen nem akarjuk kisebbíteni a XVI-dik
századbeli hölgyeket vagy foglalkozásaikat. De
ugy hiszszük, hogy azok, kik őket. a korunkbeli
nők rovására magasztalják, nagyon szembeszökő s lényeges körülményről feledkeznek meg.
A ki VlII-dik Henrik vagy Vl-ik Eduárd korában nem olvasott latinul vagy görögül, semmit
sem olvashatott, vagy legalább majdnem semmit.
5*
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'Az. olasz volt az egyetlen modern nyelv; melynek volt Olyasmije, mit irodalomnak lehetett nevezni. Az európai honi nyelvén irt becses köny1
vék összetéve alig töltöttek volna meg egy könyvpolczot. Anglia még nem birta Shakspeare színműveit és Spenser Tündér királynőjét, se.Francziaország Montaigne Essay'ú, se Spanyolország
Don Quijotét. Ha körülnézünk egy jól ellátott
könyvtárban, .hány angol és franczia könyvét
fogunk találni, mely már megvolt, ákkor, mikor
Lady Jane Gréy és Erzsébet királynő nyerték
nevelésöket ? Chaucer, Gower, Froissart, Gomines, Rabeláis: ezékből áll majdnem az egész
sorozat. Ennélfogva a nőnek szükségkép vagy
egészen műveletlenek vagy classikai műveltségűnek kellett lennie. Ha nem tudta az ember
a' régi nyelvek valamelyikét, nem lehetett helyes
fogalma arról, mi történik a politikai, irodalmi
'és'vallásos világban. A XVI-ik században a latin nyelv volt az, és több, · mint a franczia a
XyiII-ikban. Ép ugy az udvarok, mint az iskolák nyelve volt, a diplomafiáé, a hittani s politikái vitatkozásoké. Megállapított nyelv levén,
míg az élő nyelvek ingatag állapotban valának,
s mért a tudós és a művelt általánosari tudta,
esakneiri minden író azt használta, a ki terjedt
ós állandó hírre vágyott. A ki nem ismerte, nemcsák Cicérót és Virgilt, nemcsak a canoni jógót és a hittudomány felett irt terjedelmes érte
•kezéséket- riem ismerte, hanem- korának' légér-
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dekegebb emlékiratait, államirományait, , röpiratait, sőt még a legbámultabb költészetet, múlékony napi eseményekről irt legnépszerűbb
gúnyiratokat, Buchanan tisztelgő verseit, Erasmus párbeszédeit, Hutten epistoláit sem ismerhette.
.
Ez többé nincs igy. Minden politikai; s- vallásos vita modern nyelveken foly. Az ó nyelveket,
csak a régi irók magyarázásában használják. Az
athéni s római lángszellemek teremtményei mégazok ugyan,, a mik voltak. De, habár valódi
becsök nem változott — viszonylagos becsök,
az emberiség birtokában levő szellemi kincs,
egész tömegével hasonlítva össze, folytonos hanyatlásban van. Értelmi mindenét tették őseinknek, a mi kincseinknek csak egy részét, teszik.
Melyik tragédia fölött sirhat, melyik komédia.,
fölött mosolyoghat-vala Lady Jane Grey, ha a.
régi drámaírók nincsenek könyvtárában. A modern olvasó segíthet magán Oedipus és Medea.
nélkül, mig Othellója s Hamletje van. Ha semmit sem tud Pyrgopolynieesről és Thrasóról,
jól ismeri Bobadilt, Bessust, Pistolt és Parollest.
Ha nem élvezheti Plató gyönyörű iróniáját, a.
Pascalé pótolhatja kárát némileg. Ha ki van
zárva Nephelocokkygiából, Lilliputba menekülhet. Reméljük, nem követünk el tiszteletlenséget,
azok iránt a nagy nemzetek iránt, melyeknek
az emberi nem művészetet, tudományt, ízlést,
polgári s értelmi szabadságot köszön, ' ha azt
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mondjuk, hogy a tőlök reánk hagyott készlet
oly gondosan szaporittatott, hogy a sokszorozott kamat most felülmúlja a tőkét. Mi azt hiszszük, hogy a legutolsó 250 év lefolyta alatt
nyugot-európai nyelven megjelent könyvek —
odaértve természetesen a régi nyelvekből fordítottakat is — nagyobb becsüek, mint azok
mind, melyek az emiitett időszak kezdetekor a
világon léteztek. Európa modern nyelveiben az
angol nők legalább is annyira jártasak, mint az
angol férfiak. Ha tehát Lady Jáne Grey: ismereteit a korunkbeli fiatal hölgyével összehasonlítjuk, habozás nélkül az utóbbinak ítéljük a
felsőbbséget. Reméljük, olvasóink megbocsátanak
ezért az eltérésért. Hosszú ugyan, de nem nevezhető helyenkivülinek, ha képes meggyőzni
őket arról, hogy tévednek, ha azt hiszik, hogy
dédanyáik dédanyái fölötte állottak testvéreiknek s nejeiknek.
Francís Bason, Sir Nicholas legifjabb fia, a
Strandon fekvő York-Housban, atyja lakában
született jan. 22-én 1561-ben. Francis egészsége
igen gyenge volt; s egyrészt ennek a körülménynek lehet tulajdonítani komoly magatartását s ülő foglalkozások iránti szeretetét, melyek
más fiuktól megkülönbözteték. Mindenki tudja,
mennyire mulattatá eszének kora fejlettsége s
nyugodt viseletmódja a királynőt s mint szokta
ez őt ifjú pecsétőrének nevezni. Beszélik, mint
lopódzott el még gyermekkorában játszótársai-
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tói egy St. James Fieldben levő boltozathoz,
hogy ott valami különös visszhang okát vizsgálja, melyet észrevett. Bizonyos, hogy már tizenkét éves korában sok ügyességgel vizsgálódott a
szemfényvesztés mestersége körül; oly tárgy,
mely, mint Dugald Stewart tanár igen helyesen
jegyzi meg, sokkal több figyelmet érdemel a
philosophoktól, mint mennyiben valaha részesült. Ezek csekélységek. De a kitűnőség miatt,
melyre Bacon később jutott, érdekesek.
Tizenhárom éves korában Cambridgebe, a
Trinity collegiumba adták. A tudományok e híres
iskoláját különös kegyben részesiték a főkincstárnok s a pecsétőr, s a pártfogásukból háramlóit nyereségért épen egy hónappal Bacon befogadása után kaptak köszönetet egy nyilvános
levélben. Az iskola feje Whitgift, a későbbi
canterburyi érsek vala, szűkkeblű, aljas, zsarnoki pap, ki hatalmát szolgaságon s hizelgésen
vette meg, s azoknak, kik Calvinnal tartottak az
egyházi kormányzást illetőleg épen úgy üldözésökre használta, mint azoknak, kik eltértek
Calvintól az elkárhozás tanát illetőleg. Most a
báb állapotában volt, a mint levetkezni a férget s szita kötővé válik, egy neme a közbeeső
féregnek a hízelgő és zsarnok közt. Az udvarlásáért, melyet a miniszterek irányában tanácsosnak vélt, azzal a sok aprólékos zsarnoksággal kárpótolta magát, mit collegipmában gyakorolt. De igaztalanság volna megtagadni tőle
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a méltánylást, azért a fontos szolgálatért, melyet
a tudományoknak e tájban tett. Férfiasan ellene
szegült azoknak, kik a Trinity-Coileget a Westminster-iskola függelékévé óhajták tenni; s ezzel a tettével, hosszas nyilvános életének tudomásunk szerint egyetlen jótettével, megmenté
a legnemesb nevelő intézetet Angliában a KingsCollege és· New-College alacsony sorsától.
Gyakran mondták, hogy Bacon még a collegiumban tervezte azt a nagy . értelmi forradalmat, melylyel neve elválaszthatatlanul van összekötve. De a tanúság. e tárgyban aligha elég bebizonyítni azt, mi már magában véve annyira
valószínűtlen, hogy tudniillik ilynemű határozott
terv ily. korán keletkezhetett volna egy még oly
hatalmas és tevékeny elmében is. De az bizonyos,
hogy Bacon három évi ottlét után elhagyta Cambridget, mély megvetést vivén magával az ott
követett tanmód iránt, szilárd meggyőződést, hogy
az, akadémiai nevelés rendszere Angliában gyökeresen hibás, helyes gúnyérzést a csekélységek ellen, melyekre Aristoteles követői pazarolták tehetségűket s nem valami nagy tiszteletet
maga i Axistoleles iránt sem.
; Tizenhat· éves korában Párist látogatta meg,
s ott-Jakott egy ideig Sir Amias Paulet felügyelete-alatt, ki minisztere volt Erzsébetnek a franczia,. udvarnál, a sok derék tisztviselő között,
kiket - Erzsébet alkalmazott, egyike vala a legügyesebbeknek s legbecsületesebbeknek. Fran-
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cziaország akkor szomorúan ingerült állapotban:
volt. A hugenották és katholikusok sok harczuk.
közt a legkeményebbre és legrosszabbra gyűj tök minden erejöket; mig a fejedelem, kiknek
mindkettejüket védeni s fékezni lett volna kötelessége, vétkei s dőreségei által oly mélyen lealjasítá magát, hogy egyikök felett sem volt hatalma. Bacon azonban több tartományt beutazott, s úgy látszik, Poitiersban huzamosabban
időzött. Sok bizonyságunk van, hogy a continensen tartózkodása alatt sem hanyagolta el
irodalmi s tudományos foglalkozásait. De figyel-,
mét, úgy látszik, főleg a statistikára s a diplomátiára forditá. Ebben az időben irta azokat a·,
jegyzeteket Európa állapotáról, melyek le vannak nyomtatva munkáiban. Nagy érdekkel tanulmányozta a jegyirás mesterségét, s oly ügyes
jegyet talált föl, hogy több évvel később érdemesnek találta, hogy helyet foglaljon a De Augmentisben. 1580 február havában ezek között a
foglalkozások között kapta a hirt atyja csaknem rögtönös haláláról, s azonnal visszatért.
Angliába
.
Ez esemény kilátásait nagyon elhomályositá.
Igen óhajtott volna oly alkalmazást nyerhetni,,
mely képessé tegye egészen az irodalomnak és.
politikának szentelni magát. A kormányhoz folyamodott, s különösnek látszik, hogy hasztalan
folyamodott. Kívánságai szerények valának, öröklött igényei nagyok. Saját személye, is kedve-
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zően vonta magára a királynő figyelmét. Nagybátyja első miniszter volt; saját tehetségei olyanok, hogy bármelyik miniszter is mohón óhajtotta volna megnyerni a közszolgálatnak. De
folyamodásai siker nélkül maradának. A dolog
úgy áll, hogy a Cecilek nem szerették s mindent
megtettek, mit csak illendően tehettek, elnyomására. Soha sem hallottuk, hogy Bacon olyas
valamit tett, mi megérdemelte ezt a szeretetlenséget; nem is valószínű, hogy az az ember,
kinek kedélye természettől szelid, modora udvarias volt, ki vagyonát egész életen át a legnagyobb gonddal gyarapította, s egész a hibáig
óvakodott megsérteni a hatalmast, helyes okot
adhatott volna meg nem elégedésre annak a
rokonnak, kinek módjában állott lényeges szolgálatot vagy kipótolhatatlan kárt tenni neki. Az
igazi magyarázat, úgy hiszszük, ez: Róbert Cecil,
a kincstárnok másodszülött fia, pár hónappal
fiatalabb volt Baconnál. A legnagyobb gonddal
nevelték, beavatták még mint gyermek-iljat a
•diplomatia s udvari ármány titkaiba, s épen ebben az időben lett volna a nyilvános élet színpadára fellépendő. Burleigh szivének legbensőbb
vágya vala, hogy saját nagysága erre a kedvencz
gyermekére szálljon. De Burleighet még atyai
részrehajlása is nehezen gátolhatá, hogy észre
vegye, hogy Róbert minden ügyessége s tehetségei mellett sem mérkőzhetik unokatestvérével,
Francissal. Mi ezt tartjuk a kincstárnok viselete

.
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egyetlen okszerű magyarázatának. Mr. Montagu
irgalmasabb. Azt hiszi: «Burleight csak öcscse
iránti szeretete vezérelte és tette kevéssé hajlandóvá fölbátoritni őt, hogy másokra támaszkodjék inkább, mint magára, s a politika futóhomokjára merjen lépni az ügyvédség biztos
gyakorlata helyett.» Ha ez volt Burleigh érzése,·
különösnek látszik, hogy megengedte fiának,
hogy arra a futóhomokra merjen lépni, melytől
öcscsét oly gondosan óvta. Ha Burleigh akarja,
könnyen biztosithat Baconnak'· oly kényelmes
életmódot, melyen nem lett volná semmi .veszélynek sem kitéve. Annyi bizonyos, hogy épen oly
kevés hajlandóságot -mutatott képesíteni öcscsét,
hogy keresetmódból éljen, mint keresetmód nélkül. Hogy maga Bacon rokona viseletét kitűnőbb talentumai'irigylésének tutajdonitaná, nincs
legkisebb kétségünk sem. Egy, sok évvel később
Villiershez irt levelében igy fejezi ki magát:
«Segítsen, bátorítson és léptessen elő mindennemű, osztályú és foglalkozású ügyes embert.
Mert a Cecilek idejében apa, fiu szándékosan
nyomták el az ügyes embereket.»
Bár mik lettek légyen Burleigh okai, elhatározása változatlan marad. Az esedezések, melyeket Francis bátyjához, nénjéhez intézett, komolyak, alázatosak, sőt csaknem szolgaiak voltak. Ő kora legműveltebb s nagy reményű ifja,
atyja a miniszternek sógora, leghasznosabb kartársa s igaz barátja vala. De mindez nem hasz-
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nált - szegény Francisnak semmit. Kénytelen.volty
nagyon - kedve ellenére, : a jog tanulására adni
magát. Befogadták Gray Innbe; s- pár éven át
dolgozott. ismeretlenül.
,
Mennyire vitte a jog tanulásában, bajos megmondani. Nem volt nehéz olyan tehetséges férfiúnak magáévá tenni a technikai ismereteknek
azt az igen szerény részét, mely ha gyors fölfogás, tapintat, ész, ügyesség, ékesszólás és világismeret járulnak hozzá, elegendő nagy kitűnőségre emelni az ügyvédet szakában. A közvélemény, úgy látszik, azt tartá, a mit Erzsébet
monda egy alkalommal: «Baconnak nagy esze,
sok tudománya van,.de jogtudománya, egészben
véve, nem mély.»· A Cecilek, úgy hiszszük, kéz
alatt minden tőlök telhető módon terjesztők ezt
a véleményt czélzásaikkal. Coke nyíltan híresztelte szokott boszús szemtelenségével. Egy
hirt sem hajlandóbbak az emberek hinni, mint
azt, mely a lángelmét kisebbiti s. az öntudatos
középszerűség irigységét csillapíthatja Kimondhatlan megvigasztaltatott egy buta jogtudóst, elődjét annak, a ki százötven évvel később «Murray
mint szép szellem . fölött fejét csóválta» az a
tudat, hogy a kor legmélyebb gondolkozó feje
s legtehetségesebb szónoka igen kevéssé ismerte
a bastard aigné és mulier puisnét illető- törvényt
s összetévesztő a szabad halászás jogát a község halászás-jogával.·.
• .··;•;· .
. Bizonyos, hogy: abban ,a korban, sőt a- követ-
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kezö másfél század alatt néirí ismerte egy ember sé jobban -a jögbölcselmét, mint Bacon.
Techiiikai ismerete, bámulatos talentumai s
megnyerő modora, tökéletesen elegendők valának cliénsek szerzésére. Nagyon hamar hírre
vergődött s nemsokára remélni kezdé,' hogy a
törvényszéknél nyer alkalmazást. É végett Lord
Burleighéz folyamodott, de'mogorva, tagadó választ nyert. E válasznak okairól 'némikép Ítélhetünk Bacon még meglevő feleletéből. Úgy
látszik; ; áz öreg lórd, kinek kedélyét a kor s
köszvény épen nem változtatták jobbra, s ki
szerette kitimtatni nemtetszését a növekedő nem'zedék - ragyogó s gyors elméjű ifjai iránt, fölhasználta1. ezt az alkalmat; keményen megdorgálván Francist hiúsága s a nagyobbak iránti
tiszteletlensége miatt. Francis igen alázatosan
válaszolt, megköszönte a kincstárnoknak intéseit s ígérte, hogy követni fogja azokat Idegenek azonban igazságosabbak valának az ifjú
jogtudós iránt, mint legközelebbi rokona. Huszonhat - éves korában szavazó, s két évvel később előadó biró lett. Végre 1590-ben részesült
először a kegy némi jelében az udvar részéről.
A királynő rendkívüli tanácsosnak nevezte ki.
•De ezzel a tisztséggel semmi pénzbeli haszon
sem járt. Ez okból tovább is kérte hatalmas rokonait oly hivatalért., melyből jelen pályája nehéz munkája nélkül elélhessen Türelemmel, nyugalommal, mely, attól tártunk, aljassággal volt
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határos, tűrte nagybátyja mogorva szeszélyét s
unokatestvére gúnyos megjegyzéseit azok fölött
az elmélkedő emberek fölött, kik belemélyedve
philosophiai álmaikba, bölcsebbek, hogy sem
közdolgokat intézhetnének. Végre elég nagylelkűek voltak a Cecilek megszerezni számára a
jegyzői hivatalt a csillagkamrában. Ez nyereséges hely volt; de mert több év mult el, míg
csakugyan birokába jutott, még mindig napi
kenyeréért kényszerült dolgozni.
Az 1593-diki parlamentben Middlesex követeül választotta, s csakhamar kitűnt mint vitatkozó szónok. — Beszédeinek gyér maradványaiból könnyű észrevenni, hogy a kifejezés
ugyanaz a tömörsége s a képzelem ugyanaz a
gazdagsága jellemzé szónoklatát is, mely munkáiban található; s jártassága az irodalomban
s történelemben képesíték nagy változatossá gu
illustratiókkal s czélzásokkal mulattatni hallgatóit, melyek rendesen szerencsések s jól alkalmazottak valának, de valószínűleg nem tetszettek kevésbbé az akkori ízlésnek, ha olyanok voltak is, mit ma már gyermekesnek vagy pedánsnak tartanánk. Az is világos, hogy mint várni
is lehetett, tökéletesen ment vala azoktól a hibáktól, melyeket olyan ügyvédeknél találhatni,
kik a törvényszéken emelkedtek kitűnőségre —
s úgy lépnek az alsóházba ; hogy szokása volt
minden nagy kérdéssel, nem különválasztott kis
részekben, hanem mint egészszel bánni; hogy
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keveset szépítgetett s hogy okoskodása inkább
nagy, mint finom elmére mutatott, Ben Jonson,
a kifogástalan biró, oly szavakban festi Bacon
ékesszólását, melyek, bár gyakran idézték, megérdemlik az ujabb idézést: «Volt az én időmben
egy nemes szónok, kinek beszédje komolyságteljes vala. Nyelve, a hol kikerülheté vagy mellőzheté a tréfát, nemesen bíráló. Senki sem szólt
valaha tisztábban, tömöttebben, nyomatékosabban, s nem használt kevesebb üres, haszontalan szót mondataiban. Beszéde minden részének
meg vala saját bája. Hallgatói nem köhöghetének vagy nézhettek félre veszteség nélkül. Uralkodott, a hol szólt, s bírái tetszése szerint lettek haragosok vagy elégedettek. Indulataik senkinek sem állottak jobban hatalmában. Minden
ember, a ki hallá, félt attól, hogy megszűnik
szólani.» A birákról tett említésből, úgy látszik,
hogy Johnson Bacont csak törvényszékeken hallá.
Valóban azt hiszszük, hogy az alsóházba idegeneknek akkor csaknem lehetetlen volt bejutni.
Nem valószínű, hogy oly finom különböztetésű
férfi, mint Bacon, épen úgy beszélt volna a parlamentben, mint a Queen's Bench törvényszékén. De a modor s nyelv bájai nagy mértékban közösek lehettek a királynő tanácsosával s
a megye követével.
Bacon igen nehéz játékot kísérlett meg a politikában. Egyszerre az udvar s tömeg kegyencze
óhajtott lenni. Ha valakinek sikerülhetett ez ai
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'próba, várni lehetett, hogy énnek a - ritka talentottrn, korán· érett itéletü, csendes kedélyű s
nyugodt modorú embernek.sikerül. Nem is vallott tökéletes kudarczot. Egyszer azonban a hazaszeretet oly kitörésének engedte át magát,
ímelyet soká s keservesen megbánt, s melyet
soha sem merészelt ismételni. Az udvar nagy se gélyeket s gyors fizetést kért. Bacon beszédének
'maradványai egészen a hosszú parlament szellemét lehellik. «Az uraknak, úgy mond, el- kell
adni ezüstjöket, a földmivelőnek rézedényeit, mielőtt ezt megfizethetik; s a mi minket illet,
azért vagyunk itt, hogy fölkeressük az ország
sebeit, nem azért, hogy csak könnyedén érintsük. A veszélyek ezek: először elégedetlenséget
gerjesztünk s veszélyeztetjük ő felsége biztosságát; melynek inkább népe szeretetén, mint vagyonán kell alapulni. Másodszor, ha megajánljuk,
más fejedelmek is hasonlót fognak akarni ezentúl, ugy hogy rossz példát adnánk magunknak
s' utódainknak, s megjegyezhetjük történetből, hogy minden nemzet között az angol
¡nem lehet leigázott, aljas s megadóztatható.»
A királynőt s minisztereit e hazafias kitörés nagy
mértékben fölharagitá. Valóban sok csekélyebb
•dologért az alsóháznak sok tagját küldték volt
R Towerbe a büszke s heves Tudorok. Az ifjú
honfi a legnyomorultabb mentségekre alázta magát.· ' Rimánkodott a - főkincstárnoknak, legyén
némi kegyelemmel szegény szolgája s rokona
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iránt. Panaszkodott a főpecsétőrnek egy levélben, mely méltólag sorozható Cicero legférfiatlanabb leveleihez, miket számkivetése alatt irt.
A leczke nem volt haszontalan. Bacon soha sem
vétkezett többé ilyen módon.
Meggyözdött végre, hogy kevés reménye van
hatalmas rokonai pártfogásához, melyet tizenkét
éven át oly jámbor kitartással keresett; másfelé
veté szemeit. Erzsébet udvaronczai közt nem rég
egy uj kegyencz tünt fel, ifjú, nemes, gazdag,
müveit, ékesszóló, bátor, nagylelkű, dicsvágyó;
ezt a kegyenczet az őszfejü királyné oly kitüntetésben részesité, milyenre Leicestert a szem
vedélyek korában alig méltatta; ki egyszerre a
palota . dísze s a város bálványa volt; ki egyforma pártfogója vala a tudósnak s a katonának, egyforma menedéke az üldözött katholikusnak s az üldözött puritánnak. A higgadt ildomosság, mely Burleighet képessé tette biztosan
hajózni át annyi veszély közt, s a gazdag tapasztalás, mit hivatal- s versenytársakkal való
érintkezésében, magáévá tett, alig látszott elégségesnek fentartani őt ebben az uj vetélkedésben. Róbert Cecilt félelem s irigység sápasztotta, ha Essex növekedő hírét s befolyását tekintette.
.
Azok a pártviszályok, melyek Erzsébet uralkodásának vége felé udvarát s kormányát meghasonliták, bár gazdagok tanulságban, de épen
nem érdekesek vagy mulattatóak. Mind a két
Lord Bacon.

3

•84
párt azokkal az eszközökkel élt, melyeket lelkiismeretlen államférfiak szoktak használni; s egyikök sem tűzött még csak színleg sem valami
fontos czélt. A közszellem akkor egy nagy erőfeszítést pihent ki s új erőt gyűjtött egy másikhoz. A heves s rémítő rohamnak, melylyel az
emberi szellem azon ötven év alatt, mely Luther
kiszakadását a római egyház kebeléből követé,
az igazság s szabadság pályáján előre tört, már
vége szakadt. A protestantismus és katholicismus közt a határ megállapittatott, csaknem
ott a hol ma is van. Anglia, Scotia s az északi
államok voltak az egyik, Ir.and, Spanyolország,
Portugalia s Italia a másik részen. A határvonal,
mint még most is, Németalföld, Germania, Helvetia közepén ment keresztül, tartományt tartomány, választóságot választóság, s cantont cantontól kütönitvén cl. Francziaországot még kérdéses térnek lehetett tekinteni, melyen a tusa
nincs eldöntve. Attól az időtől fogva a két vallás
alig tett többet, minthogy megőrzé terét. Alkalmilag történt pár beütés. De az általános határ
megmaradt. Kétszázötven év alatt egy nagy társadalom sem kelt föl mint egy ember, hogy egy
hatalmas erőfeszítéssel fölszabadítsa magát a századok álhite alól. Ez a látvány a XVI dik században mindennapi volt. Miért szűnt meg annak
lenni? Miért követte ezt a heves mozgalmat ily
hosszas nyugalom? A reformálok tanai most épen
úgy megfelelnek az észnek vagy kijelentésnek,
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mint hajdan. A közszellem bizonyára csak olyan
fölvilágosodott, mint hajdan. Honnan van, hogy
a protestantismus, mig az aránylag csekélyebb
ismeretű s szabadságu korban mindent magával
ragadott, nem tesz észrevehető haladást gondolkozó és toleráns században; hogy a Lutherek,
Calvinok, Knoxok, Zwinglik nem hagytak utódokat; hogy harmadfél század alatt kevesebben
tértek át a római egyházból, mint a reformatio
alatt néha egy évben ? Ez mindig a történelem
egyik legkülönösebb s érdekesebb talányaként
tünt föl előttünk. Talán egy jövendő alkalommal meg fogjuk kisérteni megoldását. —
Most elég annyit mondanunk, hogy Erzsébet uralkodásának végével a protestáns fél,
hogy az Apocalypsis nyelvét kölcsönözzük, elhagyta első szerelmét s megszűnt tenni első
munkáját.
A XVI-dik század nagy küzdelmének vége
szakadt. A XVII-dik század nagy küzdelme még
nem kezdődött meg. A Mária uralkodása alatt
élt hitvallók halottak voltak. A hosszú parlament tagjai még bölcsőikben fekvének. A pápisták meg valának fosztva minden hatalomtól az
államban. A puritánok még nem jutottak valami különös hatalomra. Igaz, hogy az a tudós,
ki jól ismeri a következett nemzedék történetét,
könnyen felismerheti Erzsébet utolsó parlamentjének eljárásában a nagy és örökre nevezetes
események csiráját. De az akkor élő előtt még
5*
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semmi sem volt belőle látható. Azoknak a dicsvágyó embereknek két osztálya, mely hatalomra
törekedett, nem tért el egymástól egy fontos
nyilvános kérdésre nézve sem. Mindkettő a megállapított egyházhoz tartozott. Mindkettő határtalan hűséget vallott a királynőnek. Mindkettő
helyben hagyta a spanyol háborút. A mennyire
tudjuk, nincs okunk hinni, hogy a korona öröklésére nézve elágazó véleményeket tápláltak volna.
Bizonyos, hogy egyik párt sem tűzött ki magának fontos reformterveket. Egyik sem kísérté
meg a közsérelmek orvoslását. A leggyülöletesebb s károsabb sérelem, mely alatt a nemzet
akkor nyögött, mindkettőjüknek hasznot hajtott
s mindketten egyenlő buzgalommal védték. Raleighnek kártya-, Essexnek édesbor-monopoliuma
volt. A két párt közti viszály oka tulajdonképen
egyedül az vala, hogy a hatalom s hivatal osztogatásban illető részökre nézve nem tudtak
megegyezni.
.
Essexnek politikai viseletében semmi sincs
a mi igényt tarthatna becsülésünkre; s a szánalom, melylyel kora és borzasztó végét tekintjük, csökken, ha meggondoljuk, hogy legjobb
barátai életét s vagyonát koczkára tette s az
egész hazát zavarba igyekezett dönteni pusz':án
személyes czélokért. S mégis lehetetlen mély
érdeket nem éreznünk áz iránt a bátor, nemes,
nagylelkű férfi iránt, ki, mig fejedelmével szemben oly bátran viselte magát, mint akkor egy
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alattvaló sem, alárendeltjeivel szemben oly gyöngéd volt, minő bármelyik pártfogó is ritkán.
Eltérve a jóltevők közönséges tömegétől, nem
bálát, hanem szeretetet óhajtott ébreszteni. Igyekvék, hogy azok, kikkel barátságot tett, úgy érezzenek iránta, mint hasonlóik iránt. Heves s
fogékony lelkét, mely természettől minden nagy
és szép bámulására hajlandó volt, elbűvölték
Bacon lángesze és tehetségei. Csakhamar szoros
barátság keletkezett köztök; barátság, hogy sötét,
szomorú, gyalázatos véget érjen.
1594-ben a korona-ügyvédi (Attorney-General)
hivatal megürült s Bacon remélte, hogy elnyeri.
Essex barátja ügyét magáévá tette, kért, veszekedett, igért, fenyegetődzött, de mindhiába. Valószínű, hogy az idegenséget, mit a Cecilek Bacon
iránt érzettek, még nevelte az Essexxel kötött
szövetsége. Róbert akkor azon a ponton volt,
hogy államtitkárrá lesz. Történt, hogy egyszer
egy kocsiban mentek Essexxel, s különös párbeszéd keletkezett köztök. «My Lord, szólt Sir
Róbert, a királynő elhatározta, hogy haladék
nélkül kinevezi a korona-ügyvédet. Kérem Lordságodat, mondja meg, kit fog pártolni.» «Csodálkozom kérdésén, — válaszolt Essex — hisz tudhatja, hogy határozottan, az egész világ ellen,
unokatestvére, Francis Bacon mellett állok.»
«Szent Isteni — kiáltott Cecile, nem fékezhetve
fölindulását, — csudálom, hogy lordságod erejét oly valószínűtlen dologra pazarolja. Nevezhet
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csak egy esetet, melyben ily éretlen ifjút oly
magas helyre emeltek volna?» Ez az ellenvetés
különösen roszul illett egy oly emberhez, ki bár
ifjabb volt Baconnál, minden nap államtitkári
kineveztetését várta. A hiba feltűnőbb volt,
hogysem észre ne vegye Essex, ki ritkán szokta
elhallgatni véleményét. «Én biz nem kerestem rá
példát, ha fiatal embereket alkalmaztak-e koronaügyvédeknek. De nevezhetnék önnek, Sir Róbert,
ifjabb embert Francisnál, kevésbbé tanultat és
épen oly tapasztalatlant, a ki minden erejéből
egy sokkal fontosabb hivatalra törekszik.» Sir
Róbert nem tudott mást válaszolni, csak, hogy
azt hiszi, képességei megfelelnek a hivatalnak,
melyet elnyerni remél s hogy atyja hosszas szolgálatai megérdemlik a királynőtől a bálának ezt
a jelét; — mintha tehetségeit lehetett volna hasonlítani Baconéihoz, s mintha Sir Nicholas nem
tett volna szolgálatot az államnak. Ceeile aztán
értésére adta, hogy, ha Bacon megelégednék a
sollicitatorsággal, ebbe már hamarább beleegyeznék a királynő; «Hagyjon békét nekem beleegyezésével», mondá a nagylelkű, heves Essex.
Nekem a korona-ügyvédség kell Francis számára,
s erre föl fogom használni minden erőmet, hatalmamat, tekintélyemet és barátságomat; kézzel,
lábbal harczolok érte bárki ellenében; s akárki
kapja ki kezeimből ezt a hivatalt más számára,
drágán megfizet érte, mielőtt hozzá juthat. S
erről biztosíthatom, Sir Róbert, mert most egé-

szen kimondtam véleményemet; s részemről,
Sir Róbert, különösnek találom mind a lord
kincstárnoktól, mind öntől, hogy akarhatnak
idegent tenni oly közel rokon elébe; mert ha
mérlegbe vetik az ő s versenytársa tehetségeit,
kivéve talán öt nyomorult évet, melylyel emezt
korábban alkalmazták valamely törvényszéknél,
semmi más tekintetben össze nem lehet őket
hasonlítani.»
Midőn a korona-ügyvédi hivatal be lőn töltve,
Essex sürgeté a királynőt, tegye Bacont fősollieitatorrá (Solicitor-General) s ez alkalommal az
öreg főkincstárnok sem nyilatkozott kezdvezőtlenül öcscse kérelmeiről. De másfél évi ellenkezés
után, melyben Essex, hogy saját szavát idézzük,
«fölhasználta minden erejét, hatalmát, tekintélyét
és barátságát», a hivatalt másnak adták. Essex
mélyen érzé ezt a csalódást, de nagylelkű és
gyöngéd adakozásban talált vigaszt. Megajándékozta Bacont egy közel 2000 font értékű Twiekenhamban fekvő birtokkal; s ezt, mint Bacon több
év múlva nyilvánitá, «oly szíves és nemes kimélettel tevé, hogy a modor többet ért a dolognál.»
Csakhamar ez események után először lépett
föl Bacon mint iró a közönség előtt. 1597 elején
adott ki egy kis kötet Essayt, melyet későbbi
hozzáadások az eredetit sokszor meghaladó terjedelemre neveltek. Ez a kis munka, a mint
meg is érdemié, igen népszerű volt. Pár hónap
múlva újra nyomatták s lefordították latinra.
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francziára, olaszra: úgy látszik, szerzője írói
hírét azonnal megalapította. De bárha Bacon
hire növekedett, körülményei még mindig nyomasztók valának. Nagy pénzzavarokban volt; s
egy alkalommal egy aranyműves követelése
miatt, kinek 300 fonttal tartozott, az utczán elfogták s a coleman-utczai fogházba vitték.
Essex szívessége e közben ki nem fáradt.
1596-ban indult hires hadjáratára a spanyol partok felé. Még hajóra szállása perczében is irt
több barátjának, Bacon ügyét "ajánlva nekik az
ö távolléte alatt. Visszatért a legfényesebb katonai tett után, melyet angol fegyverek a continensen az azincourti s blenheimi csaták közti hosszú
szünet alatt vívtak. Vitézségei, tehetségei, emberséges nemes gondolkozása honfitársainak halványává emelték, s dicséretet csikartak ki legyőzött ellenségeitől is.* Mindig büszke, makacs
vala s hibáit a fényes siker, úgy látszik, még
sértőbbekké tevé. De Francis barátjához a régi
maradt. Baconnak kedve jött házasság által jutni
vagyonhoz, s egy Halton nevü özvegynek kezdett udvarolni. E nő különcz modora s heves
természete által családjának szégyenére s gyötrelmére volt. De Bacon vem vette észre, vagy
szép vagyona miatt nem akarta észrevenni hibáit.· Essex barátja ügyét szokott buzgalmával
támogatta. A levelek, miket lady Hattonhoz s
• *.'Lásd: Cervantes Novela de la Española

