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Bevezetés

Ez a munka elsősorban történeti, politikai-, és gazda
sági tények ismertetésén, illetve azok összefüggéseinek fel
tárásán keresztül szándékozik bemutatni a XVII* és XVIII* 

század legjelentősebb eszmeáramlatának, a felvilágosodásnak 

kibontakozását* fejlődését általában, különös tekintettel, 

az eszmeáramlat két kiemelkedő egyéniségének, Thomas Jefferson- 

nak és Alekazandr Nylkolajevics Ragyiacaevnek szellemi fejlő
désére, kiemelve politikai és jogi nézeteik hasonló és eltérő 

vonásait. Az elsődleges cél tehat e két - egymástól eltérő tár
sadalmi körütaények között tevékenykedő - felvilágosult gondol
kodó nézetrendszerének komparációja / összevetése /.

Ennél a történeti, de egyúttal komplex megközelítésnél 
célszerű vizsgálódási szempont - egyrészt - az, hogy az euró
pai feudalizmusból és a kezdődő polgárosodásból kiszakadt cso
portok, az Amerikába kivándorlók, ott letelepedők, hogyan vál
toztattak meg az őshaza társadalmi trendszerét, illetve az uj 
körülmények hatására, hogyan módosítotték azokat és milyen más
féle társadalmi rendet építettek ki maguknak a gyarmatokon a 

közös európai kulturális és szellemi örökség alapján.

Másrészt, az elemzés másik izgalmas kérdése az, hogy ho
gyan jelentkeztek és milyen mértékben hatotta* az eurepai és 

az amerikai felvilágosodás leghaladóbb eszméi a fejlődésben 

elmaradt feudális orosz társadalombant hogyan indítják el ezek 

az eszmék a hatalmas birodalom népét a polgárosodás utján; ho
gyan jelentkezik a polgárosodás útjára lépésnek történelmi szük
ségszerűsége.

Penti szempontoknak megfelelően a dolgozat egyetlen folya
matot, в. felvilágosodás politikai és .io^i eazL^i^ek kialakulá
sát és virágzását öleli fel, utalva azok gyakorlati megvalósí
tására, elsősorban észak-Amerikában és Oroszországban a XVII. 

éa XVIII, században. Ezen belül az amerikai és az orosz fel
világosodás két kiemelkedő alakjának, Jefferaonnak és Ragyis- 

caevnek politikai és лоя! nézeteit tárgyalja részletességgel.
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0*1* A politikai éa .íokí nézetek definíciója

Thomas Jefferson és A.K. Ragyiecsev forradalmi nézetei 
alatt valójában a társadalom megváltoztatásának szándékával 
született politikai és jogi nézeteiket értjük.

Politikai éa jogi nézetek alatt pedig olyan eszméket, gon
dolatokat értünk, amelyek a hatalomra / a társ dalom vezetésére, 
irányítására /, illetve annak formáira, feladataira és eszköze
ire vonatkoznak.1 "A politika a gazdaság koncentrált kifeje
zése és ©z osztályharc megnyilvánulása."2 A politikai és a jogi 
nézetek roppant szoros kapcsolatban állnak egymással, hiszen a 

joggal - az állam erószakintézményének segítségével - szabályoz
ni lehet a társadalom életét. Ennélfogva azt is mondhatjuk,hogy 

A politika az állam ügyeiben való részvétel, az állami 
tevékenység formáinak, feladatainak, tartalmának meghatározá-

• •••

«3oa. . .

A politikai és a jogi nézetek tehát különböző célokat és 

törekvéseket testesítenek meg, amelyek mögött gazdasági és osz
tálytényezők, azaz osztályérdekek állnak.

Szerzőink nézetei mélyebb összefüggéseinek megértéséhez 

célszerű visszatekintenünk a felvilágosodásnak, mint a politi- 

5cai és jogi elméletek területén is megnyilvánuló eszmeáramlat
nak a forrásához. Úgyszintén indokolt kifejteni a későbbiek
ben a felvilágosodás, mint eszmeáramlat főbb - elsősorban po
litikai és jogi vonatkozású - jellemzőit is, hogy konkretizál- 

juk azt az egyetemes szellemi közeget« amelyben Jefferson és
Ragyiscsev azellemvilága összehasonlítható. Ez utóbbi szempont 
nem mellékes a többi - általunk karakterisztikusnak tartott - 

felvilágosult politikai és jogi gondolkodó rájuk tett hatása 

szempontjából sem.

Vizsgálódásunk természetesen nem nélkülözheti a történe
tiség szempontját.

0*2* A felvilágosodás definíciója

A felvilágosodást sokan és sokféleképpen elemezték, ne-
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vésték el Thomas Paine nyomán az ész századának, vagy hívják 

még az értelmes önzés, a ráció és az emóció harca, a vallási 
megújulás, a vallási türelem, az uj politikai eszmék és a 

filozófia korszakának.