Inglesa.
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anyjához irt, még megvannak s nagy becsülelére
válnak. «Ha, — írja — testvérem vagy leányom
volna, esküszöm, ép úgy igyekezném e házasságot előmozdítani, mint most önt meggyőzni»,
s ismét «Ha volna valakim, ki oly közel állna
hozzám, mint leánya áll önhöz, inkább adnám
hozzá, mint sokkal nagyobb czimű emberekhez.»
Szerencséjére Baconnak, a megkérés sikertelen
maradt. Az özvegy valóban nemcsak egy szívességgel volt iránta; elutasítá, s ellenségét fogadta
el. Hozzá ment a szűkkeblű, rossz szívű, pedáns
Sir Eduárd Cokehoz, s mindent elkövetett, hogy
oly nyomorulttá tegye, a mint érdemié.
Essex szerencséje elérte a tetőpontját s hanyatlani kezdett. Megvoltak ugyan benne azok a
tulajdonok mind, melyek az embert gyorsan
emelik hatalomra. De nem voltak se erényei, se
vétkei, a melyek képesitik az embert soká őrizni
meg a hatalmat. Nyíltsága, finom érzékenysége
sértés s igaztalanság iránt, épen nem vala kellemes a fejedelemnőnek, ki természettől nem türt
ellentmondást s ki negyven éven át megszokta
a legbuzgóbb hizelgést s legelvetemültebb alázatot. A kihívó s megvető modor, a hogy elleneivel daczolt, azok halálos gyűlöletét költé föl.
Kormányzása Irlandban szerencsétlen s több
tekintetben gáncsolható volt. Habár fényes bátorsága s heves tevékenysége nagyon alkalmassá
tevék oly vállalatokra, mint a cadixi, nem volt
meg benne az az előrelátás, türelem s határo-
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zottság, melyek hosszú hadjárat vezetéséhez
szükségesek, hol a nehézségeket fokonként kell
legyőzni, sok sanyarúságot kell tűrni, s kevés
fényes hőstettet lehet elkövetni. Magas állásának
polgári kötelességeire még kevésbbé volt alkalmas. Bár ékesszóló s művelt, de semmi értelemben sem volt államférfi. A nép ugyan nem szűnt
meg még hibáit is szeretettel tekinteni. De az
udvar megszűnt hinni még azon érdemeiben is,
melyek igazán megvalának benne. Az, kiben
befolyásának hanyatlása alatt leginkább bízott,
kivel nehézségeit közié, kinek tanácsát keresé,
közbenjárását használá, barátja Bacon volt. A
fájdalmas valót el kell mondanunk. Ez a barát,
kit úgy szeretett, kiben úgy bizott, főrészes volt
szerencséjének megrontásában, vére kióntásában s emléke beszennyezésében.
•
De legyünk igazságosak Bacon iránt. Mi hiszszük, hogy mindvégig nem óhajt ártani Essexnek. Sőt azt hiszszük, őszintén törekedett használni mindaddig, mig azt hitte, hogy használhat
neki, a nélkül, hogy magának ártana. A tanács,
mit nemes jóltevőjének adott, rendesen nagyon
okos volt. Minden kitelhető módon igyekezett
lebeszélni őt Irland kormányzása elvállalásáról.
«Mert — úgymond — oly tisztán láttam bukását
a sorstól mintegy ez úthoz kötve, a mennyire
lehetséges az embernek ítéletét jövő esetlegességekre építeni.» A jóslat teljesült. Essex kegyvesztve tért. vissza. Bacon megkísérté a közben-
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járást barátja s a királynő közt, s hiszszük,
egész ügyességét becsületesen ráfordítá e czélra.
De a föladat, melyet magára vállalt, túlnehéz,
gyöngéd és veszélyes volt még oly óvatos s ügyes
közbenjárónak is. Eét egyformán büszke, érzékeny és hajthatlan lélekkel kellett bánnia. EssexHousban egy ifjú hős többszörös méltatlanság é s
megaláztatás miatt fölgyúlt tüzét kellet csillapítnia, s onnan Whitehallba mennie, hogy a fejedelemnő ingerültségét szelídítse, kinek különben sem igen szelid kedélyét betegesen igerlékenynyé tették a kor, a hanyatló egészség, s
a hosszas megszokás hizelgést hallani s föltétlen
engedelmességet követelni. Nehéz két urat szolgálni. Baconnak helyzetében alig volt lehetséges
úgy intézni viseletét, hogy egyik vagy másik
félnek, vagy mindkettőnek ne adjon okot panaszra. Egy ideig oly becsületesen járt el, mint
ily nehéz körülmények közt észszerüleg kívánni
lehetett. Végre úgy látta, hogy mig másnak igyekezik szerencséjét támogatni, a magáét veszélyeztetni. Mind két félt, kiket kibékíteni óhajtott,
magára haragította. Essex a baráti buzgóság,
Erzsébet az alattvalói kötelesség hiányával vádolta. Essex a királynő kémjének, a királynő
Essex teremtményének tekinté. A kibékítés, minek kieszközlésén dolgozott, tökéletesen reménytelennek mutatkozott. Az övéinél sokkal kevésbbé
éles szemnek látható ezer jel hirdeté pártfogója
bukását. Ö ehhez szabta viseletét. Midőn Essexet
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a tanács elé idézték, hogy számot adjon irlandi
eljárásáról, Bacon, némi gyenge kísérlet után
arra, hogy fölmentsék a barátja elleni föllépés
alól, engedett a királynő óhajtásának, megjelent
a tanácsban támogatni a vádakat. De egy még
sötétebb jelenet volt hátra. A szerencsétlen ifjú
nemes a kétségbeesés könyelmüségével egy
meggondolatlan s vétkes vállalatot merészelt,
mely őt a törvények legnagyobb szigorának vetette alá. Mi volt Bacon teendője? Ez egyike
vala azoknak a körülményeknek, melyek megmutatják, ki az ember. Nemes lelkű előtt vagyon, hatalom, királyi kegy, sőt a biztosság is
mind semmi lett volna szemben a barátság,
hála és becsülettel. Ez a férfi Essex mellett
állandóit a kihallgatásnál. Minden «erejét, hatalmát, tekintélyét és barátságát» fölhasználta
volna az ítélet enyhítésének kieszközlésére,
minden napos látogató lett volna a börtönben,
elfogadta volna utolsó megbízását s utolsó
ölelését a vérpadon, fölhasználta volna eszének minden tehetségét, hogy megőrizze a
gyalázattól nemes, habár tévedt barátja emlékét. Közönséges ember se a védés veszélyének, se a támadás gyalázatának nem tette
volna ki magát. Bacon még semleges sem
maradt. Mint fővádló lépett föl. Nem szorítkozott
arra ebben az állásban, mi tökéletesen elég leendett a bűntény megállapítására. Fölhasználta
minden eszét, szónoki képességét és tudományát,

nem hogy az elitéltetést biztosítsa (mert a körülmények olyanok .v alának, hogy az elitéltetés kikerülhetlen volt), hanem hogy megfoszsza a szerencsétlen foglyot mindazon mentségektől, melyek, bár tőr vény előtt érvénytelenek voltak, de1
arra szolgálhattak, hogy kisebbítsék a vétek
erkölcsi súlyát, mi ha nem igazolhatná is a
fölmentést a peerek részéről, de a királynőt hajlandóvá teheti vala a megkegyelmezésre. Essex,
őrjöngő tettei szelidítéséűl nyomatékkal állította,
hogy hatalmas és makacs ellenek vették körül,
kik tönkre tették vagyonát, életére törtek és·
hogy üldözésök kétségbeesésig vitte. Ez igaz.
volt. S Bacon jól tudta, hogy ez igaz. De azt
negédlé, hogy hiu ürügynek tartja. Essexet
Pisistratushoz hasonlította, kinek, meggyilkoltatása fenyegető veszélyét hazudván s önmaga
ütötte sebeket mutatván föl,, sikerült zsarnokságot alapítni meg Athénben. Ez több volt,
hogysem a fogoly elviselhesse. Félbeszakít!
hálátlan barátját, fölszólítván, hagyjon föl az
ügyvéd szerepével s álljon elő mint tanú, s
mondja meg a lordoknak, ha régibb időben ő,
Francis Bacon nem ismerte-e el ismételve annak
igazságát, mit most hiu ürügynek állít. Kínos
ennek a keserves történetnek a folytatása. Bacon·
Essex kérdésére kitérő · feleletet adott, s mintha
a ezélzás Pisistratusra nem lett volna eléggé
sértő, egy még sokkal igazolhatlanabb czélzást
tett. Essexet Guise Henrik herczeghez, és meg-
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gondolatlan merényét a párisi torlaszok napjaihoz hasonlította. Mért folyamodott Bacon ily
példához? nehéz megmondani. Az ítélet kinyerésére tökéletesen felesleges volt. Bizonyos
vala, hogy erős hatást teend a büszke s féltékeny királynő lelkére, kinek tetszésétől függött
Essex sorsa. A' legcsekélyebb czélzás arra a lealázó gyámságra, melyben a Lorraine-ház tartotta az utolsó Valoist, elég volt megkeményíteni szivét az ellen a férfi ellen, ki rangra,
katonai hir- s népszerűségre a főváros polgárai
közt hasonlított némileg a liga főnökéhez
Essexet elitélték. Bacon semmit sem tett megmentésére, bárha a királynő érzülete olyan volt,
hogy hihetően sikerrel védhette volna jóltevője
ügyét, bizonyára minden komoly veszély nélkül
magára nézve. A szerencsétlen nemest kivégezték. Sorsa a szánalom s elkeseredés eró's, talán
oktalan érzését költötte föl. A királynőt London
polgárai sötét arczczal s gyönge acclamatiókkal
fogadták. Ö szükségesnek hitte eljárásának igazolását bocsátani közre. A hűtlen barátot, ki
segéd volt a gróf éltének kioltásában, most hírneve megölésére használták. A királynő látott
néhányat Bacon irataiból s ezek megnyerték
tetszését. Kiválasztotta tehát egy nyilvánítás
megírására: A Declaratiun of the Practices and
Treesons attempted and commited by Bobért Earl
of Essex (Nyilvántartása azoknak az ármányoknak és árulásoknak, miket Róbert Essex grófja
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követett el), mely parancsára nyomatott ki.
A következő uralkodó alatt Bacon egy szóval
sem tudta védeni ezt a munkát, mely bővelkedett oly kifejezésekben, miket egy nemes ellenség sem használt volna az ellen a férfi ellen,
ki oly drágán meglakolt vétkéért. Egyetlen
mentsége volt, hogy parancsra irta, hogy magát
pusztán titoknoknak tekintette, hogy különös utasításokat kapott e tárgy minden részére nézve
és hogy tettleg tőle csak a beosztás és irály
származott.
Sajnálkozva mondjuk, hogy Bacon viselete
ennek az ügynek egész menete alatt Mr. Montagu
előtt nemcsak menthető, sőt nagy bámulatot
érdemel. Ennek a gentlemannek feddhetlensége
és jószívűsége oly ismeretesek, hogy olvasóink
valószínűleg nem fogják megérteni tudni, mily
uton juthatott ily rendkívüli eredményre, s némileg attól tartunk, gyanúba vesznek, hogy fogással akarjuk ámítani, ha elmondjuk főindokait.
Hogy a hálátlanság vádja alól fölmentse,
Mr. Montagu igyekszik kimutatni, hogy Bacon
jobban le volt kötelezve a királynő iránt, mint
Essex iránt.
•<
Miben állt ez a kötelezettség, nem könnyű
kitalálni. Királyi tanácsosi állás és egy messze
jövőbe nyiló kilátás Bacon egyéni s ősi igényein
bizonyára sokkal alantabb álló kegyek valának;
oly kegyek, melyek a királynőnek egy garasába
sem kerültek s Bacon erszényét egy garassal
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sem gazdagították. Szükséges volt Erzsébet hála-.:
igényeit valami más alapra fektetni; s ezt
Mr. Montagu érezte. «A mi talán legfőbb jósága
volt, — mondja —. a helyett, hogy gyorsan
léptetné előre, folytonos, barátsága mellett kény-,
szeríté hordani ifjúságában terheit. Ilyenek kötelezték le Erzsébet irányában.» Ilyenek valóban.
Noha leghűbb s legrégibb miniszterei egyikének volt fia, noha maga is legügyesebb és legműveltebb ifja korának: ő a fáradalmakra, homályra, szegénységre kárhoztatá. Tehetségeit
ócsárolta. A legparancsolóbb modorban dorgálá,
midőn a parlamentben független szerepet mert
játszani. Megtagadta tőle az előléptetést szakában, mit jogosan igényelhetett: Neki köszönheté
Bacon, hogy mig ifjabb férfiak; kik származásra
felette nem, és mindennemű személyes érdemben sokkal alatta állának, — az állam legmagasabb hivatalait tölték be, jószágot jószágra
szereztek, palotát palotára emeltek: ő adósok
börtönében ült 300 font miatt. Bizonyára, ha
Erzsébetnek igen, úgy Essexnek épen semmi
hálával sem tartozott. • Ha a királynő igazán
legjobb barátja, úgy Essex legnagyobb ellensége
volt. Csodáljuk, hogy Mr. Montagu nem vitte
ezt az indokolást kissé tovább. Állíthatta volna,
hogy Bacon boszuja az ellen az ember ellen,
ki igyekezett megmenteni ifjúságát attól az
üdvös tehertől, melyet reá a királynő rakott, ki
őt gyorsan óhajtá előléptetni, ki nem elégedvén
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meg az igyekvéssel, hogy az Attorney-General?
ságot ráerőltesse, oly kegyetlen volt, hogy földbirtokkal ajándékozta meg: nagyon menthető·.
És ismét, alig hihetjük, hogy Mr. Montagu komolyan beszél, ha azt állítja, hogy Bacon a közjónak
tartozott, meg nem semmisítni reményét saját
előmenetére, s hogy Essex ellen csak azért lépett
föl, mert oly hatalomra kívánt jutni, melyen
képes legyen használni hazájának. Mi valóban
nem tudjuk ezt az indokolást másként megczáfolni, csak előadása által. Semmi sem lehetetlen, miben nincs ellentmondás. Meglehet,
hogy Bacon indoka ez alkalommal hála volt a
királynő iráni, azért, mert őt szegénységben
hagyta s a vágy, használni embertársainak valamely magas polczon. Meglehet, hogy Bonner
jó protestáns volt, ki meg lévén győződve, hogy
a martyrok vére az egyház csirája, csak azért
vitte végbe hősiesen a legsanyarubb és gyalázatosabb üldözést, hogy az' angol népben a
pápaság iránt mély és állandó gyűlöletet ébreszszen. Meglehet, hogy Jeffreys hőn szerette a
szabadságot s csak azért fejeztette le Algernon·
Sidneyt s csak azért égetteté el Elisabeth
Gauntot, hogy visszahatást idézzen elő, mely a.
kiváltságok megszorítására vezessen. Meglehet,
hogy Thurtell csak azért ölte meg Wearet, mert
Anglia ifjainak hathaiós óvást akart adni játék és
rossz társaságok ellen. Meglehet, hogy Fauntleroy
csak azért hamisított ügyvédi okleveleket, hogy
Lord Bacon.
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sorsa a közönség figyelmét a büntető törvények
hiányaira fügeszsze. Mindez, mondjuk, 'lehetséges. De oly rendkívül valószínűtlen, hogy az,
ki ily· föltevésből cselekednék, csak St. Lucba
való volna. S mi nem látjuk át, hogy oly föltevéseknek, melyek szerint • egy józan ember
sem cselekednék az életben, helyt adjunk a történelemben.
Mr. Montagu véleménye, hogy Bacon csak
azért óhajtotta a hatalmat, mert az emberiségnek használni akart, kissé különösnek tetszik
előttünk, ha tekintetbe veszszük, miként használta később Bacon ezt a hatalmat s miként
veszité el. A szolgálat, melyet az emberiségnek
Lady Warthon nagy pénzdarabjai és Sir John
Cennedy házikójának elvétele által tett, bizonyára nem volt oly nagy fontosságú, hogy szentesítse azokat az eszközöket, melyek a czélhoz
vezetheték. A dolog, nyiltan előadva, nagyon
félünk, igy állana: Bacon szolgai ügyvéd volt,
hogy becstelen bíró lehessen.
Mr. Montagu állítása szerint csak a tudatlan
és az a ki nem gondolkozik, tarthatja Bacont
gáncsolhatónak bármiért, mit mint királyi vádló
tett, és hogy egy ügyvédben sem igazolható a
discretio csak védencze mellett. Most nem akarjuk kutatni, ha az angol jogtudósok tana e tárgyban egyezik-e az észszel és erkölcsiséggel; ha
helyes-e, hogy az ember parókával fején és szalaggal nyalva körül egy guineaért tegye azt, mit
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e járulékok nélkül egy. országért tenni becstelennek és gyalázatosnak, tartaná; ha helyes-e,
hogy az általa nemcsak igaznak hitt, hanem
igaznak tudott állítást hamis színben törekedjék
tüntetni a biró előtt mind az által, mit álokoskodás, szónoklat, ünnepélyes erősítés, indignált
felkiáltás, taglejtés, arczjáték, . egyik becsüleles
tanú elijesztése s a másik zavarba hozása tehetnek. Nem szükség most eldöntenünk ezt a
kérdést. A bevett szokások legyenek jók vagy
rosszak, oly szokások, melyekhez sok bölcs és
erényes ember alkalmazta s naponként alkalmazza magát. Ha tehát Bacon nem tett többet,
mint a mennyit e szokások követeltek, szívesen
megengedjük, hogy gáncsolhatlan vagy legalább
menthető. De mi azt hiszszük, hogy viseletét
egy jelenleg vagy bármikor Angliában létezett
szokás sem igazolja. Mindig tartották hogy oly
bűnesetekben, melyekben a fogolytól az ügyvédi
segélyt megtagadták, s mindenek felett főbenjáró eseteknél, az ügyvéd mindig jogosult es
köteles volt discretiót gyakorolni. Igaz, hogy a
forradalom után, midőn a parlament a Stuartoktól ártatlanul kiontott vér nyomozásához kezdett, azoknak az ügyvédeknek védelmében, kik
Sir. Thomas Armstrong megölésében bűntársak
valának, tettek némi kísérletet, a megmentésökre.
De ezt a nyomorult sophismát elnémjták az
alsóház szidalmai. «Addig nem folynak jól dolgaink — mondá mr. Foley — a mig egy. ily
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embert példásan meg nem büntetünk.» «A szörnyek egy új neme van a világon, kik az embert
vérpadra szónokolják. Ezeket vérebeknek nevezem. Sawyer nagy bűnös s e gyilkosság az ő
bűne;» «.Felszólalok, hogy lelkiismeretemet megkönnyítsem, mondá Mr. Garoway. Nem akarom
ennek az embernek vérét küszöbömön. Sawyer
kért Ítéletet s végrehajtást ellene. Bűnösnek tartom őt ennek az embernek meggyilkolásában.
Tegyenek vele, a mit akarnak.» «Ha a.joggyakorlat — mondá az idősb Hampden — ily nemű
gyilkolásra feljogosít, mindenkinek érdekében
áll felkelni ellene s kiirtani.» S igy nem csupán
a tanulatlan falusi nemes beszélt: Sir Williams
Williams, egyike azon kor legügyesebb s nem
igen lelkiismeretes jogászainak, hasonló szempontból vette fel a dolgot. Ö nem habozott,
mondá, részt venni a püspökök elleni vádban,
mert nekik megvolt engedve az ügyvéd. De azt
állitá, hogy a hol a fogolynak nincs megengedve
az ügyvédi segély, a királyi vádló köteles discrétiót gyakorolni, s minden jogász, ki e különböztetést mellőzi, elárulja a törvényt. De szükségtelen tekintélyek idézése. Mindenki tudja, ki
valaha valamely törvényszéki tárgyaláson jelen
volt, hogy a jogász gyakorol discretiót bűnesetekben, s minden józan ember előtt világos, hogy
ha nem gyakorolnának ily discretiót, gyülöletesb
testületet képeznének, mint Italia azon. bravói,
kik tőrdöféseiket alkudják el.
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Bacon az ellen az eínber ellen lépett föl, ki
nagy vétket követett el ügyan, de ki barátja és
jóltevője volt. Többet tett ennél. Sőt'többet, mint
bárki jogosan tehetett volna, ha sohasem is látta
Essexet. Az ügyvéd minden fogását fölhasználta,
hogy a fogoly viseletét menthetlenebbnek s az
államra nézve veszélyesebbnek bizönyitsa, mint
milyen az valóban volt. Minden, mit hivatalos
kötelessége bármily esetben kívánt volna, áz volt,
hogy úgy vezesse az ügyet, hogy az elmarasztalást biztosítsa. De a körülmények természete
folytán semmi kétség sem lehetett, hogy Essexet
vétkesnek fogják találni. Ennek á véteknek jelleme világos volt. Csak most, fényes nappal, a
főváros utczáin, ezrek jelenlétébén követté el.
Ha volt valaha alkalom, melyben az ügyvéd
nem jött kísértetbe, tárgyhoz nem tartozó dolgokhoz folyamodni birál· itélötehetsége megvakitására, szenvedélyeik fölgyujtására: ez volt az
alkalom. Mért folyamodott hát oly érvekhez
melyek, mig nem nevelhetők az eset súlyát
törvényes szempontból, nagyon nehezítették
erkölcsi bűnösségét annak a szerencsétlen
mérénynek s félelmet és boszut ébresztettek ott,
honnan Essex már egyedül várhatott kegyelmet.
Mért emlékeztető a hallgatóságot a régi zsarnokok fogásaira ? Mért tagadta, mit mindenki
igaznak ismert, hogy tudniillik egy hatalmás párt
az Udvarnál már rég tört a fogolynak vesztére.
Mindenek fölött, miért vont párhuzamot á leg-
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szerencsétlenebb gonosztevő s a kor legromlottabb és legszerencsésebb lázadója közt? Tökéletesen lehetetlen volt-e mindazt megtennie, mit
tiszti kötelessége követelt, a nélkül, hogy a féltékeny fejedelemnőt a ligára, a torlaszokra, s
mindazokra a megalázásokra emlékeztesse, miket
egy túlhatalmas alattvaló halmozott III. Henrikre?
De ha azt a mentséget elfogadjuk is, melyet
Mr. Montagu Baconnak mint ügyvédnek védelmére hoz föl, mit mondjunk a Declaration-ra?
Itt már nem hozhatta föl tiszti kötelességét ürügyül. Még azok is, kik úgy tartják, hogy az ügyvédnek kötelessége bizonyos tekintetekből akasztani, négyelni és nyúzni az ő jóltevőjeit, alig
fogják mondani, hogy kötelessége ellenökócsárló
pamphleteket irni, ha sírban nyugosznak. Bacon
azzal mentette magát, hogy ő nem felelős a könyv
tartalmáért és hogy csak a szerkesztés övé. De
hát mért adott ily tartalomnak alakot. Nem találhattak-e valamely közönséges írót, erény- és
szégyen nélkülit, ki túlozza egy nemes szellem
már oly drágán bűnhődött tévedéseit? Minden
kor szül ilyen kapcsot az ember és majom közt.
Minden kor megtermi Öldmironjait, Kenrickjeit
és Antony Pasquinjeit. Baconnak kellett igy
megalázni eszét ? Nem érezte-e, hogy mig kikerekített és élt adott némely Cecil irigysége
által dictált mondatnak, hogy a valószínűség
alakjába öltöztette a Cobham gyáva rossz aka-
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rata által költött rágalmat: nemcsak barátja és
saját becsülete ellen vétkezett? Nem érezte-e,
hogy tudomány, ékesszólás, philosophia: mind
lealacsonyultak az ő lealacsonyulásában ?
Mindennek valódi magyarázata egészen világos, s csak is az uralkodó szenvedélyig fokozódott részrehajlás okozhatott itt tévedést. Bacon
erkölcsi tulajdonai nem voltak magasb neműek.
Nem mondjuk, hogy rossz ember volt. Nem volt
embertelen vagy zsarnok. Alázattal viselte magas polgári állása tisztességét s azt a még magasabbat, melyet észtehetségeivel vívott ki. Ha
valaha, csak igen ritkán ingerlődött oda, hogy
rossz indulattal s gorombán bánjék valakivel.
Senki sem tartá nagyobb készséggel oda balarczát annak, ki a jobbon megcsapta. Senki sem
volt jártasb a szelíd válaszokban, melyek lefegyverzik a. haragot. Egyetlen, a legkisebb
hitelt érdemlő vádló sem terhelte kicsapongó
életmóddal. Egyforma vérmérséklete, könnyű
udvariassága, tiszteletet ébresztő magatartása
kedvező benyomást tettek azokra, kik őt oly
körülményekben látták, melyek az elveket nem
teszik nehéz próbára. Hibái — fájdalommal írjuk — hideg sziv s aljas elme valának. Ugy látszik, képtelen volt erős hajlandóságot érezni,
nagy veszélyekkel szállni szembe, nagy áldozatokat hozni. Vágyai földi dolgokon függöttek.
Vagyon, rang, .czimek, patronatus, hivataljelvények, pecsétek, czimer, nagy házak, szép ker-
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teb, gazdag jószágok, tömör ezüstnemű, tarka
kárpitok, ritkaság-kabinetek épen annyira vonzották, mint azokat az udvaronczokat, kik térdre
•estek a sárban, midőn Erzsébet elment mellettük, s aztán haza siettek, megírni a skót királynak, hogy . ő felsége nagyon roskadozottnak látszott. Ilyen tárgyakért mindenre lealázta magát,
mindent tűrt. Ezekért könyörgött a legalázatosabb módon, s midőn igaztalanul s durván visszautasították megköszönte azoknak kik visszautasítottak, s ismét' könyörgeni kezdett. Mihelyt
látta, hogy függetlenségének a parlamentben
csak legkisebb jele is sérti a királynőt, ilyen
tárgyakért alázta magát porig előtte s oly kitételekben esedezett bocsánatáért, melyek inkább
illettek volna egy elitélt tolvajhoz, mint egy
megyei követhez. Ezekért csatlakozott Essexhez,
ezekért hagyta el. Nem szűnt meg patrónusa
ügyét védelmezni a királynő előtt mind addig, míg
azt hitte, hogy ügye pártolása által magának
is szolgálhat. Sőt többet tett. Mert érzelmei, ha
hők nem, rosszak sem valának; addig védte ezt
az ' ügyet, mig magára nézve károsnak nem
hitte. De midőn világos lett, hogy Essex homlokegyenest rohan vesztébe: Bacon saját sorsáért
kezdett remegni. A mitől félhetett, nem lett
volná ugyan igen aggasztó magasztos jellemű
emberre nézve. Nem a halál volt. Nem a fogság. Az udvari kegy elvesztése vala. Hogy mások hátra fogják, hagyni a dicsőség pályáján.
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Hogy lesz üres ideje bevégezni az Instauratio
Magnát. A királynő hidegen nézett rá. Az udvaronezok mint markírozott embert kezdték tekinteni. Elhatározd, hogy megváltoztatja viseletét s oly erővel halad' ez uj pályán, hogy a
vesztett időt kipótolja. Midőn már elhatározá
magát a barátja ellen való fellépésre, tudván,
hogy gyanakosznak rá, nagyobb hévvel lépett
fel, mint mennyi szükséges vagy igazolható leendett valamely idegen ellenében. Megfeszité
ügyvédi talentumát, hogy Essex vérét ontsa
ki, s irói talentumát, hogy emlékét szenynyezze be.
Az bizonyos, hogy viselete abban az időben
nagy és általános rosszalást keltett. Addig ugyan,
míg Erzsébet élt, bár mélyen érezték e rosszalást, nem nyilvániták hangosan. De nagy változás közelgett. A királynő egészsége inár régen
hanyatlóban volt; s a kor s betegség hatásához
most éles lelki szenvedés is járult. Utolsó napjainak szánalmas buskomorságát rendesen mély
báriatánák Essexért tulajdonították. Mi azonban
hajlandók vagyunk lehangoltságát részint testi
bajoknak, részint udvaronczai s miniszterei viseletének tulajdonítani. Mindent elkövettek, hogy
elfejtsék előle fondorkodásaikat, melyeket a skót
udvarnál űztek. De éles elméjét nem lehetett
így megcsalni. Ö nem tudott mindent. De tudta,
hogy öly emberek környezik, kik türelmetlenül
várják azt az uj világot, mi halála után fog
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megkezdődni, kiket soha sem csatolt hozzá szeretet, s most csak igen lazán csatol hozzá az
érdek. Alázat és hízelgés nem rejtheték el
előle a szomorú igazságot, hogy azok, kikben
bízott s kiket elősegített, soha sem szerelték s
gyorsan apadt félelmök tőle. Képtelen levén,
magát megbőszülni, s büszkébb, hogysem panaszkodjék: hagyta a bánatot és gondot évődni
szivén, mig a hatalom, szerencse és dicsőség
hosszú pályája után kifáradva s életuntán halt
meg.
Jakab lépett a trónra: s Bacon minden ügyességét felhasználta, hogy nyerjen magának új '
ura kegyéhői osztályrészt. Ez nem volt nehéz
feladat. Jakabnak, mint embernek s mint fejedelemnek, számos hibái voltak; de érzéktelenség a genius és tudomány igényei iránt nem
vala köztök. Valóban ő két emberből állott: az
egyik elmés, olvasott tudós, ki írt, vitatkozott és
szónokolt — s a másik ideges, hóbortos bolond,
ki tett. Ha kanonok lett volna a keresztyén egyházban, vagy vesminsteri apát, nem valószínűtlen, hogy nagyon tisztességes nevet hagy az
utókorra; hogy kitünteti magát a biblia fordítói
és a dordrechti zsinat hittudósai közt, s hogy
az irodalmi világ Vossius és Casaubonus nem
megvetendő vetélytársának tartja. De a sors
oly Állásba helyezte, melyben gyengeségei szégyennel fedték s melyben tehetségei nem hoztak rá tisztességet. Valamely collegiumban sok
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különczséget és gyermekességet örömest megbocsátottak volna ily tanult embernek. De a
trónon minden tudományának csak az volt eredménye, hogy az emberek pedansnak és bolondnak tartották.
Bacont az udvar kedvezően fogadta; s ő hamar átlátta, hogy a királynő halála kilátásait az
előléptetésre nem csökkenté. Nagyon óhajtá,
hogy lovaggá üssék, két okból, melyek kissé
furcsák. A király már fél Londont fölütögette
s Bacon volt az egyetlen, kinek nem volt czime
a gray inni ebédlőben. Ezt nem igen szerette.
Ezenkívül ő, hogy saját szavait idézzük, «egy
alderman lányára akadt, ki csinos hölgy volt, s
egészen az ő ízlése». E két okból felkérte unokaöcscsét, Róbert Cecilt, «ne sajnálná ő lordsága»
befolyását javára fordítani. A kérelem sikeres
volt. Bacon egyike lett a háromszáz nemesnek,
kik a koronázási napon a lovaggá üttetés tisztességében — ha igy nevezhetni — részesültek.
A csinos hölgy, Bamham alderman leánya, nem
sokára azután beléegyezett, hogy Sir Francis
neje lesz.
Erzsébet halála, bár egészben véve emelte
Bacon kilátásait, egy tekintetből szerencsétlen
esemény vala reá nézve. Az uj király mindig
kedvelte Essexet, s mihelyt trónra lépett, kezdé
tanúsítani kegyét a Devereux-család s azok iránt-,
kik a szerencsétlenségben nem hagyták el e családot. Most már mindenki szabadon nyilatkoz-
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hatott azokról a sajnos eseményekről, melyekben Bacon oly nagy részt vett. Alig hűltek meg
Erzsébet tetemei, hogy a közérzület a lord Southampton iránt nyilvánított tiszteletben jelentkezni kezdett. Ezt a jeles férfit, kit késő századok is emlegetni fognak, mint Shakspeare nagylelkű és éles látású pártfogóját, kortársai, főleg
Essex iránt táplált feláldozó szeretete miatt tárták nagy tiszteletben. Öt barátjával együtt vádolták és ítélték el. De a királynő megkímélte életét s halálakor még fogva volt. A látogatók
•özönnel siettek a Towerbe, szerencsét kívánni
közelgő kiszabadulásához. De hogy e tömeg közé
vegyüljön, azt Bacon nem merészelheté. A sokaság hangosan kárhoztalá, s lelkiismerete azt
súgta, hogy a sokaságnak nagyon is igaza van.
Levélben mentegette magát Southampton előtt
•oly kifejezésekben, melyeket, ha Bacon, mint
Mr. Montagu hiszi — csak azt tette volna, mit
mint alattvalónak s mint ügyvédnek tenni kötelessége volt — gyalázatosan szolgaiaknak kellene tekintenünk. Ö bevallja félelmét, hogy tisztelkedése sértő volna, s hogy tisztelet-nyilvánítása nem nyerne hitelt. «S mégis — úgymond
— isten látja lelkem, hogy e nagy változás
semmi más változást nem okozott bennem lordságod, iránt, mint hogy most már bizton lehetek
azzá, milyen eddig őszintén valék.» Mint fogadta
Southampton e mentségeket, arról nem vagyunk
értesülve. De annyi bizonyos, bogy a közvéle-
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mény oly módon nyilvánult Bacon ellen, melyet
nem lehetett félre magyarázni. Csakhamar házassága után egy, Devon lordhoz intézett levél
alakjában megírta eljárása védelmét. Ez az értekezés szerintünk csak azt bizonyítja, mily
rendkívül rossznak kellett annak az ügynek lenni,
melyért oly talentum ily keveset tehetett.
'*·. Nem valószínű, hogy Bacon védelme nagy
hatást gyakorolt kortársaira. De a kedvezőtlen
benyomás, mit cselekvésmódja okozott, úgy látszik, enyészni kezdett. Valóban nagyon különös
oknak kell annak lenni, a mely olyan embert
mint ő, sok időre népszerűtlenné tegyen. Tehetségei a megvetés, mérsékeltsége s modora a
gyűlölet ellen biztosították. Alig van oly sötét,
történet, melyet el ne feledtetne oly nagy tehetségű ember, kinek tehetségei óvatossággal, jó·
kedvvel, türelemmel s nyájassággal párosulnak,
ki mindennap áldoz a nemesisnek, pompás társalgó, szolgálatkész bár nem buzgó barát s veszedelmes, de békülékeny ellenség. A következőnemzedékben Waller kitűnő példa volt erre.
Valóban Waller sokkal jobban hasonlított Baconhoz, mint első tekintetre látszanék. A nagy angol bölcselő magasabb értelmi tulajdonaira, arra
a lángészre, mely a tulajdon történetében halhatatlan időszakot alkotott, Waller nem formálhat ugyan igényeket. De Waller esze, a menynyire terjedt, összetalált a Baconéval, s hogy
úgy mondjuk a Baconéból lehetett volna mint-
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•egy kivágva. Azokban a tulajdonokban, melyek
az: embert érdek és tisztelet tárgyává teszik az
utókor előtt, nem lehet őket egybehasonlitani.
De azokban a tulajdonokban, melyek által az
ember kortársai előtt leginkább ismeretes, meglepően hasonlítottak egymáshoz. Mint világfiaknak, udvaronezoknak, politikusok-, társak-, szövetségesek-, ellenségeknek: majdnem azon ér-··^
demeik s hibáik voltak. Nem valának rossz
indulatuak, zsarnokiak. De hiányzott bennök az
érzés melege s a lélek emelkedettsége. Sok dolog . volt, mit jobban szerettek az erénynél s
mitől jobban féltek mint a vétektől. De még
akkor is, midőn oly tettekre alacsonyulnak, melyeket még a legrészrehajlóbb előadó tollából
sem lehet erős rosszalás és megvetés nélkül
•olvasni: a közönség nem 'szűnt meg a becsüléstől nehezen megkülönböztethető érzéssel tekinteni őket. Júlia hyperbolája rajtok valósult.
«Homlokaikon szégyenelve ült a szégyen.» Mindenki úgy igyekezett fátyolt vetni hibáikra, mintha
azok önönmagáéi lettek volna. Clarendon, ki
személyes okból nem szerette, s méltán nem
szerette Wallert, igy szól róla: «Nem szükség
többet mondani kitűnő eszének hatalma s társalgása kellemének dicséretére, minthogy az élég
nagy volt elfedni igen nagy hibái özönét, az az
úgy fedezi el őket, hogy számba ne vegyék vádolására a legalacsonyabb szűkkeblűséget, romlottságot, a bátorság hiányát erényes cseleke-
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detekre s a szolgai hizelgést, melyet annyira
vitt, hogy a leghiúbb s parancsolóbb természetű
megelégedhetett vele . . . . Képes volt kiengesztelni azokat, kiket legjobban megsértett s felharagitott s ezt egész agg koráig oly ritka szerencsével tartá meg, hogy társaságát szerették
a hol gondolkodásmódját gyűlölték s legalább
szánták a hol leginkább utálták is.» Félünk,
ebből sokat lehetne, némi szeliditéssel, Baconra
alkalmazni. Waller talentumának, modorának s
műveltségének befolyása vele meghalt; s a
világ részrehajlatlan ítéletet mondott jelleméről.
Néhány folyékony sor nem elég megvesztegetésül az ótókor itélőtehetségének megrontására. De Bacon befolyását széltibe érzik s érzeni fogják az egész müveit világon. Ha kortársai enyhén, az utókor még enyhébben bánt
vele. Forduljunk bár merre: hatalmas esze diadaljelei mindenütt tisztán láthatók. Manlius felett Ítélünk szemben a Capitoliummal. .
.
Jakab uralkodása alatt Bacon gyorsan emelkedett vagyonban s kegyben. 1604-ben valóságos királyi tanácsos lett, 40 font évi fizetéssel;
s 60 font évi segélyt rendeltek számára. 1607ben fősollicitator — Solicitor-General — 1612·
ben korona ügyvéd — Attorney-General — lett.
Ezentúl is kitünteté magát a parlamentben, különösen igyekezete által annak a jeles rendszabálynak Anglia és Scotia uniójának előmozdításában, mely a király szivének kedvenc óhajtása
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volt. Nem vala nehéz ily észnek sok ellenállhatlan okot hozni fel e mellett a terv mellett. A
Post natik ügyét ő vitte a kincstári kamarában;
a birák határozatát, mely határozatnak törvényességét ugyan kétségbe lehet vonni, de jótékony hatását el kell ismerni — az ő ügyes
vezetésének tulajdonították. Noha tevékenyen
elfoglalták a parlament és a törvényszékek, mindig talált üres időt tudományokra és philosophiára. A nemes értekezés a Tudomány haladásáról., mely későbB a De Augmentisba bővült
ki, 1605-ben jelent meg. A régiek bölcsesége,
mely mű, ha más irótól származik, az ész és
tudományosság mesterművének tekintetnék, de
a Bacon hirét kevéssel neveli — 1609-ben nyomatott ki. Ez időközben lassan a Nóvum Orgánum is haladt. Több kitűnő tudományu férfiúnak- alkalma volt vázlatokat s egyes részeket
látni ebből a rendkívüli könyvből; s habár nem.
mindig, valának hajlandók elismerni szerző nézeteinek helyességét: lángeszéről a legnagyobb
bámulattal szólottak. Sir Thomas Bodley, a leggazdagabb angol könyvtárak egyikének alapítója,
azok közé a konok conservativok közé tartozott,
kik Bacon reményét, melylyel az emberi faj
jövő rendeltetését előre látta, merő chimaeranak
tekintették s kik gyanakodva s ellenszenvvel
nézték az uj sehismaticusok ujitó szellemét a
philosophiában. De, miután elolvasta a úogitata
et Visát — azok között az elszórt levelek kő-
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zött, melyekből később a nagy jósmunka készült,
a legbecsesebbet egyikét: még maga Bodley is
elismerte «hogy Bacon a müvében épen'ézteknél á pontoknál mindén javaslatában és állításában mesternek mutatkozik» és «netíí. lehet
tagadni, hogy az értekezés teli vari kitűnő-nézetekkel a tudomány jelen állapota felől is becses észlelésekkel megszerzése módj airól.» 1612beri az Essayk uj kiadása jelent meg, hozzáadásokkal, melyek az eredeti gyűjteményt : mind
terjedelemre mind tartalomra meghaladták. Ezek
a foglalkozások sem vonták el Bacon figyelmét
attól a munkától, melynél nehezebbet; dicsőbbet s hasznosabbat még az ő szellemének hatalma sem alkothatott volna: az angol· törvényeknek, hogy saját szavait használjuk, össze;
vonásától s újra gyűjtésétől. ·
Szerencsétlenségre épen ekkor abban munkálkodott, hogy ezeket á törvényeket a zsarnokság leggyalázatosabb czéljáira ferditsé el:. Midőn
Olivér St.' Johnt a csillagkamra elébe ' idézték,
mert azt állitá, hogy á királynak nincs joga' önkénytes adót szédni be, s midőn férfias é s alkótrriányos viséletéért a király tetszéséig tartó'fögságra s ötezer főnt pénzbirságra Ítélték: Bacon
lépett föl mint királyi vádló. Ugyan- ez idofájt
inélyen bocsátkozott egy még gyalázatosabb
dologba. Valami Peacham nevü agg lelkészt árulással vádoltak bizonyos, irószobájábáh ¡talált
prédikáczió némely helyei alapján! A·'predikáLord Bacon.
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czióí, akár ő irta, akár nem: el nem prédikálta.
S nem bizonyult be, hogy el akarta volna prédikálni. Annak a szolgai kornak legszolgaibb
lelkű jogtudósai kényszerűitek megadni, hogy
nagy nehézségek forognak fen úgy a tény, mint
a j(ig kérdésére nézve. Bacont felhasználták
ezeknek a nehézségeknek elmozdítására. Öt
használták rá, hogy a jogkérdést a birák megvesztegetése, s a ténykérdést a fogoly kínpadra
vonatása által állapítsa meg.
Három bíróhoz a Kings-Benehből hozzá lehetett férni, de Coket más agyagból gyúrták. Bármily pedáns, vakbuzgó és durva volt, voltak
tulajdonai, melyek — bárha kellemetlenül, de
nagyon hasonlilottak valamely közhivatalnok
legmagasbb erényeihez. Ö kivételt képezett az
alól a maxima alól, melyről azt hisszük, hogy
általánosan igaz, miszerint azok, kik tapodják a
gyámoltalant, hajlandók csúszni a hatalmas előtt.
Durva nyerseséggel bánt nála fiatalabb társaival
s gyalázatosan kegyetlenül a főbenjáró kereset
alatt levő foglyokkal. De férfiasan lépett föl a
király s kegyenczei ellen. Senki sem tünt £el
•oly kedvezőtlen szinben ha alárendeltjeivel volt
dolga s nem volt igaza. Azonban méltányos megadni, hogy abban a korban senki sem tűnt föl
oly dicséretes szinben, ha felebbvalóval állt
szemközt s történetesen részén volt az igazság.
Ily alkalommal félig elfojtott durvasága s bánhatlan nyakassága tisztességes és becsülésre
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méltó alakká változtaták az ügyvédekkel és bírákkal szemben. Jelen alkalommal makacs, mogorva volt. Nyíltan kimondá, hogy uj s igen
helytelen dolog a bíráktól a koronaügyvéddel
értekezni, oly főbenjáró eset felett, melyben később ítélni fognak; s egy ideig határozottan
távol tartotta magát. De Bacon ép oly ármányos
volt a mily kitartó. «Van még reményem» írja
egy levélben a királynak «hogy ha homályos
czélzásokkal kétséget ébresztek benne, hogy magára hagyják: majd lord Coke sem akar egyedül maradni.» Nem sokára siker koronázta Bacon ügyességét; Coke mogorván s vonakodva
követte társai példáját. Azonban Peacham elmarasztalására nem csak törvényt, de tényeket
is szükség volt lelni. Következésképen a nyomorult öreg embert kínpadra vonták s ennek a
rettentő büntetésnek végbevitele alatt Bacon
vallatta, de hasztalan. Nem lehetett tőle vallomást kicsikarni; s Bacon irt a királynak, panaszkodván, hogy Peachamot az ördög némává
tevé. Végre a tényálladék meg lett állapítva. A
birák kimondták a vétkest, de a vádak oly fel
tünően csekélyek valának, hogy a kormány szégyelte volna végrehajtani az Ítéletet s megengedő, hogy Peacham életének kevés hátralevő
napját a börtönben senyvedje el.
Mr. Montagu ezt az egész borzasztó történetet őszintén elbeszéli.; Nem ferdít, nem hallgat
el egy lényeges tényt sem. De Bacon viseleté6*
-
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Len semmi kárhoztatni valót sem lát. Nagyon
helyesen· állítja, -Rogy a más korbeli :embert 'nem
kell á' mi' korunk mértékével mérni; hogy- Sir
Matthew Halé nem mondható azért rossz' émbérnek, mert· egy asszonyt boszorkányság miatt
kivégeztetett;- hogy az utókörnák nem leend
joga ócsárolni korunk biráit, mert a bévett szokás szerint eladják a hivatalokat törvényszékeiknél, bármily rossz légyen is é szokás; s Bacon hasonló elnézésre jogosult. «Üldözni az
igazság barátját :— mond Mr. Montágu, mert a
bevett szokásokat ellenzi, s későbbi századokban gáncsolni, mert nem volt buzgóbb az ellenzésben, oly hiba, mely nem szünend meg addig,
mig á felsőség nyomása alól való kiemelkedésben örömet lelünk.
Nem vitatkozunk 'Mr. Montaguval állítása ellen
általánosságban. Minden szavát helyben hagyjuk. De illik-e a jelen esetre? I g a z é , hogy első
Jakab idejében bevett' szokásuk volt a koronaügyvédeknek magán tanácskozást tartani a' bírákkal oly, főbenjáró esetek felett, melyek felett
azoknak- a bíráknak később itélniök kellett?
Bizonyára nem. Ugyanazon a lapon, melyen Mr.
Montagu azt állítja, hogy «a bíróra törvényszéken kivül befolyni akarni, akkor, úgy látszik,
alig tekintették helytelennek», Sir Eduárd Coke
saját szavait idézi erről a tárgyról· «Nem akarom elmondani, mit; tartok ezekről a fülbe gyónásókról, melyek ujak s irányuk a legkárosább,
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és .. nem, egyeznek meg, az . ország. szokásaivah.
Lehet-é képzelni, hogy Co.ke, a ki maga 13 évig
yolt,koronaügyvéd, .ki sokkal több..hűtlenségi
pert vitt, mint bármely, az angol . történetben
említett-ügyvéd, s ki majdnem közvetlenül lépett
a-,koronaügyvé(lségből az ország legfőbb, bűnfenyítő. törvényszékéhez .mint első tisztviselő:
megdöbbenheteitt volna, midőn értekezésre hívják a .koronaügyvéddel, , s újnak nyilváníthatja
vala e .szokást,· ha csakugyan be lett volna véve?
Jól. .tudjuk, hogy a közönséges polgári ügyekben
habár igen bűnös, de általános szokásuk .volt .a
bíráknak, magánkérelmeket meghallgatni,, De a
szokás, a bírákat halálos ítélet, kimondásában
megnyerni akarni, azt hiszszük uj· volt, először,
mért Coke, ki ezeket a dolgokat.jobban ismeré,
mint.bárki más az ő .idejében,.újnak, állítja,,és
másodszor, mert .se Bacon, se Mr. Mqntagu nem
mutattak még egyetlen példát, sem rá, ,·
.
•Hogy áll tehát a. .dolog?,Csak .igy:·,Bacon
nem .valamely általánosan helyesen , ismert szokáshoz alkalmazta magát. Még nem is . régi
visszaélés utolsó késlekedő követője volt.: Elég
gyalázatos eset lett volna az utóbbi is, . De. ez
utóbbi .eset. tisztességes,· az övével .hasonlítva
össze. Bűne az; hogy a törvényszékeknél oly
gyűlöletes visszaélés behozatalát kisérté . meg,
melyre még nem . volt, példa Eszénél, fogva
alkalmasabb .vala, mint bármely más .angol,
javitni hazája intézményeit. De fájdalom, látjuk,