1734-ben Kant "Mi a felvilágosodás?" kérdésre azt vála
szolja, hogy az ember kiszabadulása önhibájából előállt gyá
moltalanságából} abból a helyzetből, hogy valaki más gondol
kodjon helyette. A felvilágosodás jelszavaként 6 a "Sapere 

aude!" horatiusi biztatást adja meg, melynek jelentése "Merj 
gondolkodniI Legyen bátorságod hozzá, hogy a magad fejével 
gondolkozzál!"•4

Témánk szempontjábél - kutatva az eszmék mögött az ér
dekeket - a felvilágosodás definíciói közül annak osztályjel
legére utaló a lényeges. Ennek a meghatározásnak értelmében 

a felvilágosodás filozófiai eszmék rendszere, melyek a pol
gárság politikai hatalmának megszerzéséhez voltak szüksége
sek} vagy másképpen: olyan szellemi mozgalom, mely a polgári

0.3. A felvilágosodás. mint eszmeáramlat

Ugyanakkor, megvizsgálva a felvilágosodásnak mint eszme- 

áramlatnak a kapcsolatát a vele egykorú irodalmi és művészeti 
áramlatokkal, a klasszicizmussal, a barokkal, a rokokóval, a 

ozentimentalizmuseal, arra a megállapításra juthatunk, Vaj da 

György...Mihály nyomán,^ hogy a felvilágosodást nem lehet azono
sítani egyetlen stílussal, hiszen a nem caupán egyfajta stí
lust jelent, de egy eszmeáramlat, melyhez több stilus is tar
tozik.

Hasonlóképpen, a felvilágosodás korszakhatárainak megvo
násánál figyelembe kell vennünk az európai történelem nagy 

változásokat hozó fordulópontjait és ezen belül vizsgálni az 

eszmék változásait.6 így például, a felvilágosodás forrásait 

illetően a XVI. századi Franciaországban megjelenő kélviniz- 

gttat kell említenünk, az első polgári forradalmat az 1640-es évek 

Angliájában; azaz a XVII. századi Angliát, mint a felvilágo-
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aodás első szakaszát. és a XVIII. szt-zadi Franciaországot 

/ különösen a 70-es éveket /, mint a felvilágosodás második 

forradalmi szakaszát.az 1776 -ban Amerikában kikiáltott Füg
getlenségi Nyilatkozattal együtt.

Ez utőbbi szakasz önálló egység az európai irodalom és
eszme történetében, mely a reneszánsz óta, a legjelentősebb)
legfontosabb társadalmi változásokat hozta az emberiség tör- 7ténétében.'

E társadalmi és politikai események, a társadalom mély
rétegében végbemenő változások vizsgálata, szükségszerű a fel
világosodás nagy eszmerendszerének alaposabb megértéséhez és 

elengedhetetlen témánk szempontjából, mely az eszmeáramlaton 

belül éppen annak politikai és jogi eszméit vizsgálja.

Tekintettel arra, hogy a felvilágosodás olyan eszmeáram
lat, mely egy tág történelmi korszak világnézeti és közgon
dolkodási jelenségeit tartalmazza, történetének kutatásakor 

és értelmezésekor figyelembe kell venni az adott történelmi 
korszak körülményeit, azaz az eszmetörténetnek konkrétnak 

kell lennie.3

A fentiekből következik, hogy a felvilágosodás forrásait 

egy adott történelmi korszak uralkodó gondolataiból vezethet- 

j6k le. A vezéreszmék, a marxista filozófia tanítása szerint 

azonban nem egyebek, mint az uralkodó anyagi viszonyok kifeje
zései.

"A marxizmus bebizonyította, 

hettek létre, függetlenül a gazdasági, társadalmi tényezőktől, 
s alakulásuk összefügg az osztályharccal, tehát az egyes osz
tályok és rétegek érdekeivel és az azok közötti konfliktusok
kal."9

, hogy az eszmék nem ,iö-

Ebből a marxista szemléletből kiindulva, a felvilágosodás 

annak az osztálynak, nevezetesen a polgárságnak az ambícióit 

fogalmazta meg, mely a társadalom uralkodó anyagi hatalmává 

lett a XVII. és a XVIII. században. A felvilágosodás osztály
jellege határozottan kidomborodik a konkrét történelmi köri 
menyeket vizsgálva. At %

Ы SZEGED s

>r>'' #,
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I.
A felvilágosodás politikai és .jogi nézeteinek .bemutatása

Hogyan jöttek létre azok a meghatározó anyagi viszonyok, 

melyek a polgárságot egyszersmind a szellemi hatalomhoz ia jut
tatták a gazdasági hatalom mellett?

!• Ilyugat-Eurö pában

Az eszmerendszer születésének tettenéréséhez tekintsük 

át röviden a polgári forradalmakat megelőző, azokat előkészí
tő korszak történelmi hátterét, a gazdasági körülményekre uta
lással«

1«1# Történelmi bevezető« Az oaztályharc szakaszai«

A XV« és XVI« században hyugat-Európában a feudalizmus 

bomlásnak indult«

A mezőgazdaság fejlődése és a pénznek, mint csereeszköz
nek egyre szélesebb körben való térhódítása következtében az 

árutermelés túllépett a feudális naturális gazdálkodás kere
tein« A XVI« és XVII« század folyamán lezajló nagy tengeri fel
fedezések uj, hatalmas területeket nyitottak meg az ipar és a 

kereskedelem számára« A kereskedelmet kiterjesztették Angliá
tól Amerikáig, tehát nemzetközivé vált« A pénz és az arany 

asétbomlasztotta, alapjaiban ingatta meg a feudális társadalmat, 

megteremtve egyben az uA eszme születésének ^aadasági. anyagi 
feltételeit.

A polgárság egyre nagyobb gazdasági hatalomhoz jutva 

i^rekazik a feudalizmus béklyóitól megszabadulni, uj ismeretek
re és elméletekre szert tenni« Ebben a történelmi időszakban 

határozottan haladó szerepet játszik* Uj gondolatainak forra
dalmi aága abban nyilvánult meg, hogy elsősorban a középkori 
kereszténység« a keresztény világ által megteremtett értékrend. 
hierarchia megbuktatását jelentette« A társadalom gazdasági 
feltételeinek megváltozása azonban a politikai áttagozódásban 

ekkor még nem tükröződött. "Az állami rend feudális maradt,

i
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mig a társadalom mindinkább polgárivá lett.1,1

A XVII* századtól kezdve a polgári fejlődés meggyorsult 
és forradalmi szakaszába lépett* A polgárság már ,olítikai 
hatalmat követel magának* A marxizmus a polgárság feudalizmus 

ellenes politikai harcának három lényeges szakaszát különböz
teti meg.2

Az első lényeges szakasznak a reformációt tekintjük,mely 

a vallásszabadság és a vallási türelem hirdetésével ideológiai
lag előkészítette az emberi jogok megszületését, s ezzel az 

isteni jogon alapuló abszolutizmussal szállt szembe*

A második lényeges fejlődési szakasz az апдо! forradalom, 
volt, mely először fogalmazta meg a polgári államrendet köve
telők igényeit, a szabadon született emberek közötti szerződés 

koncepciójával. / Ez jelentette az eszme világiadodását, dolo-
giasodiisát/.

A harmadik a francia forradalom, mely azonban már "tel
jesen ledobta magáról a vallási köpenyt és melyet leplezet
lenül polgári vonalon vívtak*/ Az eszme itt mér nyiltan 

világi/.

1.2* Ме.ЯШЫ.°ЖШИe^lc-figt A ,аЫПИицЗиЬцА
JHfflqMctónfa.

А XVII* század elejétől a polgári fejlődés - mint emlí
tettem - felgyorsul. A feltörekvő, a hatalmat megszerezni aka
ró polgárság uj ideológiát dolgoz ki, melynek alapját a ter- 

aéazet.log elvei adták.

A természetiogi koncepció értelmében az embert természe
tes állapotában bizonyos jogok illetik meg, melyek elismeré
se az állam kötelessége* Ezekhez a jogokhoz tartozik például, 

a személyével való szabad rendelkezés joga; vagy a tulajdonhoz 

való jog, amely azt jelentette, hogy a tulajdonos szabadon ren
delkezhessen tulajdonával és tulajdona legyen mindenki mástól 
független, mivel a feudalizmusban a hübérur a hűbérestől elve-
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hette annak tulaj dónát,vagyis az nem képezte a birtokos érin
tetlen tulajdonát. A terméazetnoki koncepció a feudalizmus 

társadalmi, politikai rendszere elten irányult és a polgárság 

ideológiai fegyvere lett a hatalomért folytatott harcban.

A természetiog alapelveit az alábbiakban foglalhatjuk
összes

a. / Az ember természetéből adódik jósága és az a tulaj
donsága, hogy saját boldogsága megteremtésére törek
szik.

b. / Minden embert természetes és elidegeníthetetlen jo
gok illetnek meg, a ezek boldogsága biztosítékai.
Az embert tehát természetes szabadság és egyenlőség 

illeti meg, igy a rabszolgaság teljes mértékben ter
mészetjog ellenes.

o./ Az uralkodónak csak a fenti feladatok ellátására szük
séges a hatalma.

d./ A népszuverenitás elve, mely szerint a szuverenitás 

a néptől ered és mindig azé is marad. Az uralkodó 

gyakorolja az államhatalmat, a nép megbízásából. A 

megbízás visszavonható, ha az uralkodó nem képvise
li a nép érdekeit.*

A természetjogi irányzat a XVII, században született. Ez 

a Hugo Grotius / 1583-1647 / nevével fémjelzett irányzat a 

helyesen gondolkodó észre, értelemre alapozza az ember egyen
jogúságának elismerését és szabadságának biztosítékait. Grotius 

természetjoga németalföld vagyonos polgárságának érdekeit tük
rözi elsősorban.