70

hogy nem habozott arra fordítni nagy tehetségeit, hogy ez intézményekbe uj s a leggyalázatosabb corruptiót hozza be.
Ugyanezt vagy majdnem ezt mondhatni
Peacham kínoztatásáról is. Ha igaz, hogy első
Jakab idejében a foglyok kínoztatását általánosan megengedhetőnek tartották, elfogadhatjuk
mint mentséget, habár kevesebb készséggel
olyan embernél mint Bacon, mint valamely közönséges ügyvédnél vagy politicusnál. De a dolog
úgy áll, hogy a foglyok kinzását a jogászok
általánosan törvénytelennek ismerték el és a
közvélemény mint kegyetlent átkozta. Több
mint 30 évvel Peacham pere előtt oly hangosan
kárhoztatá a nemzet szava e gyakorlatot, hogy
lord Burleigh szükségesnek találá mentséget
bocsátani közre, mert alkalmival hozzá folyamodott. De bárha a veszélyek, melyek akkor
az országot fenyegették, igen különböztek azoktól, melyek Peacham akármely nemű írásából
háramolhattak volna reá, habár a királynő életét s az ország legdrágább érdekeit veszély
fenyegette, habár a körülmények olyanok voltak, hogy minden rendes törvény fölébe a legfőbb törvény, a közbiztosság látszott lépni : a
mentség mégsem elégité ki az országot, s a
királynő szükségesnek látta rendeletet bocsátani
ki, mely az államfoglyok bármely ürügy alatt
való kínoztatását szigorúan tiltja. Ez időtől fogva
a kinoztatás, mely mindig népszerűtlen, mindig
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törvénytelen volt, szokatlanná is vált. Köztudomású dolog, hogy 1628-ban, csak 14 évvel később, hogy Bacon a Towerbe ment, Peacham
sikoltásait hallgatni, a birák azt határozták, hogy
Feltont, egy oly gonosztevőt, ki nem érdemelt,
de valószínűleg nem is várhatott valami rendkívüli kíméletet, nem lehet törvényesen kínpadra
vonni. Mi ennélfogva azt mondjuk, hogy Bacon
helyzete nagyon különbözik attól, melybe Mr„
Montagu igyekszik őt állítani. Bacon itt világosan hátrább állott koránál. Ő egyik legutolsó
eszköze volt a hatalomnak, a ki megmaradt a
legkegyetlenebb s képtelenebb szokásnál, mely
valaha az igazságszolgáltatást beszenyezte, annál
a szokásnál, melyet az előbbi nemzedék alatt
Erzsébet s miniszterei szégyeneltek, annál a szokásnál, melyet pár év múlva a törvényszékek
egyik hízelgőjének sem lett volna bátorsága vagy
arczátlansága védelmezni.
Bacon hátrább áll koránál! Bacon hátrább
áll Sir Eduárd Cokenal! Bacon elvetett visszaélésekhez ragaszkodik! Bacon ellent áll a művelődés haladásának ! Bacon igyekszik hátra erőltetni az emberi elmét' A szó csodásnak tetszik.
Ügy hangzik mint ellenmondás a szavakban. S a
dolog még is igy van: s a magyarázatot mindenki könnyen megtalálhatja, ha nincs elvakítva
előítélet által. Mr. Montagu nem hiheti, hogy
oly rendkívüli ember, mint Bacon, rossz tettet
követhetett volna el; mintha a történelem nem

rendkívüli emberek rossz tetteiből állana, mintha
faj,unk. legnevezetesebb pusztítói s ámitói, önkényes kormányok s ál-vallások a.lapitói nem mind
rendkívüli emberek lettek volna, mintha az emberi . nemet, ért nyomor kilencz tizedrészének
méS; .eredete lenne, mint a nagy tehetség aljas
vágyakkal párosulva. .
..
,•
Bacon ezt jól tudta. Elmondta,-hogy vannak
olyan, emberek,, kik «scientia, tanquam angeli
alati, eupiditatibus vero tanquam serpentes qui
humi reptant ;»* ehhez a felfedezéshez nem kellett az: o bámulatos .elméje s széles emberismerete. Valóban, csak saját lelkébe kellett tekintenie,, A. különbség a'fentszárnyaló angyal és a
csúszó .kígyó, között csak jelképe vala annak a
különbségnek, mely. Bacon a bölcselő s Bacon
a ..koronaügyvéd között volt, Bacon mikor· az
igazra s Bacon mikor a nagy pecsétre törekszik.
Azpk,· kik jellemének csak egyik felét nézik,
egész bámulattal. vagy egész megvetéssel.,szólhatnak róla. De: csak azok Ítélhetik meg helyesen,· kik egyszerre speculatióiban, cselekedeteiben tekintik. Ezeknek, nem lesz nehéz megérteni,
hogy : lehet .ugyanegy ember sokkal elébb és
sokkal,¡hátrább koránál, most a legmerészebb
é s ;hasznosabb, ujitó, majd . a leggyalázatosabb
visszaéléseknek legmakacsabb bajnoka. Könyvtárában ;ritka észtehetségei- mind a nemes becs* De Augmentis,

Lib. V. Cap. 1.
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vágy, kiterjedt pMarffropia s ,az igazság őszinte
szeretetének Vczetés9::^tt%.áU.p<t,taj|'. . f)tt ; . nem
vonja el -.semmi;. nemű, .kísértésaz ¿gaz útról.
Thoinas Aquinas. nem fizethetett, nagy;jutalmakat. Duns. Spotus. nem - adhata ¡peerséget, nem
Ígérhetett.. gazdag, hivatalt. Nagyon ...-különbözött
a,,nagy philospph helyzete,, ha ¡kilépett irószobájáHől vagy laboratóriumából, hogy a tömeg kÖ,zé
vegyüljön, ,mely (Whítehall, csarnokait töltp meg.
Abban az eg.éáz ¡tömegben, .nem., volt, senki .úgy
hivatva nagy . és maradandó, szolgálatot, tenni, az
emberiségnek.. De. az .egész .tömegben, nem volt
egy, sziv s.em,-;m,ely Jobban,·. ..függött. yolna oly
dolgokon, , melyeket;., senkinek, sem ; szabadna
szükségesekbe, hagyni, válni boldogságára, oly
dolgokon, melyeket, gyakran csak p,becsület,és
feddhetjenség árán lehet, megszerezni; .sÁjezetni
az. emberi fajt a haladás pályáján, á régi ¡értelmi
(jynastiák romjain, egy szerencsésebb •sáartósabb
birodalma,t alapítani,. a légkésőbb nemzedékekig
tiszteltetni piint legdics.őbb: jóiteypje az.emberiségnek: mind ezt.elérhette- v o l n a . D e mind. ez
nem, ért .neki semmit, > mig valami.; furfangos
ügyvédet, elébb, emeltek bírói.hiyataíra, mint.őt,
mig, valamely nehézkes falusi, nemes elébe lépett
a .nemesi korona erejénél, fogva, mig valamely
kerítő,.szerencsés szép, neje ..birtokában,, nyájasabb. köszöntést nyert Buckinghamtól, mig valamely az udvar,utolsó botrányaiban jártas, bohócz
hangosabb nevetésre fakaszthatá Jakabot.
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Évek hosszú során siker koronázta Bacon aljas dicsvágyát. Éles elméje korán képessé tevé
sejteni, ki leend valószínűleg a leghatalmasabb
ember az országban. Ö alkalmas'nt elébb ismerte
a király hajlamát, mint a király maga, s Villiershez csatlakozott, mig az udvaronezok kevésbbé
éleslátású tömege még folyvást Somersetnek
hízelkedett. Az ifjabb kegyencz befolyása naponkint növekedett. A tusa azonban a vetélytársak
közt még soká tarthatott volna, ha nem jön
közbe az a borzasztó gonosztett, melyet daczára
mindannak, xnit a történetírók ügyessége s fürkészései tehettek, még mindig titokteljes homály
fed. Somerset bukása fokonkénti és csaknem
észrevehetlen volt. Most homlokegyenest zuhant
alá s Villiers versenytárs nélkül maradván, gyorsan emelkedett a hatalom oly tetőpontjára, minőre. Wolsey óta egy alattvaló sem jutott.
. A két hires udvaroncz, kik különböző időben
terjesztették ki Baconra pártfogásukat, sokban
hasonlított egymáshoz. Nehéz megmondani, ha
Essex vagy Villiers tünt-e ki jobban a személy
s modor azon bájaival, melyeket az udvaroknál
valódi értékükön Iül becsülnek. Természettől
mindkettő bátor- s mint legtöbb a természettől
bátor ember, nyílt és őszinte volt. Mindkettő
heves és makacs vala. Mindkettőben hiányzottak azok a tehetségek és ismeretek, melyek az
államférfiban szükségesek. De mindkettő, bizva
ügyességében, melylyel a harczjáték korlátai
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közt s a báltermekben kitűnt, vágyott kormányozni az államot. Emelkedését mindkettő a
fejedelem személyes hajlamának köszönte; s e
hajlam mindkét esetben oly túlságos vala, hogy
zavarba hozta az észlelőt s még folyvást zavarban tartja a történetírót, sok oly botrányra adott
alkalmat, melyet hajlandók vagyunk alaptalannak hinni. Mindkettő szinte durvaságig menő
nyerseséggel bánt a fejedelemmel, kinek kegyeit
élvezte. Ez a hevesség buktatá meg Essexet,
kinek oly lélekkel volt dolga, mely természettől
büszke volt mint ő maga s melyet közel félszázadon keresztül a leghódolóbb tisztelethez:
szoktattak. De nagy volt a különbség Henrik
büszke leánya s utódja közt. Jakab félénk volt
bölcsőjétől kezdve. Természettől gyenge idegeit
nem edzék meg gondolkozás vagy szokás. Élete
Angliába jöttéig a sérelmek s megalázás egy
sorozata volt. Magas fogalmai mellett a származásról s előjogai nagyságáról egy nap sem
volt maga ura. Királyi czime, önkényes elmélete
daczára, szívben mindvégig szolga maradt. Villiers mint ilyennel bánt vele; s ez a bánásmód,
melyet úgy hiszszük, csak vérmérsékénél fogva,
követett, oly jól sikerült, mintha érett megfontolás szándékos politikája lett volna. Nagylelkűség, érzelmesség, barátságra való képességben
Essex sokkal felülmulta Buckinghamot. Valóban
Buckinghamról alig lehet mondani, hogy lett
volna barátja a két fejedelmen kívül, kikre egy-

•< 6

.

másután . oly bámulatos befolyást gyakorolt,
Essexet mindvégig imádta .a nép. Buckingham
mindig igen népszerűtlen volt, kivéve talán rövid ideig azután, hogy spanyolországi gyermekes látogatásából visszatért. Essex mint a korínná ny szigorának áldozata e:sett el a nép siránkozása közt.. Buckinghamotj a néptől gyűlölve,
a nép, követőitől ünnepélyesen a. haza ellenségének -nyilvánítva, a népnek egy fia éjtette el,
serikitől , meg nem siratva urán kívül. :
. ,-.
. A fcet kegyencz cselekvés·, módja Bacon irányában nagyon jellemző, s Mustrálhatja azt -a
régi S: igaz mondást, hogy az ember rendesen
hajlandóbb azt szeretni, kivel barátságot,, tett,
mint, azt, kitől barátságot tapasztalt": Essex. jótétemériyekkel halmozta, el. Bacont és soha sem
hívé, hogy már eleget tett. Nem látszik, hogy
valaha eszébe , jutott-volna a. hatalmas és gazdagnemesnek, hogy a szegény jogtudor, kivel
oly nagylelkű szívességgel bánt, nem volt egysorsú vele. Nincs kétségünk, hogy egész őszintén, mondá, hogy szívesen hozzá adná testvérét
vagy leányát barátjához. Általában kelletinél
jobban ismerte saját , érdemeit ; de nem látszék
tudni, hogy Baconnak szolgálatokat tett. Azon
a szerencsétlen napon, midőn utoljára látták
egymást a . felsőház sorompói előtt, Essex érzés
és, őszinteség hijjával vádolta hűtlen barátját, de
hálátlansággal soha. Még ebben a halál keserűségénél keserűbb perczben is nagyobb volt az
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a nemes szív, hogysem ily szemrehányásban
törjön ki.
'
•"'
Ellenkezőleg Villiers. sokat köszönt Baconnak.
Ismeretségek kezdetekor Sir Francis érétt koruT
magas állású, s mint pöliticüs, ügyvéd és irŐ
megállapított hirü férfi volt. Villiers alig vala
több, mint gyermek-ifjú, másodszülötte egy akkor iíém igen tekintélyes családnak. Csak most
lépett az udvari kegy pályájára s egyedül a legélesebbén látó sejtheté; hogy valószínűen mésszé
el fogja hagyni versenytársait. Egy oly kitűnő
férfinak, mint a koronaügyvéd, pártfogása és
tanácsa nagy fontosságú dolog lehetett az ifjú
kálaiidórra nézve. Dó habár Villiers a lekötelezett fél volt: sokkal kevésbbé ragaszkodott
Baconhoz ' s korán sem vala oly gyöngéd iránta,
mint Essex:
Hogy igazságosak legyünk az új kegyencz
iránt: ő korán gyákorlá befolyását hires barátja
javára. 1616-ban Sir Francis titkos tanácsös é s
márcz. 1617. Lord Brakley visszavonulása után,
nagypecsétőrré lett.
Május 7-dikén, a törvényszünet első napján
nagy pompával lovagolt a Westminster-Haliba,
jobbján a lordkincstárnok, balján a kispecsétőr,
előtte hosszú sorbán a tanulók és szertartási
mesterek, s egy sereg peer, titkos tanácsos és
biró követte a menetet. Elfoglalván székét, komoly és méltóságteljes beszédet intézett a fényes
hallgatósághoz, melyből kitűnik, mily jól ismerte
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bírói kötelességeit, melyeket később oly rosszul
teljesített. Még ebben a perczben, a tömeg és
talán saját becslése szerint is legbüszkébb per•czében életének, a késlekedő szeretet tekintetével nézett vissza azokra a nemesebb törekvésekre, melyektől mint látszik, el kellend válnia.
«A három hosszú szünidő nagy részét, monda
hivatalos ügyektől némileg szabadon, tanulmány,
művészet és tudományokra akarom föntartani,
melyekre természettől leginkább vagyok hajlandó.»
Azok az évek, melyeken át Bacon nagypecsétőr volt, a legsötétebbek és leggyalázatosabbak közé tartoznak az angol történetben.
Mindent rosszul intéztek bel- és külföldön. Először jött Raleigh kivégzése, oly tett, melyet ha
kellő módon visznek végbe, védni lehetett volna,
de minden körülményt összevéve, gyáva gyilkosságnak kell tekintenünk. Még több rossz következett : a cseh háború, Tilly és Spinola sikere,
a Palatinatus elfoglalása, a király veje számkivetésben, az osztrák ház uralkodva a continensen, a protestáns szabadság és a germán
szövetség lábbal tapodva. E közben Anglia ingatag és gyáva politikája Európa minden nemzetének nevetségre nyújtott anyagot. Jakab
békeszeretete még eszélytelen túlságba vive is
tiszteletre méltó leendett, ha a népe iránt való
szeretetből ered. De, míg semmit sem tett
Anglia természetes szövetségeseinek védelmére :
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habozás nélkül nyúlt a legtörvénytelenebb és
nyomasztóbb rendszabályokhoz, hogy képessé
tegye Buckinghamot és rokonait tálragyogni az
ország régi aristocratiáját. Önkényes adót hajtott be. Szaporitá az egyedáru-szabadalmakat.
Mindazokat a segédeszközöket, melyeket egy
káros háború végével kiürült kincstár megtöltésére. lehetett volna fordítani, mozgásba hozta ez
alatt a szégyenletes béke alatt.
A kormány vétkeit leginkább a király gyengeségének s a kegyencz könnyelműsége és hevességének lehet tulajdonítani. De lehetetlen a
főpecsétőrt is egészen felmenteni, hogy semmi
részt sem vett volna e vétkekben. Különösen
azokért a gyűlölt pátensekért, melyek az ő hivataloskodása alatt adattak ki a nagypecséttel,
kell felelőssé tenni, Abban a beszédben, melyet
birói széke elfoglalásakor tartott, felfogadta, hogy
hivatalának ezt a fontos részét a legnagyobb
óvatossággal és részrehajlatlansággal fogja gyakorolni. Nyilvánitá, hogy «világosságban járand»,
«hogy az emberek meg fogják látni, hogy semmi
különös hajlam vagy czél nem vezérli, csak az
általános szabály.» Mr. Montagu velünk is el
akarná hitetni, hogy Bacon e hitvállás szerint
cselekedett, s azt mondja : «a kegyencz hatalma
nem ijeszté vissza a nagypecsétőrt gátolni az
engedmények és szabadalmak kiadását, ha tiszti
kötelessége megkívánta ezt a közbevetést.» Jó
dolognak tekinté-e Mr. Montagu az egyedáru-
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szabadalmakat? Vagy azt akarja mondani, hogy
Bacon •'meggátolt' minden egyedárű-szabadaihniat,
melyet hozza benyújtottak? Minden pátens' között töfténélmünkbén áz volt a leggyalázatosabb,
mélyét; Sir fGiles Mornpessonnak és Sir Fraácis
Michelinek (mint tanítják az első Mattinger
Ov'érréachénék, az • ütóbbi Greedv biró sziiiszéiiiélyeknek ' eredetije^ adtak az' arany- és
ezü'shcsipke' kizárólagos készítésére.. Ennek a
monopoliumnak hatása t'erúiész'et' szerint az
valá,' hógy a készítésre hásznált érczét meghamisították á'közönség nagy kárára. Dé ez
csékéíység. A ! pátens'-tülajdonosok oly nagy
hátálom mái voltak felruházva, mint valaha a legrosszabbul kormányzott -országokban a haszonvételek' bérlője. Fel valáhak hatalmazva házak
kutatására s dűgárusók béfogatásárá ; s ezt á
félelmes hatalmat még azoknál is alábbváló
czélókra használták, a melyekre kapták : régi
gyűlölet megboszujására s ; a női szüzesség elcsábítására. — Nem volt-e ez oly eset, melyben
a nagypecsétőrtől tiszti kötélessége megkívánta,
hogy közbe vésse magát ? És közbe vetetté é
magát ? Igen. Értesité "a királyt, hogy ő «meggondolta az: arany- s ezüstszálakkal való üzlet
alkalmas voltát s czélszerűségét», «czélszerű
lesz rendbe ' hoznunk»,' hogy ő «valószínűnek
hiszi, hogy belőle ő felségére nagy haszon háramlik»' s "ennélfogva «jó lenne miiiél előbb
réndbe hozni». Mindéz annyit tett, hógy n'ehá-
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nyan a Villiers családból osztozni fognának
Overreach- és Greedyvel a közönség megrablásában. Ez volt a mód, a hogy a törvények
főőre magát közbeveté, ha a kegyencz, rokonainak s teremtményeinek hasznot hajtó, de a.
népre káros és boszantó pátensekért sürgette.
Miután a patenstulajdonosokat segítette ez egyedáruság kinyerésében, azokban a lépésekben is
segité őket Bacon, melyeket megtarthatásaért
tettek. Többeket fogságra vetett, kik zsarnoki
rendeletének nem engedelmeskedtek. Szükségtelen többet mondanunk. Olvasóink most képesek megítélni, ha a pátens ügyében beváltá-e
igéretét Bacon, vagy kiérdemli-e életirója dicséretét.
Viselete bírói minőségében nem kevésbbé
gáncsolható. Megengedé, hogy sok ítéletet
Buckingham dictáljon. Bacon úgy tudta, mint
bárki, hogy az a bíró, ki magánkérelmeket meghallgat, szennye hivatalának. Ő maga, mielőtt
a gyapjuzsákra emelték, erős szavakban figyelmezteti erre a pályáját akkor kezdő Villierst.
«Semmi esetre sem — irta Sir Fráncis egy
levelében, melyben az ifjú udvaroncznak tanácsokat ad, — semmi esetre se hagyja magát
rá venni, hogy szóval vagy levélben közbevesse
magát oly dologban, mely egyik vagy másik
törvényszék előtt foly, s ne is engedje, ha meggátolhatja, hogy ezt más hatalmas ember tegye.
Ha a közbenjárás sikeres, meghamisitjá az itéLord Bacon.
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letet; de ha a biró oly igazságos és bátor, a
milyennek lennie kell, s nem hajlik reá, mégis
¡mindig a gyanú foltját hagyja maga után». De
nem volt egy hónapig nagypecsétőr, hogy
Buckingham a kanczellária előtt folyó perekbe
bele szólott, s mint várható volt, sikeresen.
Mr. Montagunak a fentidéztiik jeles helyre tett
észrevételei rendkivül furcsák. «Senki sem érzé
mélyebben Baconnál, — mondja — mily káros
következésű volt a közbenjárás, melylvel a korona s az államférfiak a bírákra befolytak. Mily
gyönyörűen inté Buckinghamot, bármily kevéssé
ügyelt is ez intéseire!» Szeretnők tudni, mint
várhatja valaki, hogy az, kinek intéseket adtak,
ügyeljen rajok, ha az, kitől jöttek, egészen elhanyagolja intéseit. Nem védjük Buckinghamot:
de mit vétett ö Baconhoz képest? Buckingham
tudatlan, meggondolatlan fiatal ember volt, kit
megszédítettek gyors emelkedése s magas állása.
Hogy mohón óhajtott használni rokonainak, hízelgőinek, szeretőinek, hogy nem fogta fel egészen a részrehajlatlan igazságszolgáltatás roppant fontosságát, hogy inkább gondolt azokkal,
kikhez magánkötelékek csatolták, mint a közjóval, mindez nagyon természetes és nem egészen megbocsáthatlan. Azok, kik egy könnyelmű,
heves, tanulatlan gyerkőezöt hatalomra emelnek,
inkább gáncsolhatok az általa okozott rosszért,
mint ő maga. Mit lehetett várni attól az élénk
apródtól, kit a szerencse szilaj szeszélye a leg-
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nagyobb befolyásra emelt az országban, hogy
komolyan gondolkozott légyen azokról az elvekről, melyeknek a bírói határozatot vezérelni
kellene ? Bacon az akkor Európában élt nyilvános férfiák közt a legtehetségesebb volt. Közel
hatvan éves. Sokat s haszonnal gondolkozott a
jog általános elveiről. Sok éven át minden nap
részt vett az igazságszolgáltatásban. Lehetetlen,
hogy valaki az ő belátásának s tapasztalásának
tizedrészével ne tudta volna, hogy az a biró.
ki tűri, hogy barátai vagy pártfogói dictálják
végzéseit: a kötelesség legegyszerűbb törvényét
sérti meg. Valóban ő ezt, mint láttuk, igen jól
tudta; elmondani gyönyörűen mondta el. Sem
ezen, sem bármely más alkalommal nem lehetett rossz tetteit feje fogyatkozásának tulajdonítani. Egészen más okból származtak azok.
Attól az embertől, ki mások irányában ily
szolgálatokra alacsonyult le, nem lehetett valószínűen várni, hogy lelkiismeretes lesz önnön
maga meggazdagitásának módjában. Ő és alárendeltjei nagy ajándékokat fogadtak el olyanoktól, kiknek a kanczellária előtt folyt perök.
Mennyire ment az igy gyűjtött rablás összege,
lehetetlen megbecsülni. Nincs kétség, hogy jóval többet kapott, mint a mennyi perében bizonyult be, habár lehet, hogy kevesebbet annál,
mennyit a közönség hitt. Ellenségei titkos nyereségeit százezer fontra teszik. De ez valószínűleg túlzás.
6*
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A számadás napja'sokára jött él. A Jakab
alatti második s harmadik parlamentet egymástól elválasztó időközben a nemzetet egészen a
korona kormányozta. A nagypeesétőr kilátása
fényes és derült volt. Magas állása talentumai
fényét még jobban kiemelte és új bájt' adott
•derült kedélyének, udvarias modorának, szózatos társalgásának. A megrabolt folyamodó moroghatott. A szigorú puritán hazafi bánkódhaték
magányában, hogy az, kit Isten oly szerfelett
megajándékozott azokkal a tehetségekkel, melyek
az embert nagy újítások vezetésére képesitik, a
legrosszabb visszaélések követői közé tartozik.
De a folyamodó morgása, a hazafi siránkozásai
alig juthattak e hatalmas füleihez. A király és
miniszteré, ki a király ura volt, mosolyogtak
híres hizelgőjökre. Az udvaronczok s nemesek
egész serege versengő mohósággal kereste kegyeit. Az ész s tudomány emberei örvendve
üdvözlék annak felemelkedését, ki oly fényesen
mutatta meg, hogy a mély tudományu s ragyogó
eszű ember jobban értheti minden vesződő,
tompa elméjünél azt a mesterséget, mint kell
az életben boldogulni.
E folytonos szerencse egyszer, de csak egyszer szakadt meg egy perezre. Úgy látszik, még
Bacon agyveleje sem volt elég erős némi zavarodás nélkül viselni el ily nagy szerencse részegítő hatását. Egy időben felemelkedése után
hiányzani látszott benne az az óvatosság s ön-
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uralom, melynek még kitűnő talentumainál is,
inkább tulajdonithatni felemelkedését. Ő épen
nem tudott igazán győlölni. Boszujának hőmérséke,, mint hálájáé is, ritkán, volt magasabb lágymelegnél. De volt egy ember, kit régóta ellenséges,
indulattal nézett, melyet gondosan elfojtott ugyan,
de mely talán épen e miatt az elfojtás miatt
erősebbé vált. A sértések és bántalmak, melyeket fiatal korában figyelembevétel s ügyvédi,
gyakorlatért küzdve, Sir Eduárd Coketól tapasztalt, olyanok voltak,, hogy a legbékülékenyebb
természetet is boszura indíthaták. Abban az időben, mikor Bacon nagypecsétőr lett, Coket, mert
makacsul ellene szegült a király akaratának,,
megfoszták kings-benchi székétől s azóta min-,
dig visszavonultságban senyvedett. De Goke
ellenkezése az udvarral, attól tartunk, nem jó
elvek-, hanem rossz kedvből eredt. Ha makacs
s fejes volt, a jellem valódi ereje s méltósága
is hiányzott benne. Megátalkodottsága, mert.
támogatták erényes indokok, nem volt elég erős
a kegyvesztéssel szemben. Igyekezett kibékülni,
a kegyenczczel, s igyekezete·, sikeres vala. Sir·
John Williers, Buckingham testvére, gazdag felei,
ségett keresett. Cokenak nagy vagyona s egy
hajadon leánya volt. Meglett az alku.. De Lady
Coke, az a nő, kit husz évvel előbb Essex meg-,
kért Bacon. számára, nem akart a házasságról,
hallani. Ebből heves s botrányos családi perpatvar keletkezett. Az anya alattomban elvitte
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a leányt. Az apa nyomozta s erővel visszavitte.
A király akkor Buckingham kíséretében Scotiában tartózkodott. Távoliétök alatt Bacon állt
Angliában az ügyek élén. Coke ellen annyi rossz
indulatot táplált, mennyit valaki ellen természete
mellett csak táplálhatott.. tíölcseségét elaltatá a
szerencse. Elhatározá egy rossz órában, hogy
beavatkozik az ellensége házában uralkodó viszályba. A nő mellett nyilatkozott, támogatta a
koronaügyvédet panaszában, mit a csillagkamránál benyújtott a férj ellen, s írt a királynak
és kegyencznek a tervezett házasság ellen. Az
erős kifejezések, melyeket ezekben a levelekben használt, mutatják, hogy bármily okos volt,
még sem ismerte egészen helyzetét, sem
Buckingham hatalmának nagyságát, sem a változást, melyet Buckingham jellemében a hatalomnak bírása szült. Nem sokára oly leczkét
kapott, melyet sohasem felejtett el. A kegyencz
a nagypecsétőr beavatkozásának hírét a legerősebb bosszankodás érzésével vette, s a királyt
még a magáénál is nagyobb haragra ingerlé.
Bacon szemei előtt egyszerre világos lett hibája
minden lehető következményével együtt. Elbizakodottá tette — ha meg nem részegíté — a
halalom. A lökés rögtön kijózanítá. Ismét egészen magához jött. Alázatosan mentegetődzék
beavatkozásáért. Utasitá a koronaügyvédet, hogy
szüntesse meg az eljárást Coke ellen. Megizente
Lady Gokenak, hogy semmit sem tehet érte.
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Tudatta mindkét családdal, hogy igen óhajtaná
elősegíteni a házasságot. Ily jeleit adván megbánásának, bátorságot vett magának megjelenni
Buckinghamnál. De az ifjú szerencseíi nem tartolta még elégnek annak az öreg embernek
megalázását, ki neki barátja s jóltevöje, az országban a legfőbb tisztviselő, s a legelső tudós
volt a világon. Mondják, hogy két nap egymásután megjelent Buckingham házánál, hogy két
nap egymásután ott hagyták az. előszobában
az inasok közt egy ócska faládán ülni Anglia
nagy pecsétjével oldalán s hogy midőn végre
bebocsátották: a padozatra borult, megcsókolta a kegyencz lábát s esküdött, hogy
addig fel nem kel, míg bocsánatot nem nyer.
Sir Anthony Weldon, kinek hitelességén alapszik ez a történet, nagyon valószínűen túlozta
Bacon aljasságát. De nehéz azt képzelni, hogy
egy ily körülményes elbeszélés, ha olyan írja.
le, ki azt állítja, hogy jelen volt az esetnél —
egészen alaptalan legyen; s fájdalom, nagyon
kevés van mind a kegyencz, mind a nagypecsétőr
jellemében, mi az elbeszélést valószínűtlenné
tenné. Annyi bizonyos, hogy Baconra nézve —
ki soha sem próbálta többé gátolni semminemű
szándékát olyannak, ki Williers nevet viselt —
megalázó módon békültek ki. Erős zablát vetett
azokra a boszus szenvedélyekre, melyek először
életében erő.t vettek ildomosságán. Átment Cokekal is a kibékülés formaságain, s · mindent elkö-
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vetett, hogy szeliditse régi ellensége fékezhetetlen, vadságát apró udvariasságokkal s összeütközést, szülhető alkalmak kerülésével.
Egészben véve azonban Bacon élete nagy
pecsétőri méltósága alatt a külszín után igen
irigylendő volt. Midőn Londonban tartózkodott,
nagy méltósággal lakott York-Houseban atyja
tisztes házában. Itt ülte meg 1620. január havában születése hatvanadik évnapját egy fényes
baráti körben. Akkor már a kanczellár nagyobb
czimével cserélte fel a pecsétőr nevezetet. Ben
Jonson szintén jelen volt s. ez alkalomra döczögő
versei legsikerültebbjeinek egyikét irá. Minden —
mondja — mosolyogni látszék az öreg házban,
«a tűz, a bor, az emberek». A mívelt gazda, ki
nagyobb nemű szerencsétlenségek nélkül elfolyt
élet után erőteljesen lép. az agg korba, vagyon,
hatalom, nagyméltóságok, nem hanyatlott észtevékenység és nagy irói hír élvezetében: erős
benyomást tett a költőre, ha ezekről az ismeretes versekről ítélhetünk:
«England's high Chancellor, the destined heir,
In his soft cradle, to his father's chair,
Whose even thread the Fates spin round and full
Out of their choicect and their whitest wool.»*