A tulajdon és a szabadság védelme e korban egyre erőtel
jesebben előtérbe kerül. E kettős igény szorosan - szinte szét
válás zthatatlanul - összefonódik. A "Polgári javak" védelme kö
rébe ezentúl a föld- és házvagyon, illetve más vagyontárgy 

mellé kerül a szabadsághoz, testi épséghez, egészséghez, emberi 
élethez való jogosultság is) azaz ez utóbbiak is ugyanolyan 

elidegeníthetetlen jószágok, mint a többiek.*^*5
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Remekül fejezi ki ezt az általános polgári igényt Locke: 

"Polgári javaknak nevezem az életet, a szabadságot, a testi 
épséget és a külső javak - amilyenek a birtok, a pénz, a házi 
eszközök, stb* - birtoklását* A polgári hatóság feladata,hogy 

ezeknek az élethez tartozó dolgoknak a birtoklását az egész 
nép és az alattvalók számára sértetlenül megőrizze*****"^c.

A kilvinizmus elterjedésével - mely alapjában demokra
tikus és republikánus gondolatokat hordozott tért hódított 

az állam szerződéses felfogása, mely "nemcsak az állam létre
jöttét, hanem az államhatalom gyakorlásának módját is egyenlő 

jogú, igy kölcsönös megállapodásra képes szerződő felek akara
tára és megegyezésére vezette vissza*"**

Jóllehet a szerződéses felfogás az államra nézve - a 

marxista megközelités alapján - nem tudományos elmélet, mégis 

rendkivüli jelentőségű és a XVI* - XVII* században forradalmat 

jelentett az állam megítélésében* A szerződéses elmélet össze
fonódott azzal a természetjogi gondolattal, hogy az emberek 

már az áJam létrehozása előtt bizonyos jogokkal rendelkeztek, 

melyek egy részéről ugyan az államalapítás céljával lemondtak* 

másik részét azonban ezután is fenntartották maguknak* A fenn
tartott jogok "elidegeníthetetlen" jogokká váltak, mely "ere
deti" és "természetes" jogokról az ember nem mond le, hiszen 

éppen e jogok garantalt gyakorlására hozza létre az államot*

A szerződéses koncepció tipikusan polgári eszme, de ezen 

belül is - nézetünk szerint - elsődlegesen a kereskedő polgár
ságé* A kereskedelmi expanzió, a világkereskedelem szülte azt 

a polgári ideológiai igényt, mely egyenlő jogú és egyenlően 

védett szerződő partnert kívánt: az ember szabad legyen, hogy 

szerződést köthessen* Azt is mondhatjuk - némi egyszerűsítés
sel - , hogy az árucsere tolja előtérbe az egyenlőaégeazményt, 
illetőleg a szabadságeszményt* Megjegyzendő, hogy a kereskedel
mi terjeszkedés megkívánta a vallási toleranciát, hiszen külön
böző vallésu polgárok kerültek üzleti kapcsolatba és az uj er
kölcsök fontosabbnak bizonyultak, az anyagi érdekek miatt, a 

régi hiteknél*
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Жешсаак az ipar ée a kereskedelem képviselői, hanem a 

parasztok is előálltak a feudális kiváltságok, politikai elő
jogok megszüntetésének igényével és Így "a polgári fejlődésnek 

megközelítőleg egyenlő magasságán álló államok rendszeréken,.#., 
a követelés általános az egyes államon túlterjedő jelleget öl
tött, hogy a szabadságot és az egyenlőséget emberi jogokként 

proklamélták."6 Az eszme egyetemessé vált.

A politikailag még mindig hatalom nélkül)* oolgáraág növek
vő gazdasági hatalmánál fogva veszélyessé kezdett válni és ekkor 

a királyság újra szövetkezett a nemességgel és ez>először Angli
ában, majd Franciaországban előidézte a polgárság forradalmát.^
A burzsoázia hatalmi harca során a társadalom széles rétegeit 

állította maga mögé, abból a óéiból, hogy tömegbázist szerezzen 

magának. Ebben a kereskedésben saját érdekeit általánosnak, 

minden emberre érvényesnek tüntette fel# Az alapvető emberi jo
gok, a tulajdon szentsége, a törvény előtti egyenlőség, mind a 

^|^^^.gigatá^erd^ke^eL.VQ^ta^ ^szgX^^jai azzal, hogy 

az ember szabadon rendelkezhessék vagyonával és munkaerejével, 

azt bármikor áruba bocsajthassa#

A burzsoázia hatalomra jutása után az ember és a polgár 

jogainak megítélésében azonban a nagy-burzsoáziának már mint ural
kodó osztálynak a pillanatnyi érdekei domináltak és nem lépett 

fel az egyetemesség, általánosság, a ráció mindent elsöprő ha
talminak igényével# nMa tudjuk, hogy ez az ész birodalma semmi 
egyéb nem volt, mint a burzsoázia eszményített birodalma."
"Hogy az emberi jogok egyik leglényegesebbjének kikiáltották a 

polgári tulajdont» és hogy az észállam, a Rousseau-féle társa
dalmi szerződés, mint a polgári demokratikus köztársaság lépett 

életbe és léphetett csak életbe."' Mégis, mindennek ellenére 

a vizsgált időszakban, a XVIII. század kezdetén és a században 

mindvégig, a felvilágosodás haladó mozgalom volt, hiszen a feu
dalizmus termelést akadályozó kötöttségei ellen irányult, a 

ez. Ital magát a rendszert célozta.

8
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1.3* A politikai és .iogi nézetek dinamikája.

A felvilágosodás osztályjellege a fentiek alapján nyilván
való és nem igényel további bizonyítást* Indokoltnak látszik 

megvizsgálni az eszmerendszer születésének körülményeit Nyugat- 

Európában, konkrétan az egyes országokban, mivel a történelmi 
események, forradalmak és a jogi dokumentumok / deklarációk, 

kiáltványok / tanúsága szerint a felvilágosodás eredetileg 

egy tipikusan európai, sót nyugat-európai termék*

Szerzőink közül Ragylscaev kelet-európai, Jefferson pedig 

amerikai; következésképpen az európai felvilágosodás hatását 
az észak-amerikai gyarmatokra, majd a később függetlenné vált 

Amerikai Államokra vizsgálni kell* Úgyszintén, elemzés tárgya 

a nyugat-európai élvilágosodés ideológiai befolyása a korabe
li Oroszországra.

Kezdetben a felvilágosodás - ahogyan Aldridge Írja az 

amerikai felvilágosodásra vonatkoztatva - elsősorban a politi
ka, illetve a politikai eszmék, törekvések terén nyilvánult
meg, melyeknek meg voltak a maguk irodalmi visszatükröződései*10
Nos, ez a megállapítás nemcsak a gyarmati korszak Amerikájára, 

hanem az abszolutizmus Angliájára és Franciaországéra is igazi 
éa igaznak vélem a cári Oroszországra is*

Noha vizsgált szerzőink sem elsősorban szépirők, hanem 

aktiv közéleti szereplők voltak! mégis Jefferson közéleti /po
litikai és filozófiai /, Ra^yiacaev pedig irodalmi éa filozófiai 
tevékenységével nagy hatással volt saját nemzeti irodalmára* 

Jefferaonnak szépirodalmi alkotása nincs, azonban mint az ame
rikai gyarmatok függetlenségi harcainak egyik vezetője, a Füg
getlenségi Nyilatkozat megfogalmazója, az Amerikai Egyesült 

Államok harmadik elnöke, a Virginiai Egyetem megalapítója, 

rengeteget tett az amerikai felvilágosodás ügyéért* magáért 
az amerikai kultúráért* Hasonlóképpen Ragyiso3ev a cári önkénnyel 
való bátor szembenállásával, félelmet nem ismerő radikalizmu
sával, a demokratikus köztársaság szükségességének felismerésével 
és a jobbágyok felszabadításáért küzdő humanizmusával, melyek 

végül szibériai száműzetésre juttatták a politikai elitéltek
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történetében először, rendkívül nagy hatással volt a későbbi 
forradalmi mozgalmakra, igy a dekabristákra és a XIX« század 

orosz irodalmának egyik legnagyobb klasszikusára a A.Sz.Puskin
ra« Mig Jefferson mint gyakorlati politikus tevékenykedett és 

igy közvetlenül fejtette ki politikai és Jogi nézeteit} 

Ragyiscsev költő és iré is volt, mindamellett, hogy számotte
vő közéleti szerepet vállalt«

Ez is mutatja, hogy a XVIII« században a politika és az 

irodalom mennyire összefonódott« azaz milyen szoros kapcsolat
ban voltak egymással«