Ha ideje engedte, politikai s birói foglalkozásaitól kipihenni, Gorhambyribe szokott vissza" Anglia nagy cancellárja, ki puha bölcsőjében apja székére volt
kijelölve, kinek sima életfonalát a párkák válogatott gyapotjokbol
fonják kerekre és teljesre.
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vonulni. Ott irodalom volt foglalatossága s kedvencz mulatsága a kertészkedés, a melyet legérdekesebb tanulmányainak egyikében a «legtisztább emberi gyönyörnek» nevez. Pompás
birtokán egy menhelyet építtetett 10,000 fonton,
a hova visszavonult, ha a látogatókat ki akarta
kerülni s egészen a tudományoknak kívánta
magát szentelni Ily alkalmakkor néhány kitűnő
talentumu fiatal ember volt társa elvonultságában, s köztök gyors tekintete hamar felismerte
a felsőbb tehetségeket Thomas Hobbesban. De.
nem valószínű, hogy teljesen méltányolta volna
tanítványa észtehetségeit, vagy előre látta volna
azt a nagy befolyást jóban és rosszban, melyet
ez az erőteljes és éles elme két . egymást követő nemzedékre gyakorolni hivatva volt.
1621. január havában Bacon elérte tetőpontját szerencséjének. Épen ekkor adta ki a Nouum
Orgánumot, s erről a rendkívüli könyvről a csodálat legmelegebb kifejezéseiben nyilatkoztak
Európa legtudományosabb férfiai. Egy egészen
más nemű, de általa talán nem kevésbbé becsüli tisztességben is részesült. Verulami báróvá
lett s később nagyobb méltóságra emelték:
St. Albansi viscounttá. A kinevezési okirat a
leghizelgőbb kifejezésekben volt tartva s a walesi
herczeg irta alá, mint tanu. A beiktatási szertartás a Theobald-egyházban nagy pompával
ment végbe; s Buckingham leereszkedett., hogy
egyike lesz a főszereplőknek. Az utókor érzé,
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hogy a legnagyobb angol philosophra nem háramolhat növekedő méltóság egy czimből sem,
melyet Jakab adhat neki s daczára a királyi
levélnek, makacsul vonakodott Francis Bacont
St. Albansi viscounttá degradálni.
Pár hét múlva nagyon is próbára tétetett
azoknak a dolgoknak értéke, melyekért Bacon
beszennyezte feddhetlenségét, lemondott függetlenségéről, megsérté a barátság s hála legszentebb tartozásait, hízelgett az érdemetlennek, üldözé az ártatlant, alkudott a bírákkal, kínozta
a foglyokat, megrablá a jogait keresőt, nyomora
ármányokra tékozlá a legdicsó'bb alkotású észtehetséget, melylyel emberi lény valaha fel volt
ruházva. Váratlan és borzasztó fordulat volt közel. A parlamentet összehívták. Hat évi hallgatás után a nemzet ismét megszólalt. Csak három nappal a Bacon tiszteletére rendezett theobaldi pompa után megnyílt a két ház. Mint mindig, most is pénzhiány készteté a királyt parlamentje egybehívására. Kétségbe vonható azonban ha ő és ministerei csak legkevésbbé gyanítják is a közérzületet, nem minden más
segédszert próbáltak volna-e meg elébb, vagy
nem tűrtek volna-e bármily kellemetlenséget
inkább, mintsem szembe merjenek állani a méltán elkeseredett nemzet követeivel. De ők nem
érték az időket. Valóban Jakabnak és szerencsétlenebb fiának majdnem minden politikai botlásaik egy nagy tévedésből eredtek. A hosszú
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parlamentet megelőző 50 év alatt nagy és fokozatos változáson ment át a közszellem. E változás természetét s terjedelmét a Stuárt-házból'
való első két király s tanácsadóik legkevésbbé
sem értették. Hogy a nemzet évről-évre elégületlenebb lön, hogy minden ujabb parlament
hajthatatlanabb volt elődjénél! oly tények valónak, melyeket nem lehetett észre nem venni. De
az udvar nem tudta megérteni, mért van a dolog
így. Az udvar nem tudta belátni, hogy az angol'
nép és angol kormány, habár egykor jól összeillettek is, többé nem illenek össze, hogy a nemzet kinőtt régi intézményeiből, napról-napra
kellemetlenebből érzi magát bennök, feszitni
kezdi őket s nem sokára áttörend rajtok. Ezt
az aggasztó jelenséget, melynek létezését egy
hízelgő sem tagadhatná, minden más oknak
tulajdoniták, csak az igazinak nem. «Első parlamentemben— mondá Jakab — ujoncz valék. A rá
következettben egy állatfajta létezett, melyet,
vállalkozónak hittak» és igy tovább. A harmadik parlamentben alig lehetett ujoncznak mondani s azok az állatok, a vállalkozók, nem léteztek. S harmadik parlamentje mégis több
bajt okozott neki, mint akár az első, akár a.
második.
·
A parlament alig gyűlt össze és az alsóház,
habár mérsékelt és tiszteletteljes, de a leghatározottabb modorban a közsérelmek tárgyalásához kezdett. Első támadásuk azok ellen a gyü-

ilölt pátensek ellen volt intézve, melyeknek örve
alatt Buckingham s teremtményei rabolták s
nyomták a nemzetet. Az erély, melylyel ezt az
eljárást vezették, rémülést terjesztett az udvarnál. Buckingham veszélyben hitte magát s ijedségében egy tanácsadóhoz folyamodott, ki ujabb
időben nagy befolyást nyert felette: Williamshoz, a westminsteri dékánhoz. Ez az ember egyszer már nagy hasznára volt a kegyencznek egy
igen kényes dologban. Buckingham feltette magában, hogy Lady Catherine Mannerst, Rutland
gróf leányát, s örökösét nőül veszi.. De a nehézségek nagyok voltak. A gróf gőgös s makacs,
az ifjú hölgy catholica volt. Williams megszelidíté az apa büszkeségét s talált érveket, melyek legalább egy időre, megnyugtaták a leány
lélekismeretét. Ezekért a szolgálatokért nagy
•egyházi előléptetésekkel jutalmazták s most gyorsan emelkedett Buckinghamnél arra a helyre,
melyet előbb Bacon foglalt el.
Williams azok közé az emberek közé tartozott, kik okosabbak másokra, mint magokra
nézve. Saját nyilvános élete szerencsétlen volt,
s. szerencsétlenné az ítélő tehetségének s önuralomnak fontos körülmények .közti sajátságos
hiánya tevé. De a tanács, melyet ez alkalommal adott, nem mutatott életbölcseség hiányára.
Azt tanácslá a kegyencznek, hagyjon fel egészen az egyedáruság védelmezésének gondolatával, keressen valami külföldi követséget test-
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vére Eduárd számára, ki mélyen belé volt keveredve Mompesson gazságaiba s engedje át a
többi vétkest á parlament igazság-szolgáltatásának. Buekingham ezt a tanácsot a hála legmelegebb kifejezéseivel fogadta, s megvallá, hogy
nagy kő esett le szivéről. Aztán Williamssel a
király elé járult. A királyt komoly tanácskozásban lelték Károly herczeggel. A dékániéi tervezett eljárást megvitatták minden oldalról s
egészen helyben hagyták.
Az első áldozat, melyet az udvar az alsóház
boszujának átengedett, Sir Giles Mompesson és
Sir Francis Michel valának. Bacon csak időmultával kezdett némi félelmet táplálni. Talentumai
s ékesszólása nagy befolyást adtak neki abban
a házban, melynek nem rég lett tagja, a minthogy ezt minden gyülekezetben adniok is kellett. Az alsó házban sok személyes barátja é s
sok hő bámulója volt. De végre, mintegy hat
héttel a parlament összejötte után, kitört a
vihar.
Egy bizottságot küldött ki az alsóház á törvényszékek állapotának megvizsgálására. M artiüs
15-én a bizottság elnöke Sir Róbert Phillips,
bathi követ jelenté, hogy nagy visszaéléseket
fedeztek fel. «A személy — mondá — ki éllen
ezeket a dolgokat felhozzák, nem csekélyebb
mind a lord kanczellár, az az ember, ki mind
a természet, mind a müvelés által oly gazdag
tehetségekben, hogy nem akarók többet món-
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dani róla, nem lévén képes eleget mondani.»
Sir Róbert ezután a legmérsékeltebb modorban
a vádak természetének előadásához kezdett. Egy
Aubrey nevezetű embernek volt valami ügye,
mely a kanczelláriától függött. Csaknem tönkre
juttaták a perköltségek s türelmét kimeriték a
törvényszék halogatásai. Értésére adta valaki a
kanczellár emberei közöl, hogy száz fontnyi
ajándék gyorsítani fogná a dolgot. A szegény
embernek nem volt ennyi pénze. Azonban talált
e g y uzsorást, attól kölcsön vevé nagy kamatokra, elvitte York-Houseba. A kanczellár elfogadta a pénzt, s emberei bizonyossá tevék a
peres félt, hogy minden jól fog menni. Aubrey
azonban csalatkozott; mert tetemes halogatás
•után «halálosan sújtó» ítéletet mondtak ellene.
Egy másik Egerton nevű peres fél panaszlá,
hogy ketten a kanczellár aranyfarkasai közöl
rávették, hogy ő lordságának 400 fontot ajándékozzon. S mindamellett nem volt képes kedvező ítéletet nyerni. A tanúság ezek mellett a
tények mellett döntő vala. Bacon barátai, nem
tehetvén mást, kérték a házat, hogy fügeszsze
fel Ítéletét s küldje át a dolgot a lordok elé s ne
a vád sértő formájában.
Martius 19-én a király izenetet küldött az
alsóházhoz, mély sajnálkozását nyilvánítván azon,
hogy oly kitűnő férfiút, mint a kanczellár, hibás
tettel gyanúsítanak. Ő fölsége kinyilatkoztatá,
hogy nem óhajtja a vétkest az igazság elől ol-
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talmazni s egy uj nemű ítélőszék kinevezését
ajánlá, mely 18 tagból állana, kik a két házból
lennének választandók a dolgok megvizsgálására. Az alsóház nem volt hajlandó eltérni a
rendes eljárástól. Még azon a napon tanácskozást tartott a lordokkal s a vádak főpontjaira
nézve a kanczellár ellen nyilatkozott Ezen a
tanácskozáson Bacon nem vala jelen. Lesújtva
szégyentől s megbánástól s elhagyatva mindazoktól, kikbe gyarlóan bizalmat helyezett, szobájába zárkozott az emberek szemei elöl. Lelki
csüggedése csakhamar földúlta egészségét. Buckingham, ki öt a király parancsára meglátogató, ő lordsagát nagyon betegen s leverten
találta. Egy pathelicus levélből, melyet a szerencsétlen a tanácskozás napján a peerekhez
intézett, kitetszik, hogy nem várta, nem is óhajtá
túlélni gyalázatát. Több napon át ágyában maradt, egy emberi lényt sem akart látni. Szenvedélyesen mondta környezőinek, hogy hagyják
el, feledjék el őt, ne említsék többé nevét, ne
emlékezzenek rá, hogy volt valaha ilyen ember
a világon. E közben minden nap ujabb megvesztegetési esetek jöttek vádlói tudomására.
A vádak száma kettőről gyorsan emelkedett
huszonháromra. A lordok dicséretes tevékenységgel fogtak az ügy vízsgálásához. Néhány tanút
a ház sorompói előtt halgattak ki. Egy bizottság mások vallomásainak felvételével volt megbízva s a vizsgálat gyorsan haladt előre, midőn
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márczius 26-ikán a király elnapolta a parlamentet három hétre.
Ez a rendszabály feléleszté Bacon reményéit.
Lehetőleg felhasználta a nyert időt. A királygyenge elméjére igyekezett hatni. Jakab legerősb érzéseihez, félelméhez, hiúságához, előjogokról való magas fogalmához apellált. A század Salamoria oly durva hibát követne el, hogy
parlamentek hatalomvágyó szellemét bátorítaná?
Isten felkentje, ki csak Istennek magának felelős, hódolni fogna a zajos tömegnek ? «Azok —
kiálta föl Bacon — kik most a kanczellárt támadják meg, nem sokára a koronát fogják megtámadni. Én vagyok az első áldozat. Óhajtom,
hogy az utolsó legyek.» De minden ékesszólása
hasztalan volt. Valóban, bár mit mondjon
Mr. Montagü, mi erősen meg vagyunk győződve,
hogy nem volt a király hatalmában Bacon megmentése, a nélkül, hogy oly rendszabályodhoz
ne folyamodjék, melyek az országot megrázkódtatják vala. A koronának nem volt elég befolyása a parlamentre, hogy ily világos bűnesetben felmentést nyerjen ki. És feloszlatni azt a
parlamentet, mely a valaha összegyűltek legjobbjai egyikének van elismerve, mely nagylelkű s tiszteletteljes volt a király irányában, s
mely a legnagyobb mértékben élvezte a nép
tetszését, csak azért oszlatni fel, hogy az ország
első birája személyes feddhetlenségének komoly,
mérsékelt és alkotmányos vizsgálat megszüntes-
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sék, mindazoknál, melyek a .Sluárt-házat megLuktaták, botrányosabb s képtelenebb rendszabály lett volna. Ez a rendszabály, míg· a kahczellár
becsületére ép oly ártalmas leendett, mint az
elmarasztalás, magát a monarchia létezését veszélyeztette volna. A király, Williams tanácsát
követve, nagyon helyesen vonakodott veszélyes
harczba keveredni népével, azért, hogy megmentse a törvényes elitélt etéslől ministerét, kit
lehetetlen volt megmenteni a gyalázattól. Azt
tanácslá Baconnak, vallja ; magát vétkesnek, s
igéré,; hogy mindent megtesz, mi hatalmában áJL
a büntetés szeliditésére. Mr. Montagu e miatt
nagyon haragszik Jakabra.· De bárha mi általánvéve igen kevéssé vagyunk hajlandók bámulni
ennek a fejedelemnek viseletét, igazán azt hiszszük, hogy tanácsa a körülmények közt a legjobb tanács volt, a mit adni lehetett.
·
April 17-én a két ház összeült, s a lordok
újra megkezdték a kanczellári törvényszék visszaéléseinek vizsgálatát. 22-ikén Bacon egy levelet
intézett a peerekhez, melynek átadására a walesi
herczeg ereszkedett le. Ebben a patheticus iratban á kanczellár elismerte vétkét óvatos és általános kifejezésekben, és míg elismerte, szé
piteni igyekezett azokat. Ezt azonban bírái nem
tárták elegendőnek. Részletesb vallomást követeltek s a vádakat másolatban megküldék neki.
30-ikán egy irományt nyújtott be, melyben elismerte,· néhány lényegtelen fentartással, az ellene
Lord Bacon.

7
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felhozott vádak igazságát s magát egészen peerjei kegyelmére bizta. «A vádak gondos megfontolása után — mondja — s miután megvizsgáltam lélekismeretemet, s emlékezetemmel, a
mennyire lehetett, számot veték : teljesen s
őszintén bűnösnek vallom magam a megvesztegetésekre nézve s lemondok minden védelemről.»
A lordok oda nyilatkoztak, hogy a kanezellár
vallomása teljesnek s őszintének látszik lenni,
s egy bizottságot küldtek hozzá, megkérdeni
tőle, ha az aláírás valóban az övé-e. A küldöttség, melynek Southampton, sok év előtt Bacon
s Essex közös barátja — is tagja volt, kötelességében a legnagyobb gyöngédséggel járt el.
Valóban ily ész kínjai, s ily név lealacsonyulása megszeliditheték a legkeményebb természetet is. «Mylordok — mondá Bacon — az én
tettem, az én kezem, az. én szivem. Esedezem
lordságtokhoz, legyenek irgalmasak a megtört
nádszálhoz.» Ők visszavonultak s Bacon mélyen
leverve ismét szobájába ment. Másnap fegyveres szolgák s a felsőház ajtónállója érte jöttek,
hogy a Wesminster-Hallba kisérjék, hol ítélete
volt kimondandó. De oly betegen találták, hogy
nem hagyhatá el ágyát, s elmaradásának ezt a
mentségét készséggel elfogadták. Ügy látszik,
bármely részről sem vágytak legkevésbbé is nö!
velni megaláztatását.
Az ítélet azonban szigorú, kétségkívül annál
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szigorúbb vala, mert a lordok tudták, hogy nem
fog végrehajtatni,, s felséges alkalmuk van olcsó
áron tanúsítani hajthatlan igazságszeretetöket s
megvesztegetés ellen való gyülöletöket. Bacont
40,000 font pénzbirságra s a király tetszéseig
tartó fogságra a Towerbe ítélték. Minden államhivatali vagy törvényhozói tisztségre képtelennek nyilatkoztaták; s egész életére száműzetett
az udvar környékéből. Ily nyomorultan s gyalázatosan végződött a világi bölcsesség s világi
szerencse oly hosszú pályája.
Mr. Montagu még ebben az állapotban sem
hagyja el hősét. Úgy látszik valóban azt tartja,
hogy a kiadó ragaszkodásának épen oly feláldozónak kell lenni, mint á milyen a Mr. Moore
által rajzolt szeretőké; s nem tudja megfogni
mire való volna az életirás
. , „irt is not the same