Ka tudományosan akarjuk követni szerzőink felvilágosult 

;j öli ti kai éa .iogi nézeteinek kialakulását, akkor egyben tanul
mányoznunk kell azt is, hogy hol, milyen történelmi korszak
ban, milyen társadalmi feltételek közepette találjuk meg azok 

eredet ét • Látni fogjuk, hogy ezek kezdetei a középkor társa
dalmából kibontakozó, erősödő városi polgárságnak a feudális 

rend elleni küzdelmével, a polgári forradalmakat előkészítő 

korszakkal esnek egybe« Sőt azt is állíthatjuk, hogy az 

1680-as évektől fogva lényegileg a Pranciaország - Anglia - 

Hollandia kapcsolat gyűjti össze a felvilágosodás, proble
matikájának alkotóelemeit«

Ezek az alkotóelemek, a gazdaság, a természetjog, a 

kontraktualizmus, az antik politikai teória, a tulajdon uj, 
polgári fogalma, az állandó emberi természet, az őszinte /igaz/ 

ész, értelem kozmopolltizmusa, a tudományos haladás, valamint 

a reiormáció, mely a polgári körök politikai emelkedését szol
gálta, - együttesen teremtettek egy harcos ideológiát, e%y

11/afcur » képezve, az isteni Jogi monarchia ellen«

Kövessük nyomon a következőkben a teolőgikus, politikai 
és Jogi ideológiák kialakulását Nyugat-Európában, majd az 

eszme terjedését, egyetemessé válását Amerikában és Kelet-Eu- 

rópában.
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1.3.1. Teológikus politikai, éa jogi ideológiák 

Nyugat-Európában:

1.3.1.1. A reformáció.

Mi is a reformáció tula.ibonképpen? Miért éppen vallási 
köntösben jelentkezett a polgárság uj ideológiai mozgaIma?

A reformáció a középkori feudalizmus államvallásává lett 

katolikus keresztényegyhóz megreformálását tűzte ki célul 
ga elé. A leforaáoió jellegzetesen polgári termék, a polgár
ság megjelenésével járt együtt, fejlődött ki a feudális kato
licizmussal szemben. A XVI. és XVII. században terjedt el 
Franciaországban és a Németalföldön, valamint Angliában.

Miért jelentkezett vallási köntösben ez a polgári ideoló
giai mozgalom? Erre a "miért"-re a magyarázatot ismét a marxiz
mus segítségével kapjuk meg. Engels "Ludwig Feuerbach és a 

klasszikus német filozófia felbomlása" cimü müvében igy ir:
" A középkor az ideológia minden egyéb formáját: a filozófiát, 

a politikát, a jogtudományt a teológiához csatolta, a teológia 

alosztályává tette. Ezzel minden társadalmi és politikai moz
galmat arra kényszer!tett, hogy teológiai formát öltsön* a tö
megek előtt, amelyeknek lelkét kizárólag vallással táplálták, 

saját érdekeiket vallási köntösben kellett bemutatni, hogy 

nagy vihart támaszthassanak."12

A reformáció által megkavart embertömegeknek újra kellett 

gondolni a vallást, maga a vallás által* és megfogalmazni po
litikai vágyaikat azáltal az egyedüli kultúra által, mely 

számukra az emberi realitás terhével birt.12^a A politika 

és a vallás keveredett, meg kellett törni a középkori keresz
tény világot. A feltörekvő polgárság és a parasztság ezért 

szükségképpen ugyanazzal az "ideológiai fegyvernemmel" - teo
lógiai nézetekkel - próbált fellépni a feudalizmus ellen, 
mint amelyet a feudális katolikus egyház gyakorolt hatalmának 

eszmei alátámasztására. A XVI. században az ipar és a kereske
delem jelentős fejlődésének hatására megerősödött a polgárság
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Franciaországban éa Lémétörszágban is, Így harca a feudális 

nemességgel, a királyi hatalmasságok abszolutizmusával sze 

ben nemzeti méreteket kezdett ölteni.

Franciaországban nagyhatású ideológiájukat, a kálviniz- 

mus tanait, ftélvin János / 1509-1564 / fejtette ki, bizonyít
va és indokolva az uralkodó abszolutizmus elleni harcuk lét
jogosultságát. Kálvin azt hirdette, hogy az egyházon belül 
annak minden tagja egyenlő, mivel az eredendő bűn mindenkit 

egyenlő módon "illet", amely alól felmentést mindenki csak 

Isten kegyelméből kaphat. Isten előtt tehát minden ember egyen
lő. Ebből az következett, hogy senkiisem igényelhet vezető tiszt
séget, azt csak választás alapján töltheti be. Nincs hierarchia 

a papok között, a püspökségek intézménye megszánt, amely egy- 

csapásra demokratizálta a kálvini egyházat és a szabad és egyen
lő jogú egyházközösségek szervezetévé alakította át. Ezt az 

egyházi rendtartást a világi rendekkel is megpróbálta elfogad
tatni, kimondva az egyház és az cllam, a világi hatalom szétvág 

la3Ztésát. A kalvinizmus széleskörű elterjedése .jelentősen ha
tott a korszak politikai és jogi nézeteinek alakulására.