Through joy and through torment, through glory and
shame.»*

Azt állítja, hogy Bacon ártatlan volt, hogy
hatalmában lett volna tökéletesen kielégítőn
védeni magát, hogy midőn teljesen s őszintén
bevallá, hogy elkövette a corruptió vétkét, és
midőn későpb ünnepélyesen állitá, hogy vallomása az «ő tette, keze, szive» nagy hazugságot mondott es azért tartóztatá el magát ártat* Ha nem műidig ugyanazon örömben ós bánatban, dicsőségben
és gyalázatban.
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lanságának bebizonyításától, mert nem lehetett
nem engedelmeskednie a királynak s . kegyenczének, .kik saját önző czéljaik miatt erőltették,
hogy magát vétkesnek vallja.
Először is nincs legkisebb okunk sem hinni,
hogy ha Jakab és Buckingham azt gondolhaták
vaía, hogy .Baconnak megállható védelme van,
gátolták volna annak felhozatalát. Micsoda képzelhető indokuk lett volna erre? Mr. Montagu
szünetlen ismétli, hogy érdekükben állt feláldozni Bacont. De nem vesz észre egy világos
különbséget. Érdekükben állt feláldozni Bacont,
ha vétkesnek, de nem, ha ártatlannak tartották.
Jakab nagyon helyesen vonakodott koczkáztatni
kanczellárjáriak védelmét a parlament .ellen.' De
ha a kanczellár képes leende.tt az érvek erejénél fogva felmentő ítéletet nyerni a parlamenttől, nincs kétségünk, hogy mind a király, mind
Villiers őszintén örültek volna rajta. Örültek
volna nem csupán Bacon iránti barátságuknál
fogva, mely úgy látszik, legalább is oly őszinte
volt, mint a legtöbb ilynemű barátság, de örültek volna önző okokból is. Semmi sem szilárdíthatta volna jobban a kormányt, mint egy ily
győzelem. A király és ke'gyencze elhagyták a
kanczellárt, mert elháritni képtelenek voltak, s
osztozni nem akartak gyalázatában. Mr. Montagu
az. .okozatot összetéveszti az okkal. Azt hiszi,
Bacon azért nem bizonyitá be ártatlanságát,
mert az udvar nem támogatta. Az igazság vilá-
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gosan az, hogy az udvar nem merte támogatni,
mert Bacon nem. hirta bebizonyitni ártatlanságát.
.
'
.
S ismét különösnek tetszik, hogy Mr. Montagu észre nem veszi, hogy míg védeni igyekszik Bacon reputatióját, tulaj donkép á legrútabb
vádat dobja rá. Bálványának az aljasság s romlottság oly mértékét tulajdonítja, mely utálatosabb magánál a bírói corrupliónál is. A megvesztegethető bírónak sók jó tulajdona lehet.
De annak az embernek, ki hogy hatalmas pártfogójának ked\ ébe járjon, ünnepélyesen bevallja vétkét, hogy megvesztegették, holott magát ártatlannak tudja: az aljasság és szemtelenség szörnyetégének kell lennie. Bacon, hogy
ne említsük legnagyobb igényét a tiszteletre,
gentleman, nemes, tudós, államférfi, a társaságban nagy tekintélyű s hajlott korú férfi volt.
Lehetséges-e, képzelni, hogy egy ily férfi, bármily emberi lény kedvéért helyrehozatlanul
semmisítse meg saját jellemét saját kézével?
Képzeljünk egy ősz bírót, gazdagot években s
tisztességekben, ki könyek, a megbánás és
őszinteség patheticus nyilatkozata közt vallja
meg, hogy gyalázatos visszaéléseket követett
el, ismételve igaznak bizonyítja vallomását, azt
sajátkezüleg aláírja, aláveti mágát az elmarasztalásnak, megalázó ítéletet kap s elismeri annak
igazságosságát, s mindezt, midőn hatalmában
áll kimutatni, hogy viselete feddhetleil vala!
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A dolog hihetetlen. De ha megengedjük, hogy
igaz, mit kell hinnünk olyan emberről — ha
ugyan az ember nevet megérdemli — ki. bármit, mivel királyok s kegyenczeik jutalmazhatják, becsesebbnek tart a becsületnél, vagy bármit, mivel sújthatják, borzasztóbbnak a gyalázatnál ?
Ez alól a legrútabb vád alól egészen fölmentjük Bacont. Neki nem volt mentsége, s Mr.
Montagú szíves igyekezete, mentséget találni
neki, tökéletesen megbukott.
Mr. Montagu két alapra fekteti védelmét, először, hogy ajándokot fogadni el szokás volt
és — a mit ő ugyanennek, látszik tartani —
nem . becstelenitő ; másodszor, hogy ezeket
az ajándékokat nem megvesztegetéskép fogadta el.
Mr. Montagu sok tényt hoz föl első állításának támogatására. Nem elégszik meg annak
kimutatásával, hogy hajdan sok angol bíró
fogadott el ajándékokat perlekedőktől, hanem
hasonló eseteket idegen nemzetek köréből s
régi időkből is gyűjt. Visszamegy a görög köztársaságokig s szolgálatába kisérti erőltetni
Homérnak egy sorát és Plutarchnak egy mondatát, melyek azonban, attól tartunk, alig fognak ügyére illeni. Az az arany, melyről Homér
szól, nem a birák jutalmazására volt szánva,
hanem a szerencsés peres fél javára fizettetett
be a törvényszéknél; s az az ajándék, melyet
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Pericles, Plutarch előadása szerint, az athéni
Ítélőszékek tagjai közt elosztott, közjövedelemböl fizetett törvényes fizetés volt. Mi czéljára
sokkal jobban megfelelő helyeket mondhatunk
Mr. Montagunak. Hesiodos, ki ellen az ascrai
kanczellária, mint szegény Aubrey ellen, halálosan sújtó Ítéletet mondott, annyira megfeledkezett az illemről, hogy a tudós személyeket,
kik annál a törvényszéknél ültek fiaaú.rjaq dwpo·
fó.Youq-r\&\ merte nevezni. Plutarch s Diodor
a legkésőbb korokra átjuttatták Anthemion fiának, Anytusnak tisztességes nevét, az első ügyvédét, kinek, kijátszva minden biztosítékot, melyet Solon ügyessége kigondolhatott, sikerült
megvesztegetni az athéni törvényszék biráit. Mi
valóban oly távol vagyunk tőle, hogy sajnálnók
Mr. Montagutól Görögország segélyét, hogy még
Rómát is odaadjuk neki ráadásul. Elismerjük,
hogy azok a tisztes senatorok, kik Verrest kihallgaták, fogadtak el ajándékokat, melyek többet értek, mint York-Hous s Garhambury összevéve, s hogy azok a nem kevésbbé tisztes
senatorok s lovagok, kik azt nyilvániták, hogy
hiszik Clodius alibijét, az ügyvéd becsülésének
s hálájának még rendkivülibb jelét tapasztalák.
Röviden, mi készek vagyunk megengedni, hogy
Bacon előtt s Bacon idejében a birák szoktak
ajándékokat elfogadni a perlekedőktől.
De védelem-e ez ? Mi azt hisszük nem. Cacus
és Barabbas rablásai nem mentik a Turnéit.
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Beliál két emberének viseletét, kik hamis esküjükkel mégölték Nabóthot, senki sem hozta még
fel Oates és Darigerfield. hamis esküjeiknek
mentségeül. Mr. Montagu összezavar két dolgot,
melyet gondosan meg kell különböztetni egymástól, ha más idők s más országok embereinek jelleméről helyes véleményt akarunk magunknak formálni. Mert hogy valamely erkölcstelen tettet bizonyos társaságban általánosan
ártatlannak tartanak, jó mentség arra nézve,
ki ahhoz a társasághoz tartozik s a szomszédai
közt uralkodó nézet elfogadásával követi el azt
a tettet. De az a körülmény, hogy- nagyon sok
ember szokott erkölcstelen tettet elkövetni1, egyáltalában nem mentség. Igaztalanul neveznők
Sz. Lajost romlott embernek azért, mert oly
században, melyben a tolerantiát áltálánosan
vétkesnek tekintették, üldözte az eretnekeket.
Igaztalanul tartanók Cowper barátját John Newtont képmutatónak s szörnyetegnek, mert oly
korban, mikor a rabszolgaság-kereskedést a legtiszteségesebb emberek közönségesen ártatlan
s jövedelmező üzletnek tekinték, énekes könyvekkel s kézbilíncsekkel - bőven ellátva indult
guineai útjára. De az a körülmény, h o g y . Londonban 20,000 tolvaj van, nem menti azt a
ficzkót, kit egy bolt feltörésén rajta kapnak.
Nem, lehet senkit gáncsölni, mert nem tesz felfedezéseket az erkölcsiségben, mert nem leli ki,
hogy' valamely dolog, melyet minderi más jónak
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hisz, valósággal rossz. De ha valaki olyat tesz,
mit ő s mindenki körülte rossznak tudnák, nem
menti az, hogy . sok más is követ el hasonlót. Szégyelnénk ennyi időt tölteni ily világos
különbség kimutatásával, ha azt Mr. Montagu
tökéleteseri észre venni riern látszanék.
Hogy tehát ez elveket a fenforgó esetre
alkalmazhassuk, mutassa meg Mr. Montagu,
hogy Bacon korában azokat a csíneket, melyekért őt megbünteték, általánosan ártatlanoknak
tartották; s megengedjük, hogy elérte czélját.
Erre már bátrán .fél merjük szólítani. Hogy
ezek a csínek szokottak voltak, azt megengedjük. De csak annyiban voltak szokottak, a menynyiben minden gonoszság, mire nagy á kisértet, mindig szokásos volt és lesz. Szokottak
voltak, mint a tolvajság, csalás,, hamis eskü,
házasságtörés mindig azok valának. Szokottak —
nem ázért, mert az emberek nem tudták mi a
jó, hanem mert örömest tették á rosszat. Szokottak, bár a törvénytől tiltva valának. Szokottak, bár á közvélemény, kárhoztatá. Szokottak,
mert abban a korban a törvény s közvélemény
együtt sem bírták á hatalmas és lélekismeretlen tisztviselő kapzsiságát fékezni. Szokottak,
mint minden vétek az fog lenni, ha a nyereség; melyhez vezet, nagy s a büntetés esélye
csekély. De, bárha szokottak — közönségesen
tökéleteseri igazolhatlanokriák valának elismerve,
á legnagyobb mértékben utálták s bárha sokan
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követték el, senki sem volt oly vakmerő, hogy
ezt nyilvánosan bevallja s védelmezze.
Ezer példát hozhatnánk fel, hogy az akkor
táplált vélemény ezekről a csínekről az volt, a
minek leirtuk. De csak egy tanú idézésére szorítkozunk: a becsületes Hugh Latimerre. Prédikácziói, melyeket több mint hetven évvel tartott az előtt, hemzsegtek a legélesebb gáncsoktól ugyanazok ellen a visszaélések ellen, melyeket Bacon követett el, s melyeket, mint Mr.
Montagu hinni látszik, senki sem tartott gáncsolhatóknak addig, mig Bacont meg nem büntették értök. Könnyen betölthetnénk húsz lapot
a derék öreg püspök egyszerű, de helyes és
erőteljes szónoklatával. Kiválasztandunk egy pár
helyet, mint szép példányt, és csak is mint
olyat, a többiből. «Omwes diligunt munera. Ok
mindnyájan szeretik az ajándékokat. Az ajándék herczegi neme a lopásnak. Azért fizetik a
gazdagok, hogy a szegények ellen hozassanak
ítéletet, vagy hogy halogassák a szegény ember
ügyét. Ez a fejedelmek s tisztviselők nemes
lopása. Ök elveszik az ajándékot. Mai nap
gyöngéd jutalmazásnak nevezik. Hagyják el a
szépitgetést, s nevezzék keresztnevükön — megvesztegetésnek.» És ismét: «Cambyses nagy
császár vala; olyan, mint a mi urunk. Sok helytartó elnök s helyettes volt alatta. Rég ideje,
hogy ezt a történetet olvastam. Volt birodalmában egy megvesztegethető, ajándék-elfogadó,
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gazdagok kedvében járó ember; oly mester volt
hivatalában, hogy fiából nagy ember válhatott,
mert mint a régi példabeszéd mondja: Boldog
az a gyermek, kinek apját elviszi az ördög.
Egy szegény özvegy panasza a császár füléhez
jutott, s e miatt elevenen megnyúzatta a bírót,
s bőrét az itélőszékre húzatta, hogy mind azok
a bírák, kik azontúl ítéletet mondanak, ugyan
abban a bőrben üljenek. Bizony szép jel volt,
szép momentum a bíró bőre. Kérem az istent,
hogy megláthassuk valaha azt a bőrt Angliában.» — «Bizonyosnak tartom — mondja egy
másik prédikácziójában — ez a scala infemi,
az egyenes út a pokolba: kapzsinak lenni, ajándékot fogadni el, s elcsavarni az ítéletet. Ha
egy biró tudakolná tőlem a pokol útját, ezt
mutatnám neki. Először legyen kapzsi. Mérgezze meg szivét a kapzsiság. Aztán menjen
egy kissé tovább s vegyen el ajándékokat s
végre csavarja el az ítéletet. íme itt az anya,
lánya, és a leány lánya. Fukarság az anya :
ő szüli az ajándék elvételét s az ajándék elvétele az ítélet meghamisítását. Még egy negyedik hiányzik, hogy ki legyen az egész, a mi,
isten engem ügy segéljen, ha biró lennék, az
volna hangúm, tuum, hogy egy tyburni nyakkötöt
vigyen magával; és ha a kings-benchi biró
lenne, Anglia lord-főbirája, ha maga a lordkanczellár lenne is, Tyburnba vele.» Még csak
egy helyet akarunk idézni. «Az, ki az ezüst
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medenczét s vizkörsót ajándékképen elfogadta,
-azt hiszi, sohasem fog kitudódni. De tudja még,
hógy' én tudom, s nem egyedül éh tudom;
többen vannak, a kik' tudják rajtam kivül. Oh
vesztegetők s a vesztegetés ! Az sohasem volt
j ó ember, ki meghagyá magát vesztegetni. Azt
sem hiszem, hogy a ki veszteget, jó biró lehessen. Sohasem lesz jó kedvem Angliában, a
•meddig nem kapjuk meg az olyanok bőrét. Mert
mi szükség ott ajándékra, hol az emberek becsületesen elvégzik dolgukat?»
Ez nem egy nagy bölcselő beszédje volt, ki
az erkölcs s politica tudományában nagy fölfedezéseket tesz. Egyszerű beszéde volt egy
egyszerű embernek, ki' a népből származott,
érős rokonszenvvel viseltetett szükségei s érzései
iránt s ki merészen mondá ki véleményét.
Azért a réttenthetlen modorért, melylyel a bátor
szivü öreg Hugh feltárta a hermelin gallérú s
-aranynyaklánczos férfiak vétkeit, örömkiáltva
tódultak köré a londoniak, a mint végigmenta
parton, hogy Whitehallban prédikáljon, törték
magukat, hogy köntösét érinthessék és kiálták:
«Mondja oda nekik, Latimer atya». Világos az
•idéztük helyekből és még más ötvenből, miket
idézhetnénk, hogy sokkal Bácón születése előtt
tudták, hogy az a biró, ki ájándékokat fogad
el, gonoszul s gyalázatosan cselekszik hogy
-még a köznép is keresztül látott a szép szavakon, melyek alá az ily vétkes tetteket burkolni
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szokták, hogy azt a különböztetést a. figyelemjele s az ajándék közt, mire Mr. Montagu oíysúlyt fektet, már akkor is kinevették mint .szét
pitgetést. Lehet némi szónoki túlzás abban, mit
Latimer a tyburni nyakkötőről s a biró bőrépek
jelvényéről mond; de a tény, hogy. ily kifeje-f
zéseket mert használni, eléggé mutatja, hogy
az ajándékot, ezüst medenczét s korsót elf'ogadó bírót a társadalom oly mételyének tekintették, hogy egy tisztes lelkész a keresztyén
szeretet megsértése nélkül, nyilvánosan kérhető,
istentől leleplezésöket s érdemlett büntetésöket,
Mr. Montagu nagyon helyesen állítja, hogy;
nem kellene korunk nézeteit az előbbi korpa,
átvinni. De ő maga nagyobb tévedést követ .el,
mint milyen elől olvasóit óvja. Minden tamiság
nélkül, sőt minden tanúság ellenére oly nézeteket tulajdonít az előbbi korbelieknek, minőket
soha sem [táplált senki. De az ő szemeiben
minden hypothesis valószínűbb, mint az, bogyL
Bacon nem becsületes ember, mi erősen hiszszük, ha találnánk oly irományokat,.· melyek
dönthetlenül bebizonyítanák, hogy Bacon részes
volt Sir Thomas Overbury megmérgezésében,
Mr. Montagu azt mondaná, hogy a XVII, század elején nem tartották szokatlannak, hogy
valaki barátja levesébe arseriicot tegyen, s
nem Bacont kell megróni, hanem a kort, melyben élt.
¡'
'
; '".'.,
De miért folyamodjunk más bizonysághoz,
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mikor maga az eljárás Bacon ellen a legjobb
bizonyság? Mikor Mr. Montagu azt mondja,
hogy nem kell korúnk véleményét Bacon korára
átvinni, egészen feledni látszik, hogy Bacont a
saját korabeliek vették kereset alá, hallgatták
ki, marasztalták s Ítélték el. Nem tudták ők,
mi saját véleményök ? Nem tudták, hogy az
ajándék elfogadását a bíróban vétkesnek tartják-e vagy sem? Mr. Montagu keservesen panaszkodik, hogy Bacont rábírták, álljon el az
önvédelemtől. De ha Bacon védelme hasonlított
ahhoz, mit az előttünk fekvő munka tartalmaz,
hiába fárasztotta volna, vele a két házat. A lordóknak s követeknek nem volt szükségük arra,
hogy Bacon mondja meg nekik saját gondolatukat, hogy tudtokra adja, hogy azokat.a visszaéléseket, melyeken öt rajta kapták, épen nem
tartják vétkeseknek. Mr. Montagu állítása igazán véve így ha,ngzanék: Sajnos dolog, hogy
Bacont kortársai hibáztatták, mert olyat tett,
a mit nem tartottak hibának. — Sajnos, s egy
kissé valószínűtlen is. Fogja-'e valaki azt állítani, hogy azok a követek, kik vádat indítottak
Bacon elien, mert ajándékokat vett el, s azok
a lordok, kik pénzbirságra, fogságra, s hivatalvesztésre ítélték, mert ajandékokat fogadott el,
nem tudták, hogy az ajándék elfogadása bűn ?
Vagy fogja-e valaki azt állítani, hogy Bacon
nem tudta, a mit az egész alsó s az egész
felsőház tudott ? Senki sem tagadhatja, ha nem
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akarja ezek közül a képtelen állitások közül
valamelyiket támogatni, hogy Bacon tudta, hogy
vétket követ el.
Azt nem lehet állítani, hogy a két ház alkalmat keresett volna Bacon megbuktatására, s
ezért vették büntetés alá oly vádak miatt, melyeket ők maguk csekélységeknek tartanak. Egyrészről sem mutatkozott a legkisebb hajlam is
szigorúan bánni vele. Az egész eljárás alatt
nem volt a személyes haragnak vagy pártoskodó hevességnek semmi jelensége egyik házban sem. Valóban azt merjük mondani, hogy
történelmünkben egy országos kereset sem
válik nagyobb dicséretére azoknak, kik részt
vettek benne, akár mint vádlók, akár mint
birák. Az illem, komolyság, közszellem, a szánalom által mérsékelt, de nem gyöngített igazságosság, mely az eljárás minden részéből kitetszik, korunk legtiszteletreméltóbb nyilvános
férfiainak is becsületökre válnék. A vádlók, mlg
lerótták küldőik iránti kötelességöket, napvilágra
hozván a kanczellár visszaéléseit, — bámulattal
szólottak sok kitűnő tulajdonáról. A lordok, míg
elitélték, dicsérték vallomása őszinteségét s megkímélték attól a megalázástól, hogy nyilvánosan jelenjen meg sorompóik előtt. Oly erős
volt a jó indulat ragálya, hogy maga Sír
Eduárd Coke, először életében gentlemanként
viselte magát. Soha vétkesnek nem valának
mérsékeltebb vádlói, mint Baconnak. Soha
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vétkesnek nem valának jobbakaró bírái.. Csak
azért marasztalták ,el, · mert nem .lehetett fölmenteni az igazság s józan ész durva megsértése nélkül .
Mr. Montagu másik érve, hogy t. i. Bacon,
ha vett is el ajándékot, de nem megvesztegetésképen, épen oly gyengének látszik előttünk,
mint az előbbi. Valóban szívesen hagynók, hogy
a- legegyszerűbb olvasóink között feleljen rá.
Már Demosthenes több mint kétezer évvel ezelőtt kicsinylő megjegyzést tett rá. Latimer,
láttuk, hasonló megvetéssel tekinté ez álokoskodást. «Ne szépítgessék — mondá ö — s nevezzék ezeket a dolgokat keresztnevükön megi
vesztegetésnek.» Mr. Montagu azokat az ajáni
dákokat, melyeket Bacon kapott, meg kell vallanunk, nem egészen szépen, ahhoz a perdíjhoz
igyekszik hasonlítani, melyet a franczia parlamenti tagoknak fizettek a perlekedők. A franczia
tisztviselőnek törvényes joga volt dijához; s a
díj nagyságát a törvény szabta meg. Az más
kérdés, ha jó módja-e ez a birói jutalmazásnak, De mint hasonlit az ilynemű fizetés azokhoz az ajándékokhoz, melyeket Blacon kapott,
azon ajándékhoz, melyet törvény nem szentesitett, mely nem a közönség láttára adatott, s
melynek nagyságát csak a tisztviselő s perlekedő közti magán-alku szabta m e g ?
Szintén gyermekesség azt mondani, hogy
Bacon nem akarhatott becstelenséget követni
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el, mert a nagy urakat, püspököket, titkos
tanácsosokat, parlamenti tagokat használt közbenjárókúl; mintha annak a nemzedéknek
egész története nem tele lenne nagy urak alacsony tetteivel; mintha nem volna köztudomású dolog, hogy .oly magas rangú egyének
voltak Somerse.t keritői s mérgezték meg Overburyt, mint bármelyik Bacon csalmadarai közül.
«De — mondja Mr. ¡Vlontagu — ezeket az
ajándékokat nyíltan s az egész világ szeme
láttára adták.» Ez valóban erős érv volna Bacon
javára. De mi tagadjuk a tényt. Azok közt az
esetek közt, melyekben Bacont vádolták, hogy
megvesztegetéskép fogadott el ajándékot, egyben, de csak egyben látszik, hogy azt nyilvánosan fogadta légyen el. Ez egy, a gyógy- és
füszerárusok közti ügyben történt. Bacon nagy
súlyt fektet arra a körülményre vallomásaiban,
hogy ez alkalommal nyilvánosan fogadott el
ajándékot, annak bizonyságául, hogy nem megvesztegetéskép fogadta el. Nem világos-e, hogyha
a többi vádakban emiitett ajándékokat szintén
ily nyilvános módon vette volna el, szintén
nagy súlyt fektetett volna erre a pontra a többi
vádakra való feleletében. A tény, hogy nagy
súlyt helyez egy egyes ajándék nyilvános elvételére, elegendően mutatja, hogy a többi ajándékot nem nyilvánosan fogadta el. Mért vette
el ezt az ajándékot nyilvánosan és a többit
titokban: világos. Ez alkalommal nyíltan,· mert
Lord Bacon
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becsületesen cselekedett. Ez alkalommal nem
mint biró működött. Felhívták két fél közt barátságos egyezkedés eszközlésére. Mindkét fél
meg volt elégedve határozatával. Mindkét fél
egyesült, hogy fáradságát ajándékkal viszonozza.
Ha egészen gyöngéd volt-e oly állású férfitól
ajándékot fogadni el ily körülmények közt: kétségbevonható. De eRben az esetben nincs ok
corruptióval vádolni.
Fájdalom, maga az a körülmény, mely ebben
az esetben ártatlannak bizonyítja, bizonyítja,
hogy vétkes volt a többiekben. Az ellene felhozott vádpontokban egyszer s csak egyszer
jegyzi meg, hogy nyilvánosan vett el ajándékot.
A természetes következtetés az, hogy a többi
esetben titokban fogadta el azt.
Ha megvizsgáljuk az egyetlen esetet, melyben azt állítja, hogy nyilvánosan fogadott el
ajándékot, úgy fogjuk találni, hogy ez az eset
egyszersmind az egyetlen is, melyben az ajándék elfogadása nem volt durva helytelenség.
Lehet-e tehát kétségünk, hogy más ajándékokát azért nem fogadott el hasonlóan nyilvános módon, mert tudta, hogy hiba azokat elfogadni ?
Egy érv van még hátra, mely látszólag nyomatékos, de melyet könnyen s tökéletesen meglehet czáfolni. A két főpanaszos, Aubrey és
Egerton, mindketten megajándékozták a kanczellárt. De ő a végzést mindkettőnek ellene
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mondá ki. Ennélfogva nem megvesztegetésképen
fogadta el az ajándékokat. «Vádlói, — mond
Mr. Montagu — nem azért panaszkodtak, hogy
ajándékaik folytak be — hanem azért, hogy
ajándékaik nem folytak be Bacon Ítéletére, mert
ezt ellenök mondá ki.»
Annyi áll, hogy rendesen épen ezen az uton
szokott minden kiterjedt megvesztegetési rendszer felfedeztetni. Az az ember, ki ajándék által
kedvező ítéletet nyert, valószínűen nem fog
magától előállani, mint vádló. Ö meg van elégedve. Meg van quid pro quoja. Nem készti se
önző, se boszűs indok a közönség elé vinni az
egyességet. Sőt ellenkezőleg, csaknem oly erős
indoka van a hallgatásra, mint magának a bírónak lehetnek. De ha a biró nagy mérvben űzi
a corruptiót, mint ezt, félünk, Bacon tevé, és
sok ügynöke van, kik sokfelé lesik a prédát,
megtörténik néha, hogy mindkét részről megvesztegetik. Az is megtörténhette, hogy oly perestői fogad el pénzt, kinek keresetének igaztalansága annyira világos, hogy illendőséggel
semmit sem tehet érte. E szerint egyszer vagy
másszor oly személy ellen lesz kénytelen Ítéletet hozni, kitől ajándékot kapott, s ezt a személyt halálos ellenségévé teszi. Százan, kik
megkapták, a miért fizettek, békén maradnak.
Az a kettő-három üt lármát, ki fizetett és nincs
latszatja pénzének.
Példa erre Goézmanék nevezetes esete. Beaus*
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marchaisnak volt egy fontos pere a párisi parlament előtt. M. Goézman volt a biró, kitől
leginkább függött a határozat. Értésére jutott
Beaumarchaisnak, hogy madame Goézmant
ajándékkal meglehetne nyerni. Ennélfogva egy
erszény aranynyal kínálta meg a nőt, ki azt
kegyesen fogadta. Nem lehet kétség, hogyha
Beaumarchaisnak kedvez az Ítélet, ezt soha sem
tudja meg a világ. De ő elveszté perét. Csaknem az egész vesztegetési összeget azonnal
visszakapta: s azok, kik megcsalták várakozását, valószínűen azt gondolták, hogy csupán
rosz indulatának kielégítéséért nem fogja nyilvánossá tenni az egyezséget, mely ő rá magára
nézve csak oly gyalázatos volt, mint rájok
nézve. De rosszul ismerék. Csakhamar átkozni
tanitá őket, azt a napot, melyen játszani mertek egy oly boszuálló s nyugtalan kedélyű,
rettenthetlen szemtelenség s satirában s vitatkozásban oly kitűnő talentumu emberrel. Kényszerűé a parlamentet, hogy lealázó bélyeget
süssön M. Goezmanra. Az asszonyt klastromba
űzte. Már késő volt, midőn felzaklatott szenvedélyei meghagyták gondolnia, hogy csak oly
felfedezésekkel buktathatja meg őket, melyek
őt magát is megbuktatják. Más példákat is
mondhatnánk. De szükségtelen. Ki az emberi
természetet ismeri, annak nem lehet át nem
látnia, hogyha a tanokat, melyekért Mr. Montagu küzd, elfogadnák, meg lenne fosztva a
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társadalom az egyetlen eshetőségtől, mely képesítné felfedezni a birák visszaéléseit.
Visszatérünk elbeszélésünkhöz. Alig mondták
ki Bacon ítéletét, s mindjárt szelídítették. A Towerbe küldék ugyan. De ez csak puszta formaság vala. Két nap múlva szabadon bocsájták s
kevéssel ezután Gorhamburyba vonult vissza.
Pénzbirságát a korona hamar elengedte. Azután
megengedték, hogy az udvarnál megjelenjen;
s végre 1624-ben büntetése többi része is elengedtetett. Ismét szabadságában állt elfoglalni
helyét a lordok házában, s valósággal meghívták a legközelebbi parlamentbe. De kor, betegség, és talán a szégyen, nem engedék megjelenni. A kormány tizenkét száz fontnyi nyugdíj t adott neki, s egész évi jövedelmét Mr.
Montagu 2500 fontra becsüli; oly összeg, mely
valószínűen meghaladta az akkori ur középjövedelmét s bizonyosan elég volt a kényelemre,
sőt fényűzésére is. Szerencsétlenségre Bacon
szerelte a pompát s nem szokta meg a gondos
felügyelést házi dolgaira. Nem könnyen lehetett
rá venni, hogy hagyjon fel egy részével annak
a fénynek, melyet hatalmas szerencséje idejében megszokott. Semmi nyomasztó zavar nem
birhatá rá, hogy megváljék gorhamburyi erdeitől. «Nem akarok, — mondá—tollaimtól megfosztatni.» Oly fényes alapúi, hogy azok csak
hivataluk szerint cselekednek, fogattal s oly
nagy kísérettel utazott, hogy Károly herczeg,
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ki egyszer találkozott vele az uton, meglepetve
kiáltott fel: «Lám! Bármit tegyünk, ez az ember csak nem akar gyertyahamvként, kialudni.»
Ez a gondatlanság s ostentatio gyakran ejtették
Bacont zavarba. Kénytelen volt megválni yorkhousei lakától, s gray-inni régi szobáiban venni
lakását londoni látogatásai alatt. Más kellemetlenségei is valának, melyeknek valódi természetét nem tudni. Világos végrendeletéből, hogy
nője magaviselete sok tekintetben nagyon megzavarta s felingerelte.
.
De bármilyenek lettek légyen pénzzavarai vagy
házi életének kellemetlenségei, eszének ereje
nem csökkent. Azok a nemes tanulmányok, melyekre hivatalos vesződéseiben s az udvari ármányok közt is talált üres időt, élete utolsó s
szomorú szakának oly méltóságot kölcsönzének, milyet hatalom s czimek nem adhattak.
Kereset alá véve, elmarasztalva, elitélve, gyalázatosan elűzve fejedelme szine elől, kizárva
nemes társai tanácskozásaiból, · adóssággal terhelve, gyalázattól bélyegezve, roskadozva az
évek, betegség és gond súlya alatt: Bacon
Bacon maradt. «Véleményemet személyéről —
mondja igen szépen Ben Jonson — soha sem
nevelte állása vagy méltósága; de tiszteltem s
tisztelem azért a nagyságért, mely csak neki
volt sajátja; mert előttem művei által a legnagyobb s tiszteletre méltóbb embernek tetszik,
a ki sok század óta létezett. Szerencsétlensé-
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gében mindig kértem Istent, adjon neki erőt;
mert nagyságra nem volt szüksége.»
A szolgálat, melyet Bacon életének s utolsó
évében ezer gond és baj közt tett a tudományoknak, növeli sajnálkozásunkat, ha elgondoljuk azt a sok évet, melyeket — hogy Sir Thomas Bodley szavaival éljünk, «oly tanulmányokra
vesztegetett, melyek nem érdemeltek egy oly
tudóst.» Megkezdte : Az angol törvények rendezése, — Anglia történelme a Tudor-ház fejedelmei alatt munkákat, egy természetrajz töredéket,
egy philosophicus regényt. Nagy s becses bővítésekkel növelte tanulmányait. Kiadta azt a
megbecsülhetlen értekezést : «De
Augmentis
Scientiarum~s>. Még azok a csekélységek is, melyekkel magát a fájdalom és lankadtság óráiban
mulatá, magokon viselik eszének bélyegét. A legjobb tréfagyűjtemény a világon az, melyet emlékezet után, a nélkül, hogy könyvre hivatkoznék, diétáit egy napon, melyen a betegség képtelenné tevé komoly tanulmányokra.
A tapasztalati bölcselem nagy apostola mártyrjává lett tudományának. Eszébe jutott, hogy
a havat haszonnal lehetne használni az állati
állomány rothadásának meggátlására. Egy nagyon hideg napon, 1626 kora tavaszán kiszállt
kocsijából közel Highgatehoz, hogy megtegye a
kísérletet. Bement egy házba, tyúkot vett s azt
sajátkezűleg tömte ki hóval. Foglalkozása közben egyszerre hideg borzongást érzett s csak-
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hamar oly rosszul lőn, hogy lehetetlen volt
Gray-Innbe visszatérnie. Arundel grófnak, kit
jól ismert, volt egy háza Highgateben. Ebbe a
házba vitték Bacont. Maga a gróf távol vala;
de a cselédek, kik a helyre felügyelnek, nagy
tiszteletet s figyelmet tanúsítottak a nevezetes
vendég iránt. Itt, mintegy egy heti betegeskedés után húsvét hajnalán 1626-ban kimúlt. Elméje, úgy látszik, mindvégig megtartá erejét s
élénkségét. Nem feledkezett el a tyúkról, mely
halálát okozá. Utolsó levelében, azokkal az. ujjakkal, melyek, mint mondá, nem tudják jól
tartani a tollat, nem mulasztá el feljegyezni,
hogy a hóval való kísérlet «kitűnően jól» sikerült.
.
·
Véleményünket e nagy embernek erkölcsi
jelleméről eléggé kifejtettük. Ha élete írói magányban foly le, valószínűen megérdemelte volna,
hogy ne csupán nagy bölcselőnek, hanem a társadalom derék s jó lelkű tagjának is tekintsük.
De se elvei, se ereje nem valának olyanok,
melyekben bízni lehetett volna, ha erős kísértésnek kellett ellenállani s komoly szeszélyekkel
kellett daczolni.
Végrendeletében ritka rövidséggel, erővel,
méltósággal és pathoszszal fejezi ki szomorú
tudatát a felől, hogy tettei nem jogosítják fel
azoknak becsülésére, kiknek szemei előtt folyt
le élete, ' s egyszersmind a büszke bizalmat,
hogy dolgozatai magas s örök helyet biztosit-
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nak számára az emberiség jóltevői között. Mi
legalább így értjük azokat a megható szavakat,
melyeket gyakran idéztek ugyan, de melyeket
ismét idéznünk kell. «Nevemet s emlékemet az
emberek könyörületességére s idegen nemzetek
és jövő századokra bízom.»
Bizalma jogos vala. Halála napjától fogva
hire folyvást s állandóan növekedett ; s nincs
kétségünk, hogy nevét tisztelettel emlitendik a
legkésőbb ; századokig s a művelt világ legtávolabb szélein.
Bacon philosophiájának fő sajátsága, úgy látszik abban állott, hogy egészen más dolgokra
törekedett, mint azok, melyeket elődei tűztek ki
magoknak. Ezt vélte ő is. «Finis scientiarum —
mondja — a nemine adhuc bene positus est.»
Máshol, «Omnium gravissimus error in deviatione ab ultimo doctrinarum fine consistit.» «Nec
ipsa meta adhuc ulli, quod sciam, mortalium
posita est et defixa.» Mentül gondosabban vizsgáljuk munkáit, annál világosabban kitetszik,
hogy ez a valódi vezérfonal egész rendszerében
és hogy azért használt más eszközökét, mint
azok, melyeket egyéb bölcselők használtak, mert
egészen más ezélhoz kivánt. jutni, mint mélyet
:
ők tűztek ki magoknak.
Mi volt hát a czél, melyre Bacon törekedett ?
Az, hogy saját nyomatékos kifejezését használjuk, «gyümölcs vala». Az emberi elvek szaporítása s az emberi szenvedések enyhítése. Az
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ember sorsának könnyítése. «Commodis humanis inservire»,. «Efficaciter operri ad sublevanda
vitae humanae incommoda». «Dotare vitám
humanam novis inventis et copiis». «Genus
humánus novis operibus et potestatibus continuo dotare.» Ez volt tárgya minden speculatiójának a tudomány minden tartományában, természeti philosophiában, törvényhozásban, politikában és erkölcstanban.
Két szó a kulcs a baconi tanokhoz: hasznosság és baladás. A régi philosophia megveté a
hasznosságot, s megelégedett a veszteg maradással. Sokat foglalkozott az erkölcsi tökéletesség elméletével, melyek oly magasztosak valának, hogy sohasem lehettek egyebek elméletnél ; kísérletekkel oldhatatlan talányokat oldani
meg, intésekkel elérhetetlen lelki állapotot érni
el. Nem tudott leereszkedni arra a szerény
szolgálatra, hogy előmozdítsa az emberi lények
jólétét. Minden iskola kárhoztatta ezt a szolgálatot mint lealacsonyitót, sok megrótta mint
erkölcstelent. Posidonius, egy Cicero és Caesar
korabeli kitűnő iró, annyira megfeledkezett egyszer magáról, hogy a szerényebb jótétemények
között, melyeket az emberiség a philosophiának
köszön, a boltozat felfedezését és az érezek
használatának behozatalát is elősorolja. Ezt a
dicséretet bántalomnak tekintették s üy érzéssel fogadták. Seneca hevesen tiltakozik ez ellen
a sértő bók ellen. Szerinte a philosophiának
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semmi köze ahhoz, hogy az embereket megtanítsa, hogy boltozott tetőket emeljenek fejeik
fölé. Az igazi philosoph nem gondol vele, ha
boltozott tető van-e felette vagy semmilyen.
A philosophiának semmi köze ahhoz, hogy az
embereket az érez használatára tanítsa. Arra
tanít, hogy legyünk függetlenek minden anyagi
állománytól s műtani készüléktől. A bölcs természetszerűen él. A helyett, hogy faja testi
kényelmét növelni kisértené meg, sajnálja, hogy
élte nem abba az aranykorba esett, melyben
az emberi fajnak nem volt egyéb oltalma a
hideg ellen a vadállatok bőrénél, más véde a
nap ellen a barlangoknál. Ily embernek részt
tulajdonítani az eke, hajó vagy malom feltalálásában vagy javításában: sértés. Az én időmben is, mond Seneca, voltak ily nemű feltalálások : átlátszó ablakok, csövek a meleg egyenlő
szétárasztására az épületben, gyorsírás, melyet
oly tökélyre vittek, hogy az iró lépést tarthatott a leggyorsabb beszélővel is. De az ily dolgoknak feltalálása a legalacsonyabb rabszolgának való vesződés; a philosophia mélyebben
fekszik. Nem az ő tiszte arra tanitni az embereket, mint használják kezeiket.. Az ő tanításának czélja a lélek művelése. «Non est, inquam,
instrumentrorum ad usus neeessários opifex.»
Ha a non kihagyatnék, ez az utolsó mondat
nem rosszul jellemezné a baconi philosophiát,
valóban nagyon hasonlítana több kifejezéshez a
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Nóvum Organum-bm.
«Maholnap azt fogjuk
hallani, — kiált fel Seneca — hogy az első
czipőkésxitö philosoph volt.» Részünkről, ha
választanunk kellene az első czipőkészitő és a
Haragról szóló három könyv szerzője közt, a
czipőkészitő mellett nyilatkoznánk. Rosszabb
•dolog lehet haragosnak lenni, mint felázni. De
a czipő milliomokat megótt a felázástól; s kétkedünk, ha Seneca megótt-e valakit a haragosságtól.
Seneca csak nagy vonakodva bírható rá arra
a vallomásra, hogy philosoph is fordított volna
valaha legkisebb figyelmet is oly dologra, mely
valószínűen előmozdíthatná azt, mit közönséges
ember az emberiség jólétének tekint. Egész erejéből igyekszik kitisztázni Democritust az alól a
szégyenletes gáncs alól, hogy ő csinálta az első
boltozatot, s Anacharsist az alól a vád alól,
hogy ő gondolta ki a fazekas kerekét. Kénytelen megvallani, hogy ilyesmi megeshetik ;. valamint az is megeshetik, hogy a philosophiának
gyors lába van. De az nincs a philosoph jellemében, hogy a versenyfutásban győzzön vagy
gépet találjon fel. Bizonyára nincs. A philosoph
dolga az volt, hogy a szegénység dicséretéről
•declamáljon, mig két milliomot ad ki uzsorára,
epigrammaticus gondolatokat keressen a fényűzés ellen oly kertekben, melyek fejedelmek
irigységét hivták föl, a szabadság felett dagáJyoskodjék, inig csúszik a zsarnok szemtelen s
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elkényeztetett szabadosai előtt, . dicsőítse az
erény isteni szépségét ugyan azzal a tollal,
melylyel csak most irta meg egy anyagyilkos
védelmét.
. ;
Ennek a philosophiának, mely büszke saját
hasznavehetlenségére, üres dagályától gyönyörrel fordulunk a nagy angol tanító leczkéihez.
Csaknem minden hibáját megbocsátjuk Bacon
életének, ha ezt a különösen bájos és méltóság
gos helyet olvassuk: «Ego certe, ut de me ipso,
quod res est, loquar, et in iis quae nunc iedo,
et in iis, quae in posterum meditor, dignitatem
ingenii et nominis mei, ;si qua sit, saepius
sciens et volens projicio, dum commodis humá.nis iriserviam; quique architectus fortasse in
philosophia et scientiis esse debeam, etiam
operarius, et bajulus, et quidvis demum íio,
cum haud pauca quae omnino fieri necesse
sit, alii autem ob innatam superbiam subtenfugiant, ipse sustineam et exsequar.» Ez a
pliüantropia,
mely mint egyik legnevezetesebb
ifjúkori levelében mondja, «úgy megrögzött elméjében, hogy nem lehetett onnan eltávolítani»,
ez a fenséges alázat, az a meggyőződés, .hogy
semmi sem lehet jelentéktelen a legbölcsebb
figyelmére, a mi nem jelentéktelen örömet vagy
fájdalmat okozni a legalacsonyabbnak: ez a
nagy jellemző' vonása, lényeges szelleme a baconi . philosophiának. Ezt mindenben nyomozhatjuk', mit Bacon physikáról, törvényről s er-
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kölesükről irt. S átlátjuk, hogy ebből a sajátságból kell rendszere minden sajátságának közvetlenül s csaknem szükségképen erednie.
Az a szellem, mely Seneca idéztük helyéből
Játszik ki, átjárta a régi philosoph egész testét
Sócrates korától le, s oly elmékben honosult
meg, melyekkel Senecáét egy perczig sem lehet
•összehasonlítani. Átvonul Plató beszélgetésein.
Aristotales munkáinak sok részéből kitetszik.
Bacon oly intéseket ejtett,, melyekből következtetni lehet, hogy az ő véleménye szerint ennek
az érzületnek túlnyomósságát nagyrészben Sócrates befolyásának tulajdonithatni. Nagy földink,
világos, hogy nem tartá azt a forradalmat, melyet Sócrates idézett elő a philosophiában,.
szerencsés eseménynek, s folyvást azt állította,
hogy a korábbi görög szemlélők, különösen
Demoeritus, egészben felette állottak híresebb
utódaiknak.
Ha a fát, melyet Sócrates ültetett és Plató
•öntözött, virágairól ítéljük meg, az bizonyára a
legnemesebb fa. De ha Bacon egyszerű próbakövét veszszük, ha a fát gyümölcsei után Ítéljük
meg, talán kevésbbé kedvező lesz véleményünk
•róla. Ha azokat a hasznos igazságokat, melyeket ennek a philosophiának köszönünk, mind
•összeszámítjuk; mi lesz az összeg? Igaz, akárhány bizonyságot találunk arra, hogy néhányan
mivelői közül elsőrendű észtehetséggel voltak
íölruházva. A dialéctica és rhetorica művésze-
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tének páratlan példányait találjuk irataik közt.
A régi vitatkozások kétségen kivül hasznosak
voltak, a mennyiben a vitatkozók tehetségeinek
gyakorlására szolgáltak; mert nincs oly hiu
vitatkozás, mely erre a czélra hasznos ne volna.
De ha többet keresünk, olyat, mely növeli az
emberi faj jólétét vagy könnyít nyomorán, kénytelenek vagyunk bevallani csalódásunkat. Kénytelenek elmondani Baconnal, hogy ennek az
elhiresedett philosophiának csak vitatkozás volt
a vége, hogy nem szőlőhegy, nem olajültetvény, — hanem csalittal s tövissel benőtt erdő
vala, melyből azok, kik eltévedtek benne, karczot ugyan sokat, de táplálékot nem hozhattak
magokkal.
Készséggel elismerjük, hogy néhányan ennek
a nem gyümölcsöző bölcseségnek tanítói közül
a legnagyobb emberek közé tartoztak, kiket a
világ valaha látott. Ha osztozunk Bacon rosszalásában, oly sajnálattal osztozunk, mint milyet
Dante érzett, mikor megtudta azoknak a dicső
pogányoknak nevét, kik a pokol első körébe
voltak kárhoztatva.
«Gran duol mi prese al cuor puando lo 'ntesi,
Perocché gente di molto valore
Conobbi ctie 'n quel limbo eran sospesi.»*