Вшге1з összehasonlítva Luther és Kálvin hatását megállá
sig a lutheri reformáció Németországban elposványo-pitja#

sodott és tönkretette Németországot, a kálvini reformáció a
genfi, a holland és a skót republikánusoknak zászlóul szolgált, 

felszabadította Hollandiát., Spanyolország és a német birodalom 

uralma alól, és ideológiai jelmeze lett a polgári forradalom 

második felvonásának, amely Angliában játszódott le."*^^ Engels 

szavaival élve Kálvin "demokratizálta és republikanizólta" 

az egyházat.

6 volt az, aki vitatni merte az egyház egyetemes jellegét, 

az írásokba vetett feltétlen hitet csökkentette, a Biblia ma
gyarázatában és a szertartásokon a nemzeti nyelvet alkai 
Mindez belülről szétrobbantotta a világot, amelyben addig éltek, 

annak a társadalomnak a világát, ahol az emberek változatlan 

hierarchiában születtek éa ahol a világi rendnek, mely a király
ban érte el csúcspontját, megfelelt a papi rend, mely a pápa 

személyében érte el csúcspontját.^

ta.
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Ez volt az a torta a középkor eszmerendszerében. mely 

megingatta az egész fennálló államrendet« A középkori poli
tika leglényegesebb vonását, a pápaáég egyesitő felsőbbren
dűségét e királyságok felett, kérdőjelezte meg ugyanié, A 

reformáció jelentősége a polgári filozófia fejlődése szem
pontjában éppen abban van, hogy а XVIII, század filozófusai
ban közös gondolatokat ébresztett az fellam eredetére vonat
kozóan, amelynek lényege a szerződéses felfogásban volt: 
azaz abban, hogy a szabadon született, egyenlő jogú emberek 

kölcsönös megállapodással társadalmat hoztak létre, majd ugyan
ezen emberek egy magasrangu köztisztviselővel kötöttek szerző
dést, amelyben rábízták az állam vezetésének terhét. Ennek a 

szerződéses elméletnek az elfogadása pedig az isteni .jogi 
abszolutizmussal való szembefordulást, lázadást a fennálló 

renddel szemben, tehát forradalmat jelentett az faliam megíté
lésében, így a reformáció a polgárság hatalomért folytatott 

harcában forradalmi ideológiáj unak megalapozójává vált.

1«3«1*2, Az u.i tudományos elméletek« illetve u.i tudomá
nyok kialakulása. Hatásuk a polgári ideológiák 

fejlődésére.

XVII, és XVIII, század folyamán Európában a kereskedelem 

és ipar nemzetközi méretűvé váltsa termákenyitőleg hatott a 

természettudományok fejlődésére, A gazdasági hatalmat egyre 

inkább magához ragadó polgárság igényt támasztott olyan tudo
mányos elméletekre, melyek a növekvő gazdaság törvényszerűsé
geit feltárják, segítik a kereskedelem éa ipar továbbfejlődé
sét, Az uj igények kielégítéseként uj találmányok születtek 

a mikrőszkóp, a teleszkóp, a navigációs és csillagászati ké
szülékek formájában; a matematikában kezdték alkalmazni a lo
garitmust, és az analitikai geometria is ekkor van megszüle
tőben, А XVII, század matematikus és filozófus nagyságai:
René Descartes, Francia Bacon, Thomas Hobbea és Benedictus 

Spjnóza a ráció és a matematikai logika segítségével akartak 

eljutni az igazsághoz.

Francia Bacon, az angol filozófus, tudós, iró és állam
férfi latinul megjelentetett "Instauratio Magna"-ban /" A nagy
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megújulás"/ cimU miivében a tudományok és a filozófia megújí
tásának nagyszabású tervét Írja le. Baconnak ez a müve igen 

nagy hatású volt mind az angol, mind a francia felvilágosodás 

szempontjából, és amikor a francia enciklopédisták 1751-ben 

összeállították a világot megrengető Encyclopédie-jukat Bacon
nak aj^lottók azt. "Ha sikeresen állítottuk össze azt" - 

mondta Diderot az Encyclopédiáról, -" akkor azt leginkább 

Lord Baconnak köszönhetjük, aki a tudományok és művészetek e- 

gyetemes filozófiai rendszerét állította össze, akkor, amikor 

úgyszólván, sem művészet, sem tudomány nem létezett. »15

Mivel Bacon korénak egyik legkiemelkedőbb tudományos 

egyénisége, jelentősége a modern gondolkodás kialakulásával 
csak Descartes-éhoz mérhető; az ész korának, a racionalizmus 