De valóban, maga a bámulat, melyet az ókor
philosophjai iránt érzünk, kényszerit elfogadni
" Nagy fájdalom fogta el szivemet, látra oly nagyerényii embereket a poaol előcsarnokában.
'
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azt a véleményt, hogy tehetségeiknek rendszeresen adtak hibás irányt. Mert mint lehetne különben, hogy oly tehetségek oly keveset vívtak
ki az emberiségnek? A gyalogló annyi izomerőt
tanúsíthat egy. taposó malomban, mint az országúton. De az uton ereje bizonyosan előre viszi
s a taposó malomban egy lépést sem fog haladni. A régi philosophia malom volt, nem ösvény. Kérdések megoldásából, mindig újra kezdett vitatkozásokból állott. Mozgásra szolgált,
nem" haladásra. Be kell vallanunk, hogy mig az
académia és porti.cus tanait szemléltük, még
úgy is, a hogy. Cicero páratlan előadásának
fényében tűnnek fel, nem egyszer voltunk kisértetben elmorogni a mogorva centurióval Persiusnál. «Cür quis non prandeat hoc est?» Mi
a legfőbb jó, a szenvedés rossz-e, minden végzetes-e, lehetünk-e bizonyosak valamiben, bizonyosak lehetünk-e abban, hogy semmiben· sem
vagyunk bizonyosak, a bölcs lehet-e szerencsétlen, egyenlően bűnös e minden eltérés a jótól;
ezek s hasonló kérdések foglalkoztatták a művelt világ legtehetségesebb, férfiaknak agyát,
nyelvét s tollát több századon keresztül. Világos, hogy ilynemű philosophia nem lehetett
haladó. Élesitheté s előbbre viheté azoknak
elméjét, kik rá szentelék magokat, mint a vita
az óhitű Liliputanusok s. az eretnek · Blefuscudiánusok között a tojás vastag és vékpny vége
felett. De ily vitatkozások .nem. szaporiták' az
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emberi ismeret gyűjteményét. Ennélfogva áz
emberi elme haladás helyett csak az időt jelezte.
Annyit fáradott, mennyi elég lett volna előbbre
vinni s mégis egy helyben maradt. Nem szaporodott az igazság, egyik nemzedék nem hagyta
örökbe, a mit fáradalmasan szerzett, a következőnek, hogy az ismét bőven szaporítva egy
harmadiknak adja át. A hol ez a philosophia
Cicero korában vala, ott maradt a Senecáéban,
s ott a Favorinus korában is. Még ugyanazon
felekezet küzdött ugyanazon ki nem elégítő
érvekkel ugyanazon végetlen kérdések felett.
Nem volt hiány ügyességben, buzgóságban,
szorgalomban. Minden nyoma meg volt az értelmi művelésnek, kivéve az aratást. Volt elég
szántás, boronálás, takarás, cséplés. De a magtárban nem volt egyéb csak polyva és üszög.
A régi philosophok nem hanyagoltak el a
természettant; de nem azért mivelték, hogy az
emberek hatalmát növeljék és sorsát javítsák.
A meddőség ragálya az erkölcsi észlelésekről a
természetiekre is elterjedt. Seneca sokat irt a
természeti bölcseségről és magasztalta e tudománynak fontosságát De miért ? Nem azért,
mert a szenvedés enyhítésére, az élet kényelmeinek szaporítására, vagy az ember uralmának az anyagi világ felett terjesztésére szolgál;
hanem egyedül azért, mert arra szolgál, hogy
az elmét aljas gondoknak fölibe emelje, elválaszsza á testtől, s homályos kérdések megLord Bacon.
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oldásában gyakorolván, élesítse. E szerint a
természeti philosophiát csupán a szellemi gyakorlat világában tekintették. A vitatkozás mesterségének segédeszközévé tevék; s következésképen hasznos felfedezésekre egészen terméketlennek bizonyult.
Volt egy felekezet, mely bármily képtelen s
ártalmas volt is némely tana, úgy látszik, megérdemelte volna a kivételt az alól az általános
gáncs alól, melyet Bacon a régi philosophiai
iskolákra mondott. Az epicureustól, ki minden
boldogságot a testi gyönyörre s minden rosszat
a testi fájdalomra vitt vissza, meg lehetett volna
várni, hogy törekedni fog arra a czélra, hogy
javitson saját s embertársai physicai állapotán.
De ez a gondolat, úgy látszik, soha sem ötlött
eszébe egy tagjának sem annak az iskolának.
Valóban nézetük, mint nagy költőjük feljegyzé,
az vala, hogy nem várható semmi javítás azokban a mesterségekben, melyek az élet kényelmére szolgálnak.
·
'
Ad victum qua flagitat usus
Ornnia jem ferme mortalibus esse parata.

Ez a kibékült csüggedés, ez a hajlam bámulni
a meglevőt és azt hinni, hogy az többé nem
gyarapodhatik, erősen jellemzi azokat az iskolákat, melyek megelőzték a haszon és haladás
iskoláját. A mily nagyon eltértek az epicureus
és stoicus sok pontot illetőleg, úgy látszik, egé-
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szen megegyeztek mégvetésökben az olyan foglalkozásokra nézve, melyék oly közrendűek, högy
hasznosak. Mindkettejük philosophiája csevegő,
declamáló, puffaszkodó, viszálkodó philosophia
vala. Századokon keresztül nem szűntek meg
ismételni ellenséges harczkiáltásukat: erény és
élv; s végre kitetszett, hogy az epicureus épp
oly kevéssé nevelte az élvek mennyiségét, mint
a stoicus az erényeket. Bacon — s nem Epicur
szobra alá kellene ezeket a némes sorokat írni:
« 0 tenebris tantis tam elarum· extollere lumen
Qui primus potuisti, illuslrans commocla vitae.»

Az ötödik században a keresztyénség legyőzte
a pogányságot s a pogányság megrontá a keresztyénséget. Az egyház diadalmas és romlott
vala. A Pantheon szertartása átment istentiszteletébe, az academia subtilitásai vallásába. Egy
szerencsétlen napon, habár nagy pompával és
ünnepélyességgel — Bacont idézzük — megköttetett a rossz1 csillagzatu szövetség a régi philosophia s az uj hit között. Azoktól, melyek Pyrrho
és Karneades leleményességét foglalkoztató, nagyon különböző, de épp oly finom, végnélkül
való és épp oly hasznavehetetlen kérdések gyakorlók az élénk és csevegő görögök elméjét.
Midőn a tudományosság újra éledni kezdé nyugaton, hasonló kicsinységek foglalkoztatták a
scolasticusok éles és erőteljes értelmét. Szelet
vetettek s forgó szelet arattak. A nagy munkát,
10*
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az emberi faj állapotának javítását, tudóshoz
nem méltónak tekintették. Azokat, kik ezt a
feladatot magokra vállalák, ha könnyen megérthető volt, mit végbe vittek, megveték mint
kézműveseket; ha nem, veszélyben voltak, hogy
mint varázslókat' fogják őket elégetni.
•Nem lehet nagyobb bizonysága annak, mily
mértékben félre volt vezetve az emberi elme,
mint. a középkorra eső legfontosabb két eseménynek története. A lőpor s nyomtatás feltalálásáról szólunk. Idejét egyiknek sem tudni. Feltalálója mindkettőnek ismeretlen. És ez nem
azért volt így, mintha az emberek tudatlanabbak vagy durvábbak lettek volna, hogysem az
értelmi felsőbbséget becsüljék. A lőpor föltalálója, úgy látszik, Petrarca és Bocaccio volt. Az
bizonyos, hogy a nyomtatás feltalálója V. Miklós,' Cosmo Medici s egy sereg kitűnő tudós
idejében élt. De az emberi elme még mindig
megtartá azt a szerencsétlen irányt, melyet kétezer évvet előbb kapott. Trebisoni Györgygyei
és· Ficino Marsilióval bajosan lehetett volna elhitetni, hogy a sajtó föltalálója többet tett az
emberiségért, mint ők magok, vagy azok a régi
irók, kiknek ők lelkesült tanítványai valának.
•Végre elérkezett az idő, melyben ennek a
meddő philosophiának, mely oly sok százador
át ;'fogIalkoztatá a legtehetségesebb emberei
elméjét, buknia kellett.. Sok alakot viselt. Sot
hittel vegyült össze. Oly forradalmakat élt túl
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melyekben országok, vallások,, nyelvek, fajok
vesztek el. Elűzve régi tanyájáról, abban az
egyházban keresett menhelyet, melyet üldözött
volt, s mint a költő merész daemonjai oda ült
«next thea seat of God,
And with its darkness dared affront his light.»* "

Szavak, s ismét szavak, s csakis szavak voltak minden gyümölcse hatvan nemzedék . leghíresebb bölcsei minden fáradalmának. De e
meddő bőségnek napjai számlálva valának. Sok
ok készité elő a közvéleményt a változásra.
A különböző régi írók tanulmányozása, habár
nem adott helyes irányt a philosophiai nyomozásoknak, nagyon sokat tett annak a tekintélyek iránti vak tiszteletnek lerontására, mely
túlnyomó volt addig, míg Aristóteles egyedül
uralkodott. A Platonisták florenczi felekezetének
keletkezése, mely felekezethez a XV. század
legszebb tehetségei tartoznak, nem volt jelentéktelen esemény. — A peripatheticus. philosophiának az academicus philosophiával való helyettesítésé magában véve csekély haszon lett
volna. De minden jobb volt a nem-okoskodó
szolgaság régi szokásánál. Már a választhatás
a zsarnokok közt is ért valamit. Mint Gibbon
helyesen jegyzé meg: «A szabadságnak egy
szikrája szülemlett az ellentétes szolgaság összeütközéséből.»
* Isteni széke mellé és sötétségével merte sérteni világosságát.
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Más okokat is lehetne említeni. De főleg a
vallás reformatiója az, minek a philosophia reformációját köszönjük. A szövetség az iskolák s a
Vaticán között századokon át oly szoros vala,
hogy azok, kik a Vaticán uralmát lerázták, nem
ismerheték el tovább az iskolák tekintélyét. Sokan a szakadás főnökei közöl megvetéssel bántak a peripatheticus philosophiával s úgy szóltak Aristotelesről, mintha Aristoteles lett volna
felelős Thomas Aquinas hittanáért. «Nullo apud
Lutheranos philosophiam esse in pretio» oly
szemrehányás vala, melyet a római egyház védői
hangosan ismételtek s melyet a protestáns vezetők
között· sokan bóknak vették. Az újítók alig idéztek egy szöveget is gyakrabban,, mint azt, melyben Sz. .Pál a kolossébelieket óvja, senkitől , se
hágyják magokat a philosophia által megrontani.
Luther csaknem kezdetén pályájának annyira
ment, hogy kinyilatkoztatá, hogy senki sem
lehet Krisztus és Aristoteles tanítványa egyszerre. Zwingli, Bucer, Martyr Péter, Calvin,
hasonlóan, szólottak. Némely skót egyetemben
felhagytak Aristoteles rendszerével a Ramuséért.
És- így a scolastica philosophia uralma alapjában meg volt rendülve Bacon születése előtt.
Az értelmi világban oly fejetlenség uralkodott,
milyen a politicai világban gyakran követi egy
régi ; s mélyen gyökerező kormány ledöntését.
Ókor, szabályok, nagy nevek hangzása: megszűntek az emberiség tiszteletében részesülni.
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A dynastia, mely századokon, át uralkodott, végét érte, s a megürült trón a követelök tusájára
maradt.
Ennek a nagy forradalomnak első hatása,
mint Bacon helyesen jegyzé meg, az vala, hogy
hogy egy időre az irály puszta bájainak túlságos
fontosságot tulajdonítottak. — A tudósok uj sarja,
az Ashamok és Buchananok, kik az augustusi
kor legszebb compositióival táplálkoztak, megvetéssel tekinték .a védők és támadók száraz,
zavart és barbar dictióit. Sokkal kevesebb szorgalmat fordítónak irataik tárgyára, mint modorára. Sikerült ujjá alakitniok a latinismust, de
reformot még csak nem is törekedtek kivívni a
philosophiában.
.
. Ekkor jelent Bacon. Egészen téves azon gyakori állítás, hogy ő volt az első ember, ki az
aristoteles: philosöphia ellen felkelt, midőn az
tetőpontján állott hatalmának. E philosophia
tekintélye, mint megmutattuk, sokkal az ö születése előtt végzetes csapást kapott már. Több
szemlélő, kik közt Ramus a legismertebb,. egy
uj felekezet alapítását kísérté meg. Magának
Baconnak kifejezései a közvélemény állapotáról Luther idejében világosak s erősek: «Acce
debat — úgymond — ódium et contemtus illis
ipsis temporibus ortus erga Scholasticos.» És
ismét «Scholasticorum doctrina despectui prorsus
haberi coepit tánquam aspera et barbara». Az
a·, szerep, melyet Bacon ebben a nagy váltó-
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zásban játszott, nem Robespierre, hanem Bonaparte szerepe volt. A dolgok régi rendje fel volt
forgatva. Néhány bigot még odaadó hűséggel
őrizte a bukott monarchia emlékét, s erőlködött a visszahelyezés kieszközlésében. De a többség nem osztozott ez érzésben. Felszabadulva s
ném tudva, miként használja szabadságál: nem
követett határozott czélt s nem talált vezetésre
képes vezetőt.
.
Végre előállott ez a vezető. Az a philosophia,
melyet ő tanított, lényegesen uj valá. A régi
hires tanítókétól nemcsak a tanmódra, hanem a
tárgyra nézve is különbözött. Tárgya volt: az
emberiség java abban az értelemben, melyben
az emberiség tömege mindig értette s mindig
érteni fogja ezt a szót: jó. «Meditor — mond
Bacon — instaurationem philosophiae ejus modi
quae nihil inanis aut abstracti habeat, quaeque
vitae humanáe conditiones in melius provehat.»
A különbséget a Bacon s elődei philosophiája
között nem világosíthatjuk meg jobban, mintha
összehasonlítjuk . nézeteit némely fontos tárgy
felett Platóéival. Plátót választjuk ki, mert úgy
hiszszük, hogy ő mindenkinél többet tett arra,
hogy a szemlélődő" emberek esze azt az irányt
vegye, melyet mindaddig megtartott, míg Bacontól merőben ellentétes irányú uj lökést nem
kapott.
Érdekes észlelni, mennyire különbözően vélekedtek ezek a nagy emberek mindennemű ismev
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retnek becsétől. Vegyük például az arithmetical.
Plato, miután kicsinylően szól arról a kényelemről,. hogy az élet mindennapi ügyeiben számolhatunk, átmegy arra, mit ő sokkal fontosabb haszonnak tart. A számok sajátságának
tanulmánya — úgymond — hozzá szoktatja áz
elmét a tiszta igazság szemléletéhez, s az
anyagi egyetemnek fölibe emel bennünket.
Ö óhajtja, hogy tanítványai szorgalmasan foglalkozzanak ezzel a tanulmánynyal, nem azért, hogy
adni-venni legyenek képesek, hogy boltosokká
vagy utazó kalmárokká miveljék magokat, hanem hogy mégtanulják elvonni elméjöket a látható s tapintható világnak örökkön változó látványától, s a dolgok • vált ozhatlan lényegére függeszszék.
Bacon ellenkezőleg a tudománynak ez ágát
csak azért a Plátó által annyira megvetett látható s tapintható világra viszonyló hasznáért
becsülte. Gúnyos megvetéssél szól a későbbi
Platonisták rejtélyes arithmeticájáról és sajnálkozik az emberek hajlamán, hogy pusztán a.
kíváncsiság tárgyaira használják fel azt a tehetséget, melynek egész erőfeszítése kívántatik meg
solid hasznú czélokra. Tanácsolja az arithmeticusoknak, hagyjanak fel az ilyen gyermekséggel s fordítsák eszöket oly alkalmas képletek
kigondolására, melyeket használni lehessen physical kutatásoknál. ·
Ugyan azok az okok készték Platót a mathe-
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matica studiumának ajánlására is, melyek az
arithmetica tanulmányának ajánlására késztették. A mérnökök közrendű tömege, úgymond,
nem fogja őt megérteni. Ők mindig csak a gyakorlatot tartják szem előtt. Nem tudják, hogy a
tudomány valódi haszna az embereket az eh
vont, lényeges, örök igazságnak ismeretéhez vezérelni. Valóban, ha Plutarchnak hihetünk, Plató
ezt a nézetet oly messzi vitte, hogy úgy hívé,
hogy a mértan valamely közönséges hasznosságu czélra való alkalmazás által le van alacsonyítva. Archytas, úgy látszik, rendkívüli erejű
gépeket talált fel mathematical elvek alapján.
Plato roszalva nyilatkoztatá ki barátjának, hogy
cz által az értelmi nemes foglalkozást aljas kézművességgé alacsonyítja le, mely csak ácsokhoz s kerékgyártókhoz illik A mértan tiszte,
úgymond, az, hogy fegyelmezze az elmét, nem
pedig a test alacsony kellékeinek szolgáljon.
Intése sikeres volt; s ez időtől fogva .Plutarch
szerint a műtani tudományokat a philosoph figyelmére érdemetleneknek tartották.
Archimedes később követte és fölülmulta
Archytast. De még Archimedes sem vala ment
attól az uralkodó nézettől, hogy a mértan lealacsonyul, ha. valamely hasznos dolog előállítására alkalmazzák. .Nehezen .lehetett rá birni,
h o g y ' a szemléletről a gyakorlatra ereszkedjék
le. Szégyelte félig-meddig azokat a találmányokat, melyeket ellenséges'nemzetek csodáltak, s
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mindig kicsinylőleg szólott róluk, mint puszta
időtöltésről, oly csekélységekről, melyek megengedhetők a mathematicusnak, hogy esze kipihenjen a feszült foglalkozástól tudományának
magasabb részeiben.
Bacon nézete e tárgyban merő ellentéte volt
a régi philosophiának. Ö a mértant leginkább,
ha nem kizárólag — csak azért a haszonért
becsülte, mely Plato előtt oly aljasnak tetszett.
S nevezetes, hogy minél öregebb lett Bacon,
annál erősebb lett nála ez a vélemény. Midőn
1605-ben két könyvét A tudomány
haladásáról
megírta, kimutatá a hasznot, mely az emberiségre a vegyes mathematicából háramlik, hanem egyszersmind.aztls elismeré, hogy a mathematica tanulmányok jótékony hatása az értelemre, habár csak mellékes, nem kevésbbé becses, mint maga ¡a tulajdonképeni haszon. De
bizonyos, hogy nézetei megváltoztak. Midőn
mintegy 20 évvel később kiadta a De Áugmentist, mely a tudomány haladásáról szóló érkezésnek nagyon bővített s gondosan javított ki7
adása, fontos változtatásokat tett a mathematicára vonatkozó részben. Szigorúan kárhoztató
a mathematicusok nagy igényeit, «delicias et
fastum mathematicorums. Az emberi faj jóllétét
vévén föl,minta tudományokvégczélját,kimondta,
hogy a mathematica nem követelhet nagyobb
rangot, csak mint más tudományok járuléka
vagy segédeszköze. A mathematica csak szol-
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gálója; a természeti philosophiának; mint ilyennek, kell magát viselnie; s megvallja, nem érti,
micsoda szerencsétlen véletlen okozá, hogy elsőséget követel magának úrnője fölött;. Jósolja —
erre a jóslatra elborzadt volna Plátó — minél
több fölfedezést tesznek a physicában, annál
több ága lesz a vegyes mathematicának. Arról
a mellékhaszonról, melyet husz évvel azelőtt
oly nagyra becsült, egy szót sem szól. Ez a
kihagyás nem. lehet csupán vigyázatlanság következése. Saját értekezése előtte feküdt. Meggondolva törölt ki belőle mindent, a mi a tiszta
mathematica tanulmányának kedvezett, s több
éles megjegyzést tett benne ennek a tanulmánynak hő követői ellen. Ez a tény szerintünk
csak egyképen magyarázható ki. Bacon előszeretete azok iránt a foglalkozások iránt, melyek
közvetlenül irányulnak az emberiség helyzeté-·
nek javítására, s féltékenysége a merőben hiu
foglalkozások ellen, erőt vettek rajta, s talán
mértéktelenné vált. Félt, hogy oly kifejezést nó
használjon, mely, habár csak egy perezre is;
oly szemlélődésekkel való foglalkozásra készthetne valamely talentumos embert, mely csak á
szemlélő,dő eszére hasznos, s melyet az embernek az anyag feletti uralma terjesztésére fordíthatott volna. Ha Bacon ebben tévedett, meg
kell vallanunk sokkal örömestebb választjuk az
ö tévedését Plato ellenkező tévedésénél. Nincs
elnézésünk oly philosophia iránt, mely, mint

141
azok a római matrónák, kik méhhajtó szereket
vettek, hogy termetöket megtartsák, meddő igyekszik lenni, nehogy eléktelenedjék.
Térjünk át a csillagászatra. Ez azok közé a
tudományok közé. tartozott, melynek tanulására
inti Plató tanítványait, de a szokott gondolko
zás-módtól nagyon különböző' okokból. «Felvegyük a csillagászatot a tanulmány tárgyai közé ?»
kérdi Socrates. «Úgy hiszem, fel», válaszol ifjú
barátja Glaucon: «tudni valamit ,az évszakokról, hónapokról s az évekről, épen úgy hasznos hadi czélokra, mint a földmivelésre s hajózásra » «Látszik»,mond Socrates, «mennyire félsz,
hogy haszon nélkül való tudományokat ajánlasz.»
S azután elkezdé magyarázni azzal a tiszta s
felséges dictióval, melyet mint Cicero mondja,
Jupiter használt volna, ha görögül beszél —
hogy a csillagászatnak nem az a haszna, hogy
az élet mindennapi kényelmeit nevelje, hanem,
hogy oly dolgok szemlélésére segítse emelni az
észt, melyet egyedül csak a tiszta értelem fog
hat. fel. A mennyei testek valódi mozgásának
ismeretét csekély becsünek tekinti So.crates.
Azok a jelenségek, — úgymond — melyek az
eget éjjel széppé teszik, olyanok, mint az
ábrák, miket, a mérnök homokba rajzol, merő
példák, merő segédeszközök gyenge elmék számára. Nekünk túl kell rajtuk mennünk; mellőznünk kell őket; nekünk oly csillagászathoz kell
jutnunk, mely annyira független a valódi csilla-
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goktól, mint a mértani igazság független egy
rosszul vont diagram vonalaitól. Ez, úgy hiszszük körülbelől, ha nem egészén, az a csillagászat, melyet Bacon Prometheus ökréhez hasonlított; sima, jö-alaku bőr, szeméttel kitömve:
csinos a szemnek, de semmi ennivaló benne.
Sajnálja, hogy a csillagászatot, ennek a tudo :
mánynak nagy kárára, elválaszták á természéti
philosophiától, melynek egyik légszebb tartománya volt, és a mathematica országához csatolták. A világnak, úgymond, egészen más csillagászatra van szüksége, élő csillagászatra, oly
csillagászatra, mely az égi testek természetét,
mozgását s befolyását az égi testekre úgy adja.
elő, mint milyen az valóban.
''
A legnagyobb s leghasznosabb találmányt, a
betűírás találmányát Plato nem nagy tetszéssel
nézte. Úgy látszik, azt tártá, hogy a betűk ügy
hatottak az emberi elmére, mint a járó-szék á
járásra, vagy mint mondják, a parafa az úszás
tanulásánál hat a testre. Oly segedelem volt,
mely nézete szerint, hamar nélkülözhetlenné vált
azoknál, kik használták, s az erőteljes igyekezetet elébb szükségtelenné s aztán lehetetlenné
tette. Úgy hivé, az értelem tehetségei tökéletesebben kifejlődtek volna e nélkül a csalékony
segély nélkül. Az emberek kényszerítve lettek
volna gyakorolni az elmét s émlékezetet, s az
igazságot mély és szorgalmatos elmélkedés által
kellett volná egészén magukévá tenni. Most
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ellenben sok tudományt írnak papírra, de kevés
vésődik a lélekbe. Az ember tudja, hogy minden perczben talál felvilágosítást, ha szükségevan rá. Ennélfogva ki hagyja törlődni elméjéből. Ily emberről szorosan véve nem lehet elmondani, hogy tud valamit. A bölcseség valósága helyett csak színe az övé. Ezeket a nézeteket Plató egy régi egyptomi király szájába
adja. De világos az összefüggésből, hogy ez saját
véleménye volt; Quinctilian is annak hitte. Valóban, tökéletes összhangzásban áll az egész platói
rendszerrel.
Bacon nézetei, mint gondolhatjuk is, nagyon
különbözők valának. Az-emlékezet ereje — úgy
mond — az írás engedelme nélkül keveset tehet
bármely hasznos tudomány haladására. Elismeri,
hogy az emlékezetet lehet úgy fegyelmezni,
hogy rendkívüli dolgokat visz véghez. De ily
ügyességre kevés becset fektet. Az ő észjárása — úgymond — olyan, hogy nem hajlandó
nagyrabecsülni egy ügyességet sem, bármily
ritka legyen is, melynek nincs gyakorlati haszna
az emberiségre nézve. Az emlékezet ezen csudálatos működéseit a kötéltánczos és a szemfényvesztő mutatványai mellé sorozza. «A két
műtét, mondja, igen egynemű. Egyik a testi
erővel való visszaélés; a másik az ész erejével való visszaélés. Mindkettő bámulást ébreszt
talán, de egyiknek sincs joga tiszteletünkre.»
Plató előtt az orvosi tudomány nagyon két-
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ségbe vonható hasznossága. Nem tesz ugyan
ellenvetést éles fájdalmak vagy baleset okozta
sérelem gyors gyógyítása ellen. De az a mesterség, mely ellenáll az idült nyavalya lassú
rombolásának, mely helyre állítja a kéjtől elgyengült falánkság miatt felpuffadt, vagy bor
által gyuladásba ejtett testet, mely bátorítja az
érzékiséget, enyhítvén a kéjenez természetes
büntetését, s meghosszabbítja a létet, miután
•az észnek nincs már meg egész ereje: nem részesült becsülésében. Az orvosi ügyesség által
meghosszabbított életet hosszú halálnak nyilvánitá. Az orvosi tudomány gyakorlását, úgymond,
addig kellene megengedni, a meddig oly emberek esetleges bajainak gyógyítására szolgál, kiknek szervezetük ép. Azok, kiknek rossz á szervezetük, hadd haljanak meg; s minél elébb,
annál jobb. Ez az ember alkalmatlan hadra,
tisztviselőségre, házi ügyeinek vezetésére, komoly tanulásra és szemlélődésre. Ha valamely
erős szellemi foglalkozáshoz fog, szédülés vagy
főfájás zavarja meg, s mindezt a philosophiának róvja föl. A legjobb, mi az ily nyomorultakkal történhetik, hogy minél hamarább végezzenek az élettel. Rejtelmes tekintélyt idéz ennek
a tannak támogatására, s emlékezteti tanítványait, hogy Aescülap fiainak gyakorlata, mint ezt
Homer írja le, csak külsérelmek gyógyítására
terjedt.
.
•
.
Nagyon különböző Bacon philosophiája. Min-
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den tudomány közt legnagyobb érdekkel azt a
tudományt látszék tekinteni, melyet Plató véleménye szerint egy jól rendezett községben sem
kellene tűrni. Tökéletessé tenni az embert: népi
volt Bacon tervébe foglalva. Szerény törekvése
az vala, hogy a tökéletlen ember jól érezze
magát. Philosophiájának jótékonysága hasonlított a közös atya jótékonyságához ; kinek napja
jóra s gonoszra felkél, kinek esője az igaz és
gonosz javára hull: Plató szerint az ember van
a philosophiáért; Bacon szerint a philosophia
van az emberért; eszköz egy czélra és ez a
czél növelni örömét s enyhítni baját miilóknak,
kik nem philosophok s nem is lehetnek azok.
Hogy egy mellkórossal, ki nagy örömet talált
azon, ha végig húzták a terraceon kerekes, székében, ki szerette a becsinált csirkét s gyenge
borosvizet s ki jó izüen tudott nevetni a navarrai
királyné beszélyei felett — úgy kelljen bánni,
mint egy caput lupinummal, mert nem. olvashatta Thimaeust fejfájás nélkül: oly fogalom
vala, melyet az angol bölcseimi iskola humánus szelleme egészen elvetett, .Bacon nem tartotta volna a philosoph méltóságán alulinak,
hogy jobb kerti széket készítsen egy ily mellbetegnek, kigondoljon valamit, mi az orvosságot izlelhetőbbé tenné, hogy oly ételt, mely jól
essék neki, s oly párnákat, melyeken jó izüen
alhassék, találjon ki — s habár legkisebb reménye sem . lenne arra, hogy ennek a szegény
Lord Bacon.
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betegnek esze valaha felemelkedik az eszményi
szép és az eszményi jó szemlélésére. Valamint
Plató a görögök vallásos legendáit idézte, hogy
igazolja megvetését a gyógytan mélyebb részei
iránt: Bacon azzal védte ennek a tannak méltóságát, hogy Krisztiis példájára hivatkozott, s
emlékezteié az embereket, hogy a léleknek ez
a nagy orvosa nem kicsinylé a testet sem orvosolni.
Ha az orvosi tudományról a törvényhozásra
megyünk át, hasonló különbséget találunk a két
nagy ember rendszere közt. Plató Beszélgetéseiben a törvények felett — mint alapelvet állitja
föl, hogy a törvényhozás czélja: az embereket
erényesekké tenni. Szükségtelen kimutatni a
képtelen következtetést, melyhez az ily tétel
vezet. Bacon jól tudta, mily nagy mértékben
függ minden társadalom boldogsága tagjai erény ességétől; s azt is, mit tehet s mit nem tehet
a törvényhozó az erény előmozdítására nézve.
A nézet, melyet a törvényhozás czéljáról s e
czél elérésének főbb eszközeiről fölállított, mindig kitűnően szerencsésnek tetszett előttünk
még azok közt a sok szerencsés hasonnemű
helyek között is, melyekben bővölködnek. «Finis
et scopus queum leges intueri atque ad quem
jussiones et sanctiones suas dirigere debent,
non alius est quam ut cives feliciter degant.
Id fiet si pietate et religione recte instituti,
moribüs honesti, armis adversus hostes externos

13Í
tuti, legum auxilio adversus sedition'es et privatas iniurias muniti, imperio et magistratibus
obsequentes, copiis et opibus locupletes et florentes fuerint.» A czél a nép jólléte. Az eszközök
az erkölcsi s vallásos nevelés; minden szükséges dolog előállítása idegen ellenségtől való
védelemre ; a belrend föntartása; birói, pénzügyi s kereskedelmi intézmények, melyek alatt
vagyon gyorsan szerezhető, s biztosan élvezhető.
Még a formát illetőleg is, melyben a törvényeket szerkeszteni kellene, nevezetes különbség van a görög s az angol véleménye közt.
Plato a bevezetést lényegesnek; Bacon ártalmasnak tartja. Mindkettő következetes volt magához. Plato a nép erkölcsi javítását tekintvén
a törvényhozás czéljának,. helyesen következteté, hogy annak a törvénynek, mely rendel és
fenyegetődzik, de se az észt meg nem győzi,
se a szivet meg nem hatja, nagyon tökéletlen
törvénynek kell lennie. Ö nem elégedett meg
azzal, hogy elijeszsze a lopástól azt az embert,
ki belsőkép még mindig tolvaj, eltartóztassa a
fiút anyjának megverésétől, kit gyűlöl. Az egyetlen engedelmesség, melyet nagyra becsült, az
az engedelmesség volt, melylyel a felvilágosodott
ész hódol az oknak s melylyel az erényes hajlam hódol az erény rendeleteinek. Valóban azt
látszék hinni, hogy ha minden törvény elébe
tesz egy szózatos, patheticus intést, nagy mér10*
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tékben feleslegessé teszi a büntető eljárást.
Bacon nem táplált ily ábrándos reményt: ő
nagyon jól ismerte a Plató ajánlatának gyakorlati hátrányát. «Neque nobis — úgymond —
prologi legum qui inepti olim habiti sunt, et
leges introducunt disputantes non jubentes, utique placerent, si priscos móres ferre possemus. . . Quantum fieri potest prologi evitenter
et lex incipiat a jussione.»
Az általunk összehasonlított nagy férfiak mindketten egy philosophiai regénynyel akarták megvilágosítani rendszerűket, s mindegyik befejezetlen hagyta regényét. Ha Plató él, hogy bevégezheti vala Critiast, az összehasonlítás e közt
a nemes fictio s az Uj Atlantis, közt alkalmasint
még találóbb példákat nyújtott volna, mint a
melyeket felhoztunk. Mulatságos elgondolni, mily
borzadással látott volna oly intézetet emelkedni
respublikájában, mint Salamon háza, mily hévvel
parancsolta volna a serházak, illat- és gyógyszertárak lerontását s mily kérlelhetlen szigorral űzte volna ki a határból a collegiumok hallgatóit, a gyertya- s lámpa-árusokat.
Az egészet egybefoglalva azt mondanók, hogy
a platói philosophia czélja: az embert istenné
emelni. A baconi philosophia czélja: ellátni
mindazzal, a mire szüksége van, míg ember
marad. A platói philosophia czélja a közönséges szükségek fölibe emelni bennünket. A baconi
philosophiáé: eleget tenni szükségeinknek. Az
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első czél nemes, de áz utolsó elérhető vala.
Plató jól feszité ívét; de,-mint Virgil Acestese,
a esillagókra ezélzott; s ennélfogva, habár erő
s ügyesség nem hiányoztak is, a lövés hasztalan volt. Nyilának útját vakító fény követte
ugyan; de találni ne talált semmit.
.

«Volans liquidis in nubibus arsit arundo
,
Signavitque viam flammis, tenuisque recessit
Consumta in ventos.»

Bacon oly czélra szegzé szemét, mely a földön, nyillövésnyire feküdt, s a középbe talált.
Plató philosophiája szavakon kezdődött s szavakön végződött, igaz nemes szavak, minőket
várni lehetett a legszebb emberi észtehetségtől, ki korlátlan úr volt a legszebb emberi nyelven. Baconé észleléseken kezdődött s mesterségeken végződölt.
A régi philosophok azzal', dicsekedtek, hogy
az ő tanaik az emberi lelket a bölcseség s erény
magas fokáig mivelik. Valóban ez volt az egyetlen gyakorlati haszon, mit a leghíresebbek közülök elérni törekedtek; s ha ezt elérik, kétségtelenül sokkal nagyobb dicséretet érdemeltek
volna, mintha a leghathatósabb gyógyszert találták volna fel vagy a leghatalmasabb gépet
alkották volna. De tény, hogy azon tekintetben,
melyben azt álliták, hogy egyedül akarnák
használni, a mely miatt az emberiség mindennapi érdekeit elhány agolák: semmit, vagy a
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semminél rosszabbat tettek. Lehetetlent Ígértek. a lehetőt megveték; betölték a világot
nagy szavakkal s nagy szakállal, s oly romlottságban s tudatlanságban hagyák, a minőben
találták.
Egy hold föld Middlesexben többet ér mint
egy herczegség Utópiában. A legcsekélyebb valóságos jó jobb a lehetetlenségek legszebb Ígéreteinél. A stoicusok bölcse kétségkívül magasztosabb czél lenne egy gőzgépnél. De gőzgépek
vannak. S a stoicusok bölcsének még születnie
kell. Az a philosophia, mely képesítené az embert, hogy tökéletesen boldog legyen a fájdalom
kínjai közt, jobb lenne, mint az a philosophia,
mely enyhíti a fájdalmat. De tudjuk, hogy vannak
szerek, melyek enyhítik a· fájdalmat; és tudjuk,
hogy a régi bölcsek ép oly kevéssé szerették a
fogfájást, mint szomszédaik. Az a philosophia,
mely kiirtaná a kapzsiságot, jobb lenne, mint a
philosophia, mely törvényeket gondol ki a tulajdon biztosítására. De törvényeket lehet hozni,
melyek nagy mértékben biztositják a tulajdont.
Azt azonban nem. értjük, mint olthatná ki valamelyik, a régi philosophok okai közül a kapzsiságot. Tudjuk ugyanis, hogy a philosophok nem valának jobbak más embereknél. Barátaikmintellenségeik tanúságaiból, Epietetus és Seneca vallomásaiból ép úgy, mint Lucinus gúnyai s Juvenal
heves szemrehányásaiból világos, hogy az erénynek e tanítóiban megvoltak embertársaik min-
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den hibái, a szinlés hozzáadásával. Bacon czélját némelyek alacsony czélnak tarthatják, azt
azonban nem tagadhatják, hogy alacsony vagy
magas, de elérte. Nem tagadhatják, hogy minden év neveli azt, mit Bacon gyümölcsnek nevezett. Nem tagadhatják, hogy az emberiség
nagy és folytonos haladást tett és tesz azon a
pályán, melyet ő jelölt ki. Volt-e ily haladó
mozgás a régi philosophok között ? Miután 800
évig declamáltak, jobbá tették-e a világot, mint
minő volt, mikor hozzáfogtak? Mi azt hisszük,
hogy maguk a philosophok közt fokozatos sülyedés tapasztalható a fokozatos javulás helyett.
Aljas babona, melyet Democritos vagy Anaxagoras megvetéssel utasított volna vissza, végső
gyalázattal járult a stoicus s plátói iskola hoszszas elmegyengeségéhez. A beszéd sikertelen
kísérlete, mely oly kedves s érdekes a gyermeknél, sért az elaggott , szélütöttben ; s épen
így azok a szilaj hitregészeti fictiók, melyek
elbájolnak, ha a görög költészettől gyermekkorában halljuk gagyogni: a szánalom s megvetés vegyes érzését költik bennünk, há a görög phílosophiától agg korában halljuk hebegni.
Tudjuk, hogy a lőszer, késmivek, távcsövek,
órák, jobbak saját korunkban, mint atyáink korában voltak, s atyánk korában jobbak voltak,
mint nagyatyáéinkban. Ennélfogva azt hihetnők,
hogy — ha a philosophia, mely azzal dicsekvék, hogy czélja felemelni és tisztítani az em-
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beri észt, s mely azért a czélért mellőzte' a
testi jóllét előmozdításának szennyes szolgálatát: sok századon át a legnagyobb'tiszteletben
virágzott — nagy erkölcsi javulásnak kellett
bekövetkeznie. így volt? Nézzétek e bölcseség
iskoláit négy századdal a keresztyén időszámítás előtt és négy századdal utána. Hasonlítsátok össze azokat az embereket, kik ezt az
iskolát képezték, a két időszakban. Hasonlítsátok össze Platót és Liboriust, Periclest és Juliánt.
Ez a philosophia megvallá, sőt dicsekvék vele,
hogy egyet kivéve, minden czélra hasztalan. Elérte-e ezt az egy czélt?
Tegyük fel, hogy Justinian, midőn Athén
iskoláit bezárta, felkeresi azt az utolsó néhány
bölcset, kik még ellátogatnak a Porticusba és
késnek a régi piatanok körül, hogy megmutassák jogosultságukat a köztiszteletre, tegyük fel,
hogy ezt mondta volna: Ezer év mult el, mióta
ebben a· híres városban Socrates kérdezgeté
Protagorost és Hippiast; ez alatt az ezer év
alatt minden nemzedék legtehetségesebb embereinek egy része folytonos igyekezettel fáradozott tökélyre vinni azt a philosophiát, melyet
ti tanittok; ezt á philosophiát gazdagon pártolta a hatalmas, tanárait legnagyobb tiszteletben tartá a közönség; magához szivta majdnem1 minden nedvét s erejét az enibéri értelmiségnek; és mit vívott- ki? Micsoda hasznos igazságot tanitótt, melyet nem tudnánk nélküle.
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Mire képesített bennünket, mire nélküle- nem
lettünk volna épen . úgy képesek ?» Ily kérdések, úgy hisszük, zavarba hozták volna Simpliciust és Isidort. Kérdjük Bacon követőjét, mit
eredményezett az emberiségre az uj philosophia, mint II. Károly idejében hivták, s felelete kész: «Meghosszabbitá az életet; enyhité
a szenvedést; betegségeket irtott ki; növelte a
föld termékenységét; új biztosságokat nyújtott
a tengerésznek; új fegyvereket adott a katonának ; új, atyáinktól nem ismert alakú hidakat
épített nagy folyamok felett; ártalmatlanul vezette le a mennykövet az égből a földre; a
nappal fényével világitá meg az éjt; szélesítő
az emberi látás terjedelmét; sokszorozta az
emberi izmok erejét; györsitá a mozgást: megsemmisité a távolságot; megkönnyité a közlekedést, levelezést, baráti szolgálatot, ügynöki
sürgönyöket; képessé téve az embert leszállni
a tenger mélyére, felemelkedni a levegőbe;
biztosan hatni be a föld ártalmas üregeibe, keresztül utazni az országot oly kocsikon, melyek
lovak nélkül robognak tova, és az oczeánt oly
hajókon, melyek tiz tengeri mértföldet haladnak
egy óra alatt szél ellenébe. Ezek csak egy részegyümölcsének és csak első gyümölcsének. Mert
ez a philosophia sohasem pihen, sohasem bevégzett, sohasem tökéletes. Törvénye a haladás. Oly pont, mely tegnap még láthatatlan
vala, holnap czélpóntja, s holnapután kiinduló
pontja leend.
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Bármily nagy és sokoldalú volt Bacon észtehetsége, terjedt és állandó hírét főleg annak
köszöni, hogy ezek a tehetségek irányukat mind
a józan észtől vették. Szeretet a közhasznú,
erős rokonszenv a jó és rosz népszerű fogalma
iránt, és az a nyíltság, melylyel ezt a rokonszenvet bevallá: ez titka befolyásának. Rendszerében nem volt nyegléskedés, semmi szemfényvesztés, nem volt kenőcse tőrt lábakra, szép
elméletei de finibus, érvei, hogy kiokoskodja az
embereket érzékeikből. Tudta, hogy az ember,
és a philosoph mint más ember, valósággal
szereti az életet, egészséget, kényelmet, tisztességeket, biztosságot, baráti társaságot, és
valósággal nem szereti a halált, betegséget,
szenvedést, szegénységet, gyalázatot, veszélyt,
elválást azoktól, kikhez ragaszkodik. Tudta, hogy
a vallás, habár gyakran szabályozza és mérsékli ezeket az érzelmeket, ritkán törli ki és
nem is tartá óhajthatónak az emberiségre, hogy
kitöröltessenek. A szándék oly ötletekkel törülni
ki, minők a Senecaiéi, vagy oly svllogismusokkal, minők a Crisippuséi, sokkal ferdébb volt,
mintsem hogy azt oly ész, minő az övé, egy
perczig is táplálhatta volna. Ő nem értette, micsoda bölcseség lehet abban, megváltoztatni a
neveket ott, hol lehetetlen volt megválíoztatni a
dolgokat; tagadni, hogy vakság, éhség, köszvény,. kínpad rosszak és aKOJzpofrpsva-knak nevezni ; vonakodni beismerni, hogy egészség,
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biztosság, bőség, jó dolgok és áőtáfopa· knak
híni. Véleményében ezek felett a tárgyak felett
ő se stoicus, se epicureus, se academicus nem
volt, hanem az, a mit a stoicusok, epicureusok
és academicusok puszta ídííur^s-nek, puszta
közönséges embernek neveztek volna. S mert
ilyen volt, épen azért alkot neve oly nagy korszakot. a világ történetében. Mert mélyre ásott
le, azért volt képes oly magasra építeni. Az
épület, melyet emelt, azért oly tekintélyes magasságú és mozdíthatatlan erejű: mert, hogy az alapot lerakja, az emberi természet azon részeibe
szállott alá, melyek mélyen feküsznek, de melyek
változásnak nincsenek alávetve.
Elgondoltuk néha, mily mulatságos költeményt
lehetne írni, melyben Epictet és Bacon egy
tanítványa mint ..útitársak szerepelnének. Egy
faluhoz érnek, hol a hólyagos himlő épen most
kezdett dühöngeni, és bezárt házakat, megszakított közlekedést, elhagyott betegeket, gyermekeik felett. síró, anyákat találnak. A stoicus biztosítja1 a" rémült; lakosokat, hogy semmi rossz
sincs a himlőben, és hogy a bölcs előtt betegség, nyomorékság, halál, barátok elvesztése nem
baj. A baconista kivesz egy lanczettát s oltani
kezd. Nagy rémületben, találnak egy csoport
bányászt. Kártékony gőzök robbanása épen most
ölt meg sokat a dolgozók közül; s a túlélők
nem mernek lemenni a földüregbe. A stoicus
biztosítja őket, hogy az ily eset semmi, merő
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ánoTzporjYpBwj. A baconista, kinek nincs ily
szép szó rendelkezésére, csak • egy biztosító
lámpát gondol ki. Találnak egy hajótört kereskedőt, ki kezeit tördeli a parton. Épen most
merült el hajója megbecsülhetetlen terhével, s
jólétből egy perez alatt koldusbotra jutott.
A stoicus buzditja, né keressen olv dolgokban
boldogságot, melyek rajta kívül feküsznek, s
elmondja az egész fejezetet Epictetusból: ~lpb<s
robg fíjlv axopeav dsooxoraq. — A baconista
készit egy búvárharangot, leszáll benne és a
legbecsesebb holmikkal tér vissza a roncsból.
Sokképen lehetne még illustrálni a különbséget
a tövis és a gyümölcs, a szavak és a tett philosophiája közt..
Bacont azzal vádolták, hogy túlbecsülte azoknak a · tudományoknak fontosságát, melyek az
ember physicai jóllétére szolgálnak, és kevésre
becsülte az érkölcsi philosophia fontosságát; s
nem lehet tag adni, hogy azok, kik a Nóvum
Orgánumot és De Angmenlist
a nélkül olvassák, hogy a körülményekre ügyeljenek, melyek
közt ezeket a munkákat írta, sokat fognak találni olyat, a mi támogatni látszik e vádat.
Bizonyos azonban, hogy habár a gyakorlatban
gyakran nagyon hibázott, s habár, mint históriai
művei s tanulmányai bizonyítják, még elméletben sem voltak igen szigorú nézetéi a politikai
erkölcsiséget illetőleg: sokkal okosabb ember
vala, hogy sem ne tudná, mily nagy mértékben
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függ jóllétünk lelkünk szabályozásától, A világ,
melyet ő óhajtott, nem volt, mint némelyek
képzelni látszanak, a : malomkövek* gőzkocsik,
kéjenczek és gazemberek világa. Ö oly készséggel, mint Zeno .maga beismerte volna, hogy
száz' nemzedék ügyessége és munkájának mim
den kigondolható kényelme sem adhat boldogságot annak ; az embernek, kinek lelke féktelen
vágyak, irigység, gyűlölet vagy félelem zsarnoksága alatt áll. Ilogy néha nagyon is kizárólagos fontosságot látszék tnlajdonitni oly mesterségeknek, melyek növelik fajunk külső kényelmét: annak oka egyszerű. Ezeket a mesterségeket nagyon helytelenül veték meg. Mivelt
nevelésű .embernek figyelmére érdemetleneknek
tartották., .«Cogitavit — mondja Bacon magáról, — eam esse opinionem siye aestimationem
humidam et damnosam, minui nempe majestatem mentis humanae, si in experimentis et
rebus particularibus, sensui subjectis, et in matéria terminatis, diu ac uiultum versetur: praesertim cum hujusmodi res ad inqnirendum laboriosae, ad meditandum ignobiles, ad discendum
asperae, ad practicam illiberales, numero infinitae, et subtilitate pusillae videri soleant, et
ob hujusmodi conditiones, gloriae. artium minus
sint accomodatae.» Ez a vélemény szerinte:
omnia in familia humana turbasse.» Kétségtelenül ez a vélemény volt oka annak, hogy sok
oly mesterséget, melyek a legnagyobb hasznos-

158
ságuak és melyeket a - legnagyobb mértékben
lehetett javítani, elhanyagoltak a szemlélődök,
és asztalosokra, kőművesekre, kovácsokra, takácsokra, gyógyszerészekre bíztak. Szükséges volt
bebizonyítani ezeknek a mesterségeknek méltóságukat, előtérbe állítani, kinyilatkoztatni, hogy
miután nagyon komoly hatásuk van az emberi
boldogságra, nem érdemetlenek a legmagasb
emberi értelem figyelmére. S tovább ezekből a
mesterségekből vett illustrátiók által magyarázbatá meg Bacon legkönnyebben elveit. Ezekben a mesterségekben történt javítások által
teheté leggyorsabban és határozottabban próbára
elveinek jóságát és világossá a közönséges értelem előtt, ő úgy cselekedett, mint az a bölcs
vezér, ki sorának minden más részét megritkítja, hogy megerősítse azt a pontot, hol az
ellenség különös hévvel támad és melynek sorsától a csata kimenetele valószínűen függeni
látszik. A Nóvum Orgánumban azonban világosan és nagyon helyesen kinyilatkoztatja, hogy
az ö philosophiája nem kevésbbé erkölcsi, mint
természeti philosophia, hogy habár illustratiói
a természeti tudományokból vannak véve, azokat az elveket, melyeket ezek által az illustrátiók által akar kimagyarázni, épen úgy lehet
alkalmazni erkölcsi és politikai kutatásokra,
mint a meleg és növényzet természetének kutatására.
"
Gyakran értekezett erkölcsi tárgyak felett, és
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ezekbe a tárgyakba azt a szellemet vitte be,
mely egész rendszerének lényege volt. Sok bámulatos gyakorlati nézetet hagyott reánk afelől,
a mit kissé mesterkéltem a szellem Georgiconjának nevezett, a szellemi mivelésröl, melynek
czélja jó hajlamokat fejleszteni. Néhányan, úgy
mond, vádolhatják, hogy fáradságot fordít oly
egyszerű tárgyra, melyet elődei megvetéssel
mellőztek. Szeretné, ha ezek megemlékeznének
arról, hogy ő mindjárt kezdetben kinyilatkoztatta, hogy kutatásainak tárgya nem a ragyogó
és meglepő, hanem a hasznos és igaz, nem
csalékony álmok, melyek az elefántcsont ragyogó kapuin lépnek ki, hanem a szarukapu
szerényebb valódiságai.
•
Ezekhez az elvekhez hiven nem dagályoskodott a dolgok helyességéről, az erény mindenhatóságáról s az emberi természet méltóságáról. Nem foglalkozott hangzatos semmiségekkel, milyenekkel Bolingbroke állítólag vigasztalta magát számkivetésében és a milyenekbe»
Cicero hasztalan keresett enyhületet Tullia elvesztése után. Azok a szőrszálhasogató subtilitások, melyek kora legélesb elméjeinek figyelmét foglalkoztaták, úgy látszik, nem voltak rá.
vonzó erővel. Azokkal a tanárokkal, kiket később Escobar az Apocalypse négy állatjához é s
huszonnégy öregéhez hasonlított, Bacon megvető rövidséggel végzett. «Inanes plerumque·
evadunt. et futiles.» Soha sem szólott azokhoz.
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a talányokhoz, melyek száz nemzedéket zavarba
hoztak és még százakat zavarba fognak hozni.
Nem szólott semmit az erkölcsi kötelezettség
okairól vagy az emberi akarat szabadságáról.
Nem volt hajlama oly dolgokkal vesződni, melyek hasonlítanak a görög Tartarus elkárhozottjaiéhoz, kik mindig egy tengelyen forgó kereken fonnak, mindig ugyanazon csalékony szőlőfürt után kapkodnak, vizet mernek mindig ugyanazon feneketlen hordóba, mindig ide oda mennek ugyanazon fáradságos uton, ugyanazon
visszagördülő kő után. Egészen másnemű kutatásokra inté tanítványait, arra, hogy az erkölcsi
tudományt gyakorlati tudománynak, · oly tudománynak tekintsék, melynek tárgya a lélek betegségeinek s háborgásainak gyógyítása, és
melyet csak oly módszer által lehet, javítani,
mint a milyen megjavította az orvostant és
sebészetet. Az erkölcsi philosophnak, úgymond,
derekasan hozzá kell látnia, hogy felfedezze,
mik bizonyos nevelési módnak, bizonyos szobásoknak, bizonyos könyvek tanulmányozásának, társaságnak, versengésnek és utánzásnak
hatásai az emberi jellemre. Aztán remélhetjük,
hogy megtaláljuk azt a nevelési módot, mely
legvalószínűbben megóvja és visszaadja az erkölcsi egészséget.
.
Az, a mi természeti s erkölcsi philosophnak,
az volt theologusnak is. Meg vagyunk győződve,
őszintén hitt a keresztyén kijelentés isteni hite-
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lességében. Semmit sem találhatni irataiban
vagy bármely más iratban ékesszólóbbat és
pathetieusabbat, mint némely helyeket, metyeket láthatóan erős ájtatos érzés befolyása alatt
irt. Örömest időzött annál az állításnál, hogy a
keresztyén vallás hatalma sokat eszközölt olyat,
a mit a régi philosophia csak ígérni tudott.
Szerette úgy tekinteni e vallást, mint az irgalom kötelékét, a rosz szenvedélyek fékét, a
nyomorult vigasztalását, a félénk támaszát, a
haldokló reményét. De vitatkozások a hittan
speculativ pontjaira nézve, úgy látszik, alig
vették igénybe figyelmének legcsekélyebb részét
is. A mit az egyházi kormányról írt, abban, a
mennyire merte, szelíd és toleráns szellemet
mutatott. Legkisebbet sem vesződött a homoousianok és homoiousianok, monothelitek és nestoriánokkal. Oly korszakban élt, melyben viták
a hittan legfinomabb pontjai felett mély érdeket ébresztettek egész Európában és sehol sem
inkább, mint Angliában. Ö a tusa legközepébe
volt helyezve. Hatalomban volt a dortrechti
zsinat idejében, és hónapokon át a megsiketülésig kellett hallania a kiválasztásról, az elkárhozásról és végállhatatosságról. De nem emlékszünk egy sorra sem munkáiban, melyből következtetni lehetne, hogy akár calvinista, akár
arminianus lett volna. Míg a világ egy vitatkozó philosophia és vitatkozó hittan zajától
hangzott vissza, a baconi iskola, mint Uvorthy
Lord Bacon.
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Square és Thwackum között ülve, nyugodt, félig megvető, félig jóakaró semlegességben maradt és megelégedett azzal, hogy gyarapítja a
gyakorlati jó öszvegét, a szóharczot azokra
hagyván, a kiknek kedvök telt benne.
Soká időztünk a baconi philosophia ezéljánál, mert szükségképen ebből a sajátságból
erednek e philosophiának minden egyéb sajátságai. Valóban szinte lehetetlen, hogy az, ki
azt a czélt tűzte ki magának, melyet Bacon,
ugyanazokra az eszközökre -ne jöjjön rá. A közönséges vétemény Baconról, úgy hisszük, hogy
uj módot talált az igazsághoz való jutásra, mely
módot inductiónak neveznek és hogy bizonyos
hiányt fedezett fel az ő kora előtt divatozott
syllogisticus okoskodásban. Ez a vélemény körülbelől oly alapos, mint azoké, kik a középkorban azt képzelték, hogy Virgil nagy varázsló.
Sokaknak, kik jobban értesülvék, hogy sem ily
túlzott esztelenséget mondanának, szerintünk
helytelen fogalmuk van arról, a mit Bacon valóban tett ebben a tekintetben. Az inductiv
módszert a világ kezdete óta mindig gyakorolta
minden emberi lény. Folyvást gyakorolja a legtudatlanabb paraszt, a legkevésbbé gondolkozó
iskolás gyermek, sőt maga a csecsemő is. Ez a
módszer vezeti a parasztot arra a következtetésre, hogy ha árpát vet, nem fog búzát aratni.
Ez által a módszer által tudja meg az iskolás
gyermek, hogy a borús idő legalkalmasabb
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pisztráng-fogásra. Magát a csecsemőt, úgy hiszszük, inductio viszi arra, hogy anyjától vagy
dajkájától várjon tejet s ne apjától.
Nemcsak az nem igaz, hogy Bacon találta
fel az inductiv módszert, de az sem igaz, hogy
ő volt az első, ki helyesen taglalta és magyarázta hasznát. Aristoteles sokkal előtte kimutatá
annak a gondolatnak képtelenségét, hogy syllogisticus okoskodás valaha valamely uj elv felfedezésére vezelhetné az embert, kimutatta,
hogy ily felfedezésnek inductio által, és csakis
inductio által lehet történnie, s előadta az
inductio folyamát röviden ugyan, de éles elmével és nagy pontossággal.
Az inductiv módszer azon analysisének sem
vagyunk hajlandók nagyon sok gyakorlati becset tulajdonítni, melyet Bacon Nóvum Orgánumának második könyvében adott. Igaz ugyan,
hogy gondos és szabatos analysis. De annak
analysise, a mit mindnyájan reggeltől estig
teszünk, s mit tenni még álmainkban sem szűnünk meg. Egy egyszerű ember gyomorterhelést érez. Nevét sem hallotta lord Baconnak.
De a legszorosabb összhangzásban gondolkozik
a Nóvum Orgánum második könyvének szabályaival és rájön, hogy lepény okozta az egész
bajt. «Hétfőn és szerdán lepényt ettem és egész
éjjel nem aludtam a gyomorterhelés miatt. Ez
a comparentia ad intellectum instantiarum convenientiam. «Nem ettem kedden és pénteken,
11*
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s egész éjjel jól éreztem magam.» Ez a comparentia instantiarum in proximo quae natura
dala privantur. «Vasárnap csak nagyon keveset
ettem belőle s estve alig éreztem magam roszszul. De karácsonykor csaknem egész ebédem
abból állott s olyan rosszul lettem, .hogy nagy
veszedelemben valék.» Ez a comparentia instantiarum secundum magis et minus. «Nem lehetett a pálinka, mit hozzá ittam. Mert évek óta
mindennap iszom pálinkát, a nélkül, hogy ártana.» Ez a rejectio naturarum. Betegünk ezután azt teszi, a mit Bacon vindemiationak
nevez, és kimondja, hogy a lepényt nem tűri
természete.
Ismételjük, hogy mi a Nóvum Orgánum második könyve elméiétének se elmésségét, se
helyességét nem vitatjuk; de azt hisszük, hogy
Bacon nagyon túlbecsülte hasznosságát. Mi azt
tartjuk, hogy az ember az inductiót, mint sok
más egyebet,. csak azért, mert tudja, mint viszi
végbe, nem viszi jobban végbe. Teli Vilmos
valószínűen egy cséppel sem biztosabban hasította volna keresztül az almát, ha tudja, hogy
nyila görbe vonalt csinál a föld vonzóerejének
befolyásánál fogva. Barclay kapitány .valószínűen
nem tette volna meg inkább ezer óra alatt az
ezer mértföldet, ha lába minden izmának nevét
és fekvését ismeri is. Monsieur Jourdain alkalmasint nem mondta ki a D-t és F-t jobban
azután, miután megtudta, hogy a D-t úgy
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mondja ki az ember, hogy a nyelv végét a
foghoz, s az F-t, hogy a fogat az alsó ajakhoz
érteti. Nem látjuk, hogy a nyelvtan tanulmányozása legkisebb különbséget is tenne oly
emberek beszédében, kik mindig jó társaságban
éltek. Tízezer londoni közül egy sem mondhatja
meg a «vili» és ccshalh helyes használatának
szabályait. De millió londoni közül egy sem
alkalmazza hibásan. Dr. Robertson kétségen
kivül fényes értekezést Írhatott volna ezeknek
a szóknak használatáról. De még legutolsó
munkáiban is névetségesen rosszul alkalmazza
néha. Senki sem használja a nyelvfigurákat
helyesebben azért, mert tudja, hogy az egyik
alakot metonymiának, s a másikat synecdochenak hivják. A targonczás, ha tűzbe jön, elkiáltja magát: «No iszen derék legény vagy!»
a nélkül, hogy tudná, hogy iróniát mondott, s
az irónia a négy első trópus közé tartozik.
A régi rhetorica rendszerét a legtapasztaltabb
és legokosabb birák soha sem tekintették hasznosnak a szónokká való képezésre. «Ego hanc
vim intelliga — mondja Cicero ·— esse in praebeptis omnibus, non ut ea secuti oratores eloquentiae laudem sint adepti, sed quae sua
sponte homines eloquentes facerent, ea quosdam observasse, atque id egisse; sic esse non
eloquentiam. ex artificib, sed artificium ex eloquentia natum.» Megvalljuk, ugyanazon nézetben vagyunk a logica tanulmányozására nézve,

166
a melyben Cicero volt a rhetoricára nézve.
Józan eszű ember naphosszat syllogisál in
celarent és cesare, a nélkül, hogy gyanítaná; s
ha nem tudja is, mi az ignoratio. clenchi, kineveti, akárhol találja, a mi valószínűen mindannyiszor megtörténik, a hányszor egy tisztes
magister artisra talál, ki az oxfordi universitáson táplálkozott a modusokon és figurakon.
Aristoteles Orgánumát, ha csak mint elmeszüleményt vesszük, nem lehet eléggé bámulnunk.
De mennél gondosabban hasonlítjuk össze az
egyént egyénnel, iskolát iskolával, nemzetet
nemzettel, nemzedéket nemzedékkel, annál hajlandóbbak vagyunk azt hinni, hogy a logica
elméletének ismerete épen nem teszi az embert
képesebbé a helyes gondolkozásra.
A mit Aristoteles tett a syilogisticus módszerre, azt tette Bacon Nóvum
Orgánumának
második könyvében az inductiv módszerre
nézve; azaz, jól analysálta. Szabályai egészen
helyesek; de nincs reájuk szükségünk, mert
folytonos gyakorlatunkból vannak véve.
De, habár mindenki folyvást követi a Nóvum
Organum második könyvében leírt módszert:
némelyik jól követi, másik rosszul. Némelyeket
igazsághoz, másokat tévedéshez vezet. Franklint a villám természetének felfedezéséhez vezette. Ezreket, kiknek kevesebb agyvelejök volt,
mint Franklinnak, az állati delej híveséhez vezetett. De ez nem azért történt, mintha Frank-
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lin a Bacon módszerét, s Mesmer rászedettjei
más módszert követtek volna. A comparentiaet
és rejectionest, melyeknek példáit adtuk, a legferdébb inductióban is megtalálhatni. Hallottuk,
hogy egy kitűnő bírónak az utolsó nemzedékből szokása volt ebéd után tréfásan mondani
el egy elméletet, miszerint a jacobinismus túlnyom ó s ágának az a szokás volt oka, hogy három nevet viseltek. Egyik része idézte Charles
James Fox, Richárd Brinsley Sheridan, John
Horné Tooke, John Philpot Curran, Sámuel
Taylor Coleridge, Theobald Wolfe Tonet. Ezek
instantiae convenientes valának Azután példákat
idézett absentiae in proximo, William Pitt, John
Scott, William Windham, Sámuel Horsley,
Henry Dundas, Edmund Burke-t. Tovább , mehetett volna a secundum magis et minus példákig.
A szokás, gyermekeknek három nevet adni, egy
időben növekedő szokás volt, és a jácobinismus is növekedőben volt. A szokás, gyermekeknek három nevet adni, átalánosabb Amerikában, mint Angliában. — Angliában még mindig van királyunk és felsőházunk; míg az amerikaiak republicanusok. A rejectiones világosak.
Bürke és Theobald Wolfe Tone mindketten
irlandusok; tehát az irlandusság még nem oka
a jacobinismusnak. Horsley és Horné Tooke
mindketten papok. Tehát a papság még nem
oka a jacobinismusnak. Fox és Windham mindketten Oxfordban nevekedtek; tehát az Oxford-
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ban való neveltetés nem oka a jacobinismusnak. Pitt és Horné Tooke mindketten Cambridgeban nevekedtek; tehát a Gambridgeban való
neveltetés nem oka a jacobinismusnak. Hy módon inductiv philosophunk oda jut, a mit Bacon
szüreteiésnek nevez, és kimondja, hogy a három nevüség oka a jacobinismusnak.
íme egy induetió, mely megfelel Bacon analysisének és szörnyű képtelenségben végződik.
Miben különbözik tehát ez az induetió attól az
inductiótól, mely bennünket ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a nap jelenléte oka annak,
hogy nappal több világosságunk van, mint éjjel.
Világos, hogy a különbség a példáknak nem nemében, hanem számában van; azaz a különbség
az inductiónak nem abban a részében van, a
melyre Bacon határozott szabályokat adott, hanem egy oly körülményben, melyre nem lehet
határozott szabályt adni. Ha a jacobinismus
feletti elmélet tudós szerzője lajstromát mindkét
oldalon megnyújtja egy kicsit, rendszere meg lett
volna semmisülve. Tom Penn és William Wyndham Grenville neve erre elég lett volna.
.
Mi tehát úgy hiszszük, hogy a különbség a
józan és nem józan induetió közt nem abban fekszik, hogy a józan induetió szerzőjé a Nóvum
Orgánum második könyvében taglalt módszert
követi, és a nem-józan inductióé más különböző
módszert követ. Ok mindketten ugyanegy módszert követnek. De az egyik botorul s gond-
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talanul, a másik türelemmel, figyelemmel, okosan, józan ítélettel. Már pedig szabályok keveset
tehetnek arrá, hogy valakit türelmessé s figyelmessé, és még kevesebbet arra, hogy okossá s éles
eszüvé tegyenek. Könnyű mondani, hogy az emberek őrizkedjenek az előítélettől, ne higyjenek tényeket gyenge tanúságra, ne elégedjenek meg kis
számú tényekkel, vessék ki elméjökből az idolát,
melyet Bacon oly szépen irt le. De ezek a szabályok átalánosabbak, hogysem nagy gyakorlati
hasznuk legyen. Kérdjük, mi az előítélet? Meddig bölcs és üdvös a nem-hivés, melylyel egy új
elméletet hallok ? mikor válik idolum specussá
egy tulkétkedő elmének oktalan· makacssága? Mi
a csekély bizonyság? Hány tény kevés? Elég
tiz, ötven, vagy száz példa? Hány hónap múlva
lett az az emberi lény, ki először települt meg a
tenger partján, jogosítva arra a hiedelemre, hogy
a holdnak befolyása van az ár-apályra? Hány
kísérlet jogosította fel Jennert arra a hiedelemre,
hogy óvószert fedezett fel a himlő ellen 1 Ezek oly
kérdések, melyekre határozott felelet nagyon óhajtandó volna; de szerencsétlenségre oly kérdések,
melyekre határozott felelettel riem lehet válaszolni.
Mi tehát azt hiszszük, hogy lehetséges, mint
Bacon tevé, szabályokat állítni fel arra, mint
kelljen az inductinak azt a részét véghez vinni,
melyet mindenki egyformán visz véghez, de hogy
ezek a szabályok, habár pontosak, nem szüksé-
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gesek, mert tulajdonkép csak arra tanítanak bennünket mit a nélkül is teszünk. Mi azt hiszszük, hogy lehetlen valamely határozott szabályt
állítni fel arra, mint kelljen az inductiónak azt a
részét véghez vinni, melyet a nagy tapasztalati
philosoph egyképen s egy babonás vén asszony
másképen visz véghez.
Ebben a tárgyban, úgy hisszük, Bacon tévedett. Bizonyos, hogy szabályainak oly becset
tulajdonított, a milyennel nem bírtak. Annyira
ment, hogy azt mondá, hogy ha felfedezéseknél
az ő rendszerét alkalmaznák, kevés függene az
értelem fokának erejétől vagy élességétől; hogy
minden elme egy színvonalra szállana; hogy az
ő philosophiája egy czirkalom vagy vonalzóhoz
hasonlít, mely minden kezet egyformává és a
leggyakorlatlanabb embert szabatosabb kör vagy
vonal húzására teszi képessé, mint minőt a leggyakorlottabb rajzoló húzhat ily segédszer nélkül.
Ez valóban oly túlságnak tetszik előttünk, mintha
Lindley Murray azt hirdetné, hogy mindenki, a
ki nyelvtanát megtanulja, oly jól fog írni angolul, mint Dryden, vagy a dublini érsek, e jeles
iró, azt igémé, hogy logicájának minden olvasója
úgy fog okoskodni mint Chillingworth s rhetorikájának minden olvasója úgy beszélend mint
Bürke. Hogy Bacon egészen tévedett ebben a
tekintetben, ma már alig fogja valaki vitatni.
Philosophiája kétszáz éven át virágzott, s még
mindig nem hozta elő. ezt az egyformaságot.
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Ma még mindig oly nagy tér választja el az
eszes,.embert és az ostobát, mint valaha; és ez
a legvilágosabban kitűnik ott, hol mind a ketten
oly kutatásokkal foglalkoznak, melyek az inductió
folytonos gyakorlását igénylik.
Ebből az látszanék, hogy mi Bacon ügyességét az inductió taglalásánál nem tartjuk nagyon
hasznos dolognak. Bacon, mint már mondtuk,
nem volt feltalálója e rendszernek. Sőt nem is
az első volt, a ki szabatosan taglalta, habár
kétségen kivűl részletesebben taglalta, mint elődei. Nem először mutatta meg, hogy egyedül
inductió által lehet új igazságokat fedezni fel.
De ő volt az első, ki a csupán szó. felett soká
vitatkozó speculativ emberek eszét új és hasznos
igazságok kutatására irányozta, s ez által egyszersmind oly fontosságot és méltóságot adott
az inductiv módszernek, milyennel az előtt sohase
birt. Nem ő készité, nem ő fedezte fel, nem ő
mérte meg és vette fel ezt az utat. De ő volt
az első, ki a gazdagság egy kimerithetlen bányájára hívta föl a közfigyelmet, mely egészen
eí volt hanyagolva s melyhez csak ezen az uton
lehetett jutni s ez által azt eszközölte, hogy
azon az úton, melyen ezelőtt csak parasztok és
házalók jártak, most már magasabb rangú utazók is járni kezdtek.
A mi kitűnően sajátja rendszerében, az a
czél, melyet magának kitűzött. Ha már a czél
ki volt tűzve, az eszközökben, nézetünk szerint.
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nem igen lehetett megtévedni. Ha mások ugyanegy ezélra törekedtek volna Baconnal, bizonyosnak'tartjuk, hogy ugyanazt a módszert választották volna a melyet ő. Nehezen lehet vala
meggyőzni Senecát,'' hogy biztosító lámpa feltalálása philosophoz méltó foglalkozás. Nehéz
lett· volna' rábírni Thomas Aquinast, hogy syllogismusok csinálása helyett lőporcsinálás'ra ereszkedjék le. De Seneca sohasem kétkedett volna
égy perczig sem, hogy biztosító lámpát csak egy
Sor kísérlet után lehet feltalálni. Thomas'Aquinas
sohasem hitte volna, hogy barbarája és baralipíonja képesitik meghatározni az arányt, melyben
a faszénnek lenni kell a salétromhoz egy font
lőpornál. Se a józan ész, se Aristóteles nem
engedték volna, hogy ily képtelenségbe essék.
Bacon az által, hogy uj igazságok félfedezésére ösztönözte az embereket, az inductió használására ösztönzé őket, mely az egyetlen mód
{ítéljenek bár magok a régi philosophok és tudó
sok) mely által új igazságokat lehet felfedezni.
Az által, hogy hasznos igazságok felfedezésére
ösztönözte az embereket, indokot nyújtott nekik
az inductió jó és gondos gyakorlására. Elődei,
az ő kifejezésével, nem magyarázói, hanem anticipátorai voltak a természetnek. Megelégedtek az
első elvekkel, melyekhez a legcsekélyebb és
hanyagabb inductió utján jutottak. És miért volt
e z ? Ügy hiszszük azért, mert philosophiájok
nem tűzött ki practicus czélt, mert csak merő
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elme-gyakorlat volt. Annak, kinek uj gépre s
uj gyógyszerre van szüksége, erős indoka van
pontosan és türelmesen szemlélni s kísérletet
kísérlet után próbálni meg. De annak, kinek csak
vitatkozásra vagy declamatióra kell tárgy, nincs
ily indoka. Ennél fogva megelégszik föltevésre
vagy csekély és elhamarkodott inductióra alapított előzményekkel. Azt hiszszük, így csele;
kedtek a tudósok. Botor előzményeikből gyakran nagyon ügyesen okoskodtak, s miután ezéljok volt «assensum subjugare, non res», vitatkozásban, nem pedig a természeten lenni győztesnek : magokhoz következetesek valának. Mert
épen annyi logicai ügyességet lehetett tanúsítani hibás, mint igaz előzmények felett való
okoskodásban. De az új philosophia követőinek,
miután, hasznos igazságok felfedezését tűzték ki
magoknak czélul, egészen lehetlen lett volna
elérni e czélt, ha megelégedtek volna felületes
inductióra épített elméletekkel. Bacon megjegyzé,
hogy oly korban, melyben a philosophia veszteg
vala, a műtani mesterség tökélyesült. Miért volt
ez? Világosan azért, mert a mechanicus nem
elégedett meg azzal a gondtalan inductióval,
mely a philosoph czéljára elegendő vala. És
miért elégedett meg a philosoph könnyebben,
mint a mechanicus? Világosan azért, mert a
mechanicus dolgokat, a philosoph pedig csak
szavakat akart alkotni. Gondos inductió épen
nem szükséges jó syllogismusra. De múlhat-
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lan jó czipő készítésre. Ennélfogva a mechanicusok, a mennyire szerény, de hasznos hivatásuk terjedt, nem anticipatorai, hanem magyarázói voltak a természetnek. S midőn egy új
philosophia keletkezett, melynek czélja az volt,
hogy nagy mérvben legye azt, mit a mechanicus kis mérvben tesz, hogy kiterjeszsze az
ember hatalmát s kielégítse kellékeit: az igaz
előzmény, mely logicailag egészen lényegtelen,
nagy fontosságúvá lett; és a gondtalan inductio, melylyel a tudósok azelőtt megelégedtek,
szükségképen sokkal pontosabb és kielégítőbb
inductiónak adott helyett.
A mit Bacon az inductiv philosophiára nézve
tett, úgy hiszszük ebben áll. A megelőző szemlélődök czélja oly czél volt, melyet gondos induclió nélkül is el lehetett érni. Ennélfogva azok a
szemlélők nem követték gondosan az inductió
folyamát. Bacon oly czél elérésére ösztönözte az
embereket, melyet csak az inductió és csak
helyes inductió által lehetett elérni, s következésképen az inductióra nagyobb gondot fordítottak. Mi nem hiszszük, hogy annak fontosságát, mit Bacon e philosophiáért tett, valaha
túlbecsülték volna. De azt hiszszük, hogy szolgálatának természetét gyakran balul magyarázták és hogy teljesen ő maga sem értette. Nem
az által lett oly nagy jóltevője a társadalomnak, hogy a philosophoknak szabályokat adott
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az inductió helyes végbevitelére, hanem az által,
hogy okot adott nekik a helyes végbevitelre.
Oly irányt adni az emberi elmének, melyet
az századokon át megőrzend, fejedelmi szellemek ritka előjoga. Nem lehet tehát érdektelen
annak vizsgálása, mily erkölcsi s értelmi szervezet képesité Bacont oly nagy befolyást gyakorolni a világra.
Bacon vérmérsékében — a philosoph, s nem
a jogász és politikus Baconról szólunk — különösen párosultak a merészség és józanság.
Az ígéretek, melyeket az emberiségnek tett, a
felületes olvasó előtt azon dagályhoz látszhatik
hasonlítani, melyet egy nagy drámaíró egy keleti
hódító szájába adott, kinek elméjét a siker és
heves szenvedélyek félig megzavarták.
«He sall have chariots casier than air,
Which I will have invented; and thyself
Tnat art the messenger shail ride before him,
On a horse cut out of an entire diamond,
That shall be made to go vvith golden wheels,
I know not how yet.»*

De Bacon megtevé a mit igért. Valóban, Fletcher Arbacessel legszilajabb felindulásában sem
merte volna csak tizedrészét igértetni annak, a
mit Bacon philosophiája végbe vitt.
" Én találok fel számára szekeret, könnyebbet mint a l é g — s te
ki hírnöke vagy, előtte fogsz lovagolni oly. lovon, mely egy darab
gyémántból lesz vágva — arany kerekeken fog járni: de hogy miként,
azt még nem tudom.
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A valódi philosophi temperamentumot, úgy
hiszszük négy szóban írhatni le: sok remény,
kevés hit; hajlam azt hinni, hogy mindent, bármily rendkívüli is, el lehet érni; és vonakodás
azt hinni, hogy valami rendkívüli el van érve.
E tekintetben Bacon eszének szervezete szerintünk egészen tökéletes vala. Ö Ben barátjának
egyszerre Mammonja és Surlyje volt. Sir Epicur
nem adta át magát pompásabb és óriásibb látványoknak. Surly nem rostálta meg a bizonyságokat élesebb és ildomosabb hitetlenséggel.
Bacon e vérmérsékével szoros kapcsolatban
vala értelmének egy meglepő sajátsága. Benne
a pontos szemléléssel oly nagyra terjedő felfogás párosúlt, milyen soha sem adatott senkinek. Labruyére finom kis eszének nem volt
gyöngédebb tapintata Bacon széles értelménél.
Az Essayk bővelkednek példákban, hogy egy
finom jellemvonás, egy ház, egy kert vagy udvari
álorczásból elrendezésének sajátsága sem kerülte
ki annak figyelmét, ki a tudományok egész világát volt képes befogadni. Észtehetsége hasonlított ahhoz a sátorhoz, melyet Paribanun tündér
adott Ahmed herczegnek. Hajlítsd össze, s nő
kezébe való játékszernek látszék. Terjeszd szét;
s hatalmas sultánok hadai pihenhetnek árnyai
alatt.
Éles szemlélésben volt párja, habár felül soha
sem múlta senki. De ez a kiterjedt észtehetség
egyedül az ő sajátja volt. A tekintet, melylyel az
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értelmi egyet.emen végig pillantott, hasonlított
ahho z a tekintethez, melyet az arkangyal lövelt
a meny arany küszöbéről az új teremtésre.
«Round he surveyed, — and well migiit, where he stood
So high above the circling canopy
Of night 's extended shade, — írom castern point
Of Libra,. lo the fleecz star which bears
Andromeda far olf Atlantic seas
Beyond the horizon »*

Tudományossága annyira különbözött más
emberekétől, mint a földgömb különbözik egy
térképtől, melyen minden ország külön lapon
van. A városok és utak Angol-, Franczia- és
Németországban jobban jelölvék meg a földabroszon, mint a gömbön. De míg Angliát nézzük,
semmit sem látunk Francziaországból, s míg ezt
nézzük, semmit sem látunk Németországból.
A térképhez hozzáfolyamodhatunk,hamegakarjuk
tudni York és Bristol, vagy Drezda és Prága
fekvését és távolságát. De nem veszszük hasznát,
ha Francziaország és Martinique, vagy Anglia
és Canada fekvését és távolságát akarjuk megtudni. A gömbön nem találandjuk meg a szomszédságunkbeli mezővárosokat; de megtudandjuk belőle a föld minden országának aránylagos
terjedelmét és viszonylagos fekvését. «Én» —
írja Bacon egy levelében, melyet még csak 31
* Felelte állván az éj kiterjedt árnyainak környező.baldachinján,
körültekintett a Libra keleti pontjától a sápadt csillaghoz, mely
Androinedát messze túl az Atlanti-tengerek horizonján viszi.
Lord Ra-on.

12
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éves korában intézett nagybátyjához, lord Burleighez — «én minden tudományt bevettem
körömbe. Ez minden más ifjú emberben, sőt
minden más emberben az elbizottság nevetséges röpte lett volna. Ezer meg ezer jobb mathe
maticus, csillagász, vegyész, orvos, füvész, mineralog volt, mint Bacon. Épen úgy nem folyamodnék senki sem Bacon munkáihoz valamely
különös tudomány vagy mesterség megtanulása
végett, a mint egy tizenkét hüvelyknyi gömbhöz
nem folyamodnék, hogy megkeresse rajta az utat
Kennington sorompóitól Claphan helységig. Atan,
melyet Bacon tanított, a tanok felfedezésének
tana volt. A tudomány, melyben Bacon minden
más ember felett kitűnt, az összes tudományok
közt létező kölcsönös viszonynak tudománya volt.
Egészen saját modora volt gondolatai közlésére. Színe sem volt rajta annak a vitatkozó
természetnek, melyet oly gyakran gáncsolt elődeiben. Ö nagy értelmi forradalmat vívott ki
az előítéletek nagy tömege ellen; de soha sem
bocsátkozott vitatkozásokba: sőt nem is emlékszünk philosophiai munkáinak egyetlen vitatkozzó
jellemű helyé resem. Mindezen munkákat méltán
lehetett volna abba az alakba önteni, melyet
Cogitata et Fisa czimű müvében fogadott el:
«Franciscus Baconus sic cogitavit». Ezek oly
gondolatok, melyek eszembe jutottak: fontold
meg jól, s fogadd el vagy ne fogadd el.
Borgia azt mondta VlII-ik Károly hirhedt had-
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járatáról, hogy a francziák nem aczéllal, hanem
krétával hóditák meg Itáliát; mert az egyetlen
hőstett, melyet szükségesnek láttak valamely
hely elfoglalására, az volt, hogy jegyet tettek
a házak ajtajára, a hol szállásolni akartak. Bacon
gyakran idézte ezt a mondást, s szerette saját
értelmének győzelmére alkalmazni. Philosophiája,
mondá, mint vendég s nem mint ellenség jött.
Nehézség és tusa nélkül fogadta be minden
értelem, melyet alkotása s tehetsége erre képesítettek. Azt hiszszük, ezt nagyon okosan jtette;
először; mert mint maga megjegyzé, a különbség
az ö iskolája s mások iskolái közt oly lényeges
volt, hogy alig lehetett közös tér, melyen vitatkozó csatát lehetett volna küzdeni, és másodszor,
mert esze kiválóan szemlélő, kiválóan alapos és
tágkörü volt, melyet se természet nem formált,
se szokás nem fegyelmezett dialecticus vitákra.
Habár Bacon nem szereié föl a logica fegyvereivel philosophiáját, bőségesen diszitette a
rhetorica gazdag ékességeivel. Már maga ékesszólása — noha nem volt ment kora ferde Ízlésének, foltjaitól — magas rangra jogosította volna
az irodalomban. Elmésségben, ha elmésség alatt
azt a tehetséget értjük, mely hasonlóságokat lát
oly dolgokban, melyekben, úgy látszik, nincs
hasonlatosság: soha sem volt párja, még Cowley
sem még Hudibras szerzője sem. Valóban ez a
tehetség neki, vagy jobban mondva ennek a
tehetségnek ő egész a betegségig vala birtoká12+
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ban. Ha tartózkodás nélkül adta át magát neki,
mint a Sapieníia Veterumhan, vagy a De x uymentis második könyvének végén: az ügyesség,
melyet véghez vitt, nem csupán bámulatos, de
borzasztó és csaknem botrányos volt. Ily alkal-.
makkor úgy bámuljuk, mint a paraszt vásárkor
bámul a szemfényvesztőn, s alig tudjuk elhinni,
hogy nincs ördöge.
Ezek azonban oly ötletek voltak, melyekkel
ügyessége hébe-korba játszott, alig más czélból,
mint hogy bámulást és mulatságot keltsen. De
megesett néha, hogy midőn komoly és mély nyomozásokkal foglalkozott, elméssége felül kerekedett minden más tehetségén s oly képtelenségekbe vitte, melyekbe egy tompa elméjű ember
sem eshetett volna. Közlünk egy felötlő példát,
mely ép eszünkbe jutott. A De Augmentis harmadik könyvében azt mondja, hogy van néhány
alapelv, mely nem egy tudomány sajátja, hanem többekkel közös. Az a része a philosophiának, mely ezzel· az elvvel foglalkozik, az ő.nomenclaturájában philosophia príma nevet visel.
És aztán említ egy pár elvet, melylyel ez a
philosophia prima foglalkozik. Egy közülök a
következő. Egy ragályos betegség valószínűbben
elragad akkor, mikor növekedőben van, mint,
akkor, mikor elérte tetőppntját. — Ez, úgymond,
így áll az orvostanban. így áll az erkölcsökben
is: mert látjuk, hogy a. nagyon, romlott ember
példája.kevesebbet árt a közerkölcsiségnek, mint
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azé az emberé, kiben a vétek nem ölt még el
minden jó tulajdont. Ismét, azt mondja, hogy
a ; zénében. az -öszhangban végződő zürhang kell e m e s / é s hogy ugyanezt lehet észrevenni ahajlamökban is. Megint, azt mondja., hogy a physicában az erő, melylyel egy princípium működik,
gyakran növekszik ellentétesének visszanyomása
által; s ez áll a pártok vitáiban is. Ha'ilyelmés
és tündöklő hasonlatok csinálása a phiiosopha
pfima, bizonyosak vagyunk benne, hogy a tizenkilenczedik század legnagyobb philosophiai műve
Mr. Moore Lalla Roökh-ja. Az idéztük hasonlatok nagyon szeaencsések. De hogy oly ember,
mint Bacon, többnek vette hasonlatoknál, hogy
azt hívé, hogy ily hasonlatok fölfedezése lényeges részé á philosophiának: előttünk a tudományok történetében legsajátságosabb ténynek
tűnt fel.
' A dolog úgy áll, hogy esze bámulatosan
gyors volt mindennemű analógiák észre tevésében. De mint sok kitűnő élő és meghalt émber,
kiket megnevezhetnénk, néha különösén hiányosnak mutatkozott abban' a tehetségben, 'mely
megkülönbözteti az okszerű és képzelt analógiát,
oly analógiákat, melyek érvék, oly analógiáktól,
melyek 'puszta magyarázatok, oly analógiákat
minők azok, melyekét Butler püspök annyira
ügyesen mutatott ki a természeti és kijelentett
vallás közt, óly analógiáktól, melyek afélék, mint
milyet Addison fedezett fel a Phidias faragta
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görög istenek és a Kneller festette angol királyok
közt. A kiilönböztetés e hiánya több különös
politikai speculatióra vezetett. Sir William Temple
kormányzati elvet vont le a pyramis természetéből. Mr. Southey egész pénzügyi rendszere az
elpárolgás és eső jelenségére van alapitva.
A hittanban ez elferdített elmésség még szilajabban működött. Irenaeus és Origines korától le
máig nem volt egyetlen nemzedék, melyben
nagy hittudósok a szentírás legképtelenebb magyarázására ne tévedtek volna csupán azért,
mert nem bírták megkülönböztetni a tulajdonképi analógiákat — hogy a scholasticus phrázist használjunk — a metaphoricus analógiáktól.
Különös, hogy Bacon maga megemlíti a csalódásnak ezt a nemét az idola specusb&n; és pedig
oly szavakban, melyek hajlandók vagyunk hinni,
azt mutatják, hogy tudta, hogy ö ennek alá van
vetve. «Finom elmék hibája, úgymond, túlságos
fontosságot helyezni csekély különbségekre, s
ellenkezőleg magas és alapos észtehetség hibája
túlságos fontosságot helyezni csekély hasonlóságokra; s hozzá teszi, hogy ez az utóbbi hajlam, ha túlságig átengedjük magunkat neki,
állomány helyett árnyék után kapkodtat minket.
S mégsem kívánhatjuk, hogy Bacon elméssége kevésbbé lett volna buja. Mert, hogy ne
szóljunk a gyönyörről, melyet nyújt, legtöbb esetben azért használta, hogy a homályos igazat,
világossá, a visszataszító igazat vonzóvá tegye, s

183

hogy örökre bevésse az emlékezetbe azt az igazságot, mely különben csak muló benyomást hagyott volna hátra.
A költői tehetség hatalmas volt Baconban,
de nem Oly hatalmas, mint elméssége, hogy alkalmilag az ész helyét bitorolja s az egész ember
felett zsarnokoskodjék. Soha sem volt képzelőtehetség egyszerre oly erős és oly fékezett. Nem
mozdult, csak a józanság intésére. Megállt a
józanság első parancsára. De, habár ily engedelmességre vala fegyelmezve, nemes jeleit adta
erejének. Valóban Bacon életének nagy része
képzelt világban tölt el, oly különös dolgok közt,
melyek vetekedhettek az arab regék vagy azon
regények csodáival, melyeken a Don Quixote
falujabeli pap és borbély oly kegyetlen auto-dafe-t vittek végbe. Aladdin palotájánál pompásabb
épületek. Parizada arany hullámainál csodásabb
kutak, Ruggiero szárnyas lovánál gyorsabb utazási
eszközök, Astolfo lándzsájánál félelmesebb fegyverek, s Fierabras balzsamánál hathatósabb
gyógyszerek között. De ragyogó éber álmaiban
nem volt semmi szilaj, semmi, mit a józan ész
nem szentesitett. Tudta, hogy mindazon titkok,
melyeket a költők úgy adtak elő, mintha varázslók könyveiben lettek volna megírva, értéktelenek
a nagy titkokkal hasonlítva össze, melyek valóban
megirvák a természet könyvében, s melyeket
idővel és türelemmel kiolvashatni onnan. Tudta,
hogy a mese mindazon csodái, melyeket taliz-
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manókkal tehetni, gyermekség azokhoz a Csodákhoz képest, melyek észszerűen várhatók a
«gyümölcs» philosophiájától, s a mint szavai
mélyen merülnek az emberek lelkébe, oly hatást fognak szülni, minőt a babona soha sem
tulajdonított Merlin és Michael Scot igézéseinek.
Itt szerette szabadon bocsátani képzelőtehetségét. Szerette úgy képzelni el a világot, a milyen
leend, ha philosophiája, ·— saját nemes szavaival — «kiterjesztette az emberi birodalom határait». Sok példára utalhatnánk. De megelégszünk a legerősebbel, Salamon házának leírásával az Uj-Atlantisban. Legtöbben Bacon kortársai közül s néhányan saját korunkban, nem
kétkedünk, hajlandók-e ezt a nevezetes helyet,
elmés kérkedésnek tartani. Sinnbad vagy báró
Münchhausen kalandjai hasonmásának. Pedig
valósággal egy emberi compositióban sincs mély
cs derült bölcseség által jobban kiváló hely.
A költemény merészsége s eredetisége sokkal
kevésbbé bámulatos, mint a finom megválasztás, melylyel gondosan kizár a csodák ama
hosszú sorozatából mindent, mit lehetetlennek
nevezhetnénk, mindent, melyről be lehet bizonyítani, hogy az inductió és az idő hatalmas
bűvöletén kivül fekszik. Már is nagy és nem
legkevésbbé meglepő része teljesedett be e dicső
jóslatnak még bétü szerint is, s szelleme szerint
.az egész, naponként teljesedik mindenütt körülöttünk.
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Egyik legnevezetesebb körülmény Bacon eszének történetében az a sorrend, melyben tehetségei fejlődtek. Nála előbb jött a gyümölcs és
végig megmaradt, a virág csak későn jelentkezett. Általában a képzelő tehetség fejlődése az
ítélő tehetségéhez képest úgy áll, mint á leány
növekedése a fiúéhoz képest. A képzelő tehetseg korábban éri el szépsége, ereje és gyümölcsözése tökélyét; s a mint elébb érik, elébb is
hervad. Rendesen veszített már virágából és
frisseségéből, mielőtt a -komolyabb tehetségek
m e g é r t e k s közönséges fonnyadt és termékétlen, míg azok a tehetségek még egész erejököt
megtartják. Ritkán történik, hogy a képzelő és
itélőtehetség együtt fejlődjenek. Még ritkábban
történik, hogy az ítélő tehetség gyorsabban fejlődjék, mint a phantasia. Raconnál azonban,
úgy látszik, így volt a dolog. Gyermek s ifjú
kora különösen komolyak valának. Philosóphiai
újításának óriási terve némely iró szerint 15 éves
kora előtt és kétségtelenül ifjú korában keletkezett. Ő oly szemesen figyelt, oly mélyen gondolkozott s oly mérséklettel itél-t, midőn első
munkáját bocsátotta világra, mint hosszú pályája
végén. De ékesszólásban, a kifejezés bája és
változatosságában s a magyarázat gazdagságában későbbi iratai sokkal felelte állanak ifjúkori
munkáinak. E tekintetben eszének története
hasonlít némileg Bürke eszének 'történetéhez.
Az értekezés a Magasztosról és Szépről, noha
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oly tárgyról szólt, melyről a leghidegebb metaphysicus sem Írhatott volna a nélkül, hogy alkalmilag virágos stílusra ne csábittassék, legkevésbbé ékesített Bürke minden munkája közt.
S huszonöt vagy huszonhat éves korában jelent
meg. Midőn negyven éves korában «gondolatait
a létező elégületlenség okairól» irta, esze és
itélőtehetsége tökéletes érettségöket érték el, de
ékesszólása még a legragyogóbb kellemetlenül
volt. Ötven éves korában rhetoricája még oly
gazdag volt, a mennyire jó ízlés engedé, s mikor csaknem hetven éves korában meghalt, bájtalanul pompás lett. Ifjúságában arról a felindulásról, melyet hegyek és vízesések, a festés és
szobrászat mesterművei, szép nők arcza és nyaka
keltenek: egy parlamenti jelentés hangján irt.
Agg korában egyezkedések és árszabásokról a
regény leghőbb és ragyogóbb nyelvén értekezett.
Különös, hogy a tanulmány a Magasztosról és
Szépről és a Levél egy nemes lordhoz egy ember
elméjének műve. De az még sokkal különösebb,
hogy a tanulmány ifjúságának és a levél agg
korának műve.
Egy pár rövid példáját adjuk Bacon irmodorának. Ezerötszáz kilenczvenhétben így irt:
«A ravasz megveti, az egyszerű bámulja, s a
bölcs használja a tudományokat; mert saját felhasználásukra nem tanítanak: ez rajtok kivül
való tudomány, mely megfigyelés által szerezhető. Ne azért olvass, hogy ellentmondj, se ne
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azért, hogy higyj, hanem azért, hogy megfontolj és megállapíts.. Némely könyv ízlelni, más
lenyelni s néhány kevés megrágni és megemészteni való. Olvasás egész emberré tesz; hasonlítás kész emberré és az irás pontos emberré.
S ennélfogva, ha az ember keveset ír, nagyemlékező tehetségre van szüksége, ha keveset
hasonlít, gyors elmére s ha keveset olvas, sok
ravaszságra, hogy úgy tessék, hogy tudja a mit
nem tud. A történelem bölcscsé, a költők elméssé, a mathematica finommáj a természeti
bölcsészet mélylyé, az erkölcstan komolylyá, 0
logica és retorica vitatkozásra képessé teszik az
embert.» Nehezen fogja valaki tagadni, hogy
ez a hely «megrágni és megemészteni való».
Nem hiszszük, hogy maga Thucydides ennyi
gondolatot ily kis térre szorított volna össze
valahol.
A toldalékokban, melyekkel Bacon később
tanulmányait bővité, nincs semmi, mi igazságra
ós nyomatékosságra meghaladná az idéztük helyet. De irálya folyvást gazdagabb és szelídebb
lett. A következő hely, mely először 1625-ben
jelent meg, mutatja a nagy változást. «Az ó testamentom szerint áldás a szerencse, az uj szerint szerencsétlenség, mely nagyobb áldás é s
világosabb tanúságot tesz Isten kegyelméről. És
mégis, magában az ó testamentomban, ha Dávid
hárfájára hallgatsz, annyi temetési éneket fogsz
hallani, mint dalt; és a szent lélek iróvesszője
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többet munkált Jób keserűségének leírásában,
mint Salamon boldogságában. A szerencse nem
riiérit mindén félelemtől és bosszúságtól ' és a
szerencsétlenség nem ment minden vigasztól és
reménytől. Látjuk a varrásokon és hímzéseken,
"hogy kellemesebb az élénk szín sötét és komoly
álápön, mint a sötét és melancholicus . színek
világos "alapon. ítélj tehát a szív öröméről a
szem öröme által. Bizonyára az erény hasonlít
á drága illatokhoz, melyek légillatosabbak éltáposva vagy elégetve : mért á szérencsé legj o b b a n leleplézi a vétket, de ál szerencsétlenség legjobban kitünteti az' erényt.» .
Leginkább az üssaj/kből ismeri a közönség
•Bacont. "A Nóvum Orgánumot és De Augméntisl
sokán emlegetik, de keveset olvassák. Nagy
hátáét tettek ugyan az emberek nézetéire ; de
-azt közbenjáró tényezők működése által tevék.
Mozgásba hozták az észtehetségeket, melyek a
világot hozták "mozgásba. Egyedül az Éssayk
által jön Bacon esze közvetlen érintkezésbe a
közönséges olvasó eszével. Itt közös iskolát·nyit
'meg s egyszerű emberekhez szól, oly nyelven,
melyet mindenki "megért, oly tárgyakról, melyek
mindenkit érdekelnek.'így képessé tevé azokat,
kik érdemeit különben csak jó hiszemre lették
völria kénytelenek elfogadni, hogy magok Ítélhetnek feltette, s az olvasók 'nagy tömege sok
nemzedéken keresztül elismerte, hogy árról -az
emberfői, ;ki oly tökéletes ügyességgel bánik oly
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kérdésekkel,, melyeket jól ismernek, méltán feltehetni, hogy megérdemli mindazon dicséretet,
melyet azok ruháznak rá, kik belső iskolájában
ültek.
A nélkül,, hogy .kisebbitni akarnók a. De
Augmentis czimű bámulatos értekezést,,meg kell
vallanunk, hogy ítéletünk szerint· Bacon legnagyobb műve a Nóvum Orgánum első., könyve»
Rendkívüli eszének minden sajátsága a legnar
gyobb tökélvben, található itt fel. Sok az aphorismák közül, de különösen azok, melyekben az.
idola befolyásáról ad példákat, még soha felül
nem multfinom szemlélődésre mutatnak. A könyv
minden része fénylik az elmésségtől.· De oly
elmésségtől, melyet csak az igazság magyarázására és ékesitésére használ. Soha könyv nem·
csinált oly nagy forradalmat a gondolkozásmód-ban, nem döntött le annyi előítéletet, nem adott
annyi, uj eszmét. De egy könyvet sem irtak soha
kevésbbé· vitatkozó szellemben. Valóban krétával és nem aczéllal. hódit. Állítás után nyomul
be az, észbe, de nem mint ellenség, hanem
mint szívesen látott barát, s noha addig, ismeretlen volt, azonnal meghonosul. De a mit leginkább bámulunk, az az észnek ama. roppant.,
tehetsége, mely erőkődés nélkül egyszerre karolja,
át a tudomány, minden országát, az egész multat, jelent, jövőt, kétezer év minden, tévedését,
a mult idők- minden bátorító jelét, a jövő minden tündöklő reményét. Cowley,. ki leghőbb,, s,
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nem legcsekélyebb belátású követői közé tartozott az új philosophiának, legszebb költeményei
egyikében Bacont a Pisgah hegyén álló Mózeshez hasonlitotta. Úgy hiszszük, a hasonlítás
Baconra a mint a Nóvum Orgánum első könyvében tűnik fel, nagyon találóan alkalmazható.
Látjuk a nagy törvényhozót széttekinteni magános magaslatáról egy végtelen térre, mögötte a
sivár homok és keserű vizek vadonja, melyekben egymást követő nemzedékek tartózkodtak,
örök mozgásban, de soha sem haladva előre,
nem aratva, nem épitve lakó várost. Előtte egy
áldott föld, az ígéret földe, tejjel s mézzel folyó
föld. Mig a tömeg alant csak a lapályos, a
meddő sivatagot látta, melyen oly soká vándorolt, minden oldalán sötét látkörtől határolva,
csak egy csalékony délibáb által téve változatossá, ő sokkal magasabb állásról tekintett egy
sokkal bájosabb tartományra, szemeivel követve
a termékenyítő folyó hosszú futását széles legelökön végig és nagy városok hidjai alatt, megmérve a piaczok s révek távolságát s felosztva
mind e gázdag vidéket 'DantóL Beersabáig.
Kinos Bacon philosophiájának szemlélésétől
éltének szemléléséhez térni vissza. De e nélkül
a visszatérés nélkül lehetetlen valósággal megbecsülni tehetségeit. Az · egyetemet ifjabb korban hagyta el, mint legtöbb ember oda belépni
szokott. Még gyermek-ifju korában merült a
diplomatia titkaiba. Innen a törvénykezés nagy
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rendszerének tanulmányozására tért át, s munkás hivataloskodás között fokozatosan hatolt fel
szakmájának legmagasabb állására. E közben
tevékeny részt vett minden parlamentben; korona-tanácsos volt; a legnagyobb szorgalommal
járt kegyeibe mindazoknak, kiknek kegyök valószínűen hasznára válhatott. Sokat élt társaságban. Észrevette a jellem legkisebb sajátságait
és a divat legkisebb változásait. Alig élt valaki
élénkebb életet, mint Bacon tizenhat éves korától hatvan éves koráig. Alig volt valaki jogosultabb a tökéletes világfi nevezetre. Egy uj
philosophiát alapitni, a szemlélődök eszének
új irányt adni: ez csak időtöltés, a gyapjuzsáktól s csillagkamrától alkalmilag lopott óráknak
művo volt. Ha ezt tekintetbe veszszük, még
növekedik bámulatunk, melylyel eszét tekintjük, növekedik sajnálkozásunk is, hogy ily észt
°ly gyakran használt nem méltóan Ó nagyon
jól ismerte a jobb utat, s egy időben el volt
szánva azt követni. «Megvallom, — mondá egy
még ifjúkori levelében, — hogy épp oly nagyok
szemlélődő czéijaim, a mily szerények polgári
czéljaim.» Ha polgári czéljai ily mérsékeltek
maradtak volna, nemcsakMózese, hanem Józsuája
is lett volna a philosophiának. Betöltötte volna
nagy részét saját fényes jóslatainak. Az ígéret
földének nemcsak széléig, hanem egész szivéig
vezette volna követőit. Nem csupán kijelöli, de
elosztja vala a zsákmányt, s mindenek felett
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nemcsak nagy, hanem szennytelen nevet hagy
az utókorra: Az emberiség akkor becsülhette
volna híres jóltevőjét. Nem lettünk volna kénytelenek jellemét a megvetés és bámulat, az utálat és hála vegyes érzései közt tekinteni. Akkor
nem sajnálnók, hogy oly sok bizonyságaink
vannak szűkkeblűségére és egoismusára annak,
kinek jóakarata elég nagy volt, hogy minden
fajt és minden századot befogadjon. Akkor nem
kellett, volna pirulnunk a szemlélődő igazság
legfeláldozóbb tisztelőjének képmutatása az értelmi szabadság bajnokának szolgasága miatt.
Nem láttuk volna akkor, ugyanazon embert egy
időben, sokkal előtte és egy másikban sokkal
utána nemzedékének. Nem lettünk volna kénytelenek megvallani, hogy a ki legelőször tárgyalta a törvényhozást mint tudományt, a legutolsó angolok közé tartozott, kik a kínpadot
használták; hogy a ki legelőször szólitá föl a
philosophokat a természet magyarázásának nagy
munkájára, a legutolsók közé tartozott, kik áruba
bocsátották az igazságot. És egészen más érzésekkel zárhatnók be szemlénket a felett az élet
felett, mely nyugodtan, becsületesen, jóltevőleg,
«szorgalmas szemlélődések, alapos következtetés és hasznos találmányok, s fölfedezések közt»
folyt le, mint. a milyennel most elfordulunk
annyi dicsőség és annyi szégyen tarka látvá1
nyától.
j.