térhódításának kezdetét az 6 munkásságától számítják. A bacon-i 
filozófia, melynek középpontjában az észlelő tudattól független, 

objektiv létező anyagi világ áll, készítette elő Angliát az ipa
ri forradalomra, továbbá nagy hatással volt John Locke-ra. " a 

dicsőséges forradalom" ideológusára, akinek azenhualista és 

esztctikai elméletei bacon-i ihletésnek, hocke ideológiája a 

veleszületéa teóriájának elvetésével - azaz azzal az alapvető 

gondolattal, amely a locke -i szenzualizmus tengelyét képezi, 

miszerint az eszmék, / a az egész szellemi élet / szerzettek 

és a világgal való fokozatos érintkezésben jönnek létre, hason
lóan az érzékszervek által történő érzékelés és észlelés folya
matához - magában hordta a felvilágosodás egyik vezéreszméjét 
a szerződéses / ondolatott hiszen megcáfolta mindazokat az el
méleteket, melyek azt tanították, hogy az ember "született" 

alattvaló. Ez az elmélet természetesen a polgárság saját ér
dekeit volt hivatott kifejezni, hiszen ha az ember nem azüle- 

tilc szabadnak, milyen szerződést köthetne? A hires " A tudás 

- hatalom." - mondás is Bacon filozófiájának mottójaként vált 

ismertté. Müveiben és Írásaiban ez a gondolat mindvégig ott 

húzódik, mint rendező elv: "Az emberi tudás és emberi hatalom 

eggyé forrnak össze; mivel ahol az ok nem ismeretes a hatást 

nem tudjuk elérni. A természetnek engedelmeskednünk kell ah
hoz, hogy legyőzhessük.
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René Descartes / 1596-1650 /, a rancia filozófus, a közép

kor tudománya helyett olyan tudományt akart létrehozni, amely 

egzaktabb és bizonyossága a matematikáéval azonos* Ő forradal
masította korának metafizikáját és elméleti fizikáját* A hires 

"Értekezések a módszerről" 1637-ben megjelent filózófiai müvé
ben elutasított minden középkori dogmát és a "Cogito ergo sum",
/ "Gondolkodom, - tehát vagyok*"/ híres tételét itt fejti ki, 

mely oly nagy hatással volt a kor filozófusaira* Descartes 

továbbfejlesztette Bacon szenzualista felfogását, miszerint 

minden gondolatunk, vagy eszménk az érzékelés és annak a tudat
ban való visszatükröződésének eredménye, mely a modem pszicho
lógia egyik fő forrása lett*

Hitük az értelemben és meggyőződésük, hogy a helyes érve
lés elvezet az igazság megismeréséhez, s ezáltal pedig az em
beriség boldogulásához - a kor vezéreszméje lett* A XVIII* szá
zad felvilágosodása gazdag 

filozófiájában* "A nagy vita az értelem és a hit között tudatos 

formát öltött, de modem története csak most kezdődött el."1^ 

Kiért válhatott ez az ideológiai mozgalom nemzetközi méretűvé? 

Azért, mert megfelelt a gazdasági erők fejlődése következtében 

létrejött társadalmi kapcsolatok legcélszerűbb újraformálásá
nak és újraértelmezésének*

forrásra talált Bacon és Descartes

ődé-A k&lvinizmus politikai tanai* melyek a hatalom 

aes felfogását népszerűsítették, legjelentősebben Hollandiéban
és Angliában hatottak*

1*3*1*3* A polgári forradalom ideológiájának születése 

Angiiéban,
A* Történelmi körülmények*

"A XVII* században a kapitalizmus fejlődése Olaszország
ból Hollandián át, Angliába tevődött ét*"1

Az eredeti tőkefelhalmozás lezajlásával elmélyültek az 

ellentétek a megerősödő polgárság és a feudális arisztokrácia 

között* Mint ismeretes, Angliában 1588 és 1679 között első
sorban I.Jakab / 1603 - 1625 /, majd I,Károly / 1625 - 1649 / 

abszolút monarchiája igyekezett " megbirkózni" a polgársággal
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és a vele egyre inkább szövetségre lépő nemességgel. Ebben
a hatalmi harcban termékeny talajra talált az erőteljesen
politikai töltési vallási ideológia, a kálvinlzmua. mely
németalföldről jutott el Angliába , hiszen Anglia, mint a
németalföldi tartományok szövetségese, részt vett a spanyo-2lók elleni harcban.

Gondolataim alátámasztására, egy kis kitérővel indokolt 

visszatekinteni azokra a történelmi körülményekre, melyek fel
tárják az anglikán egyház sajátos helyzete kialakulásának kö
rülményeit.

"Az ország sajátos vallási fejlődése ты а XVI. század 

elején elkezdődött, VIII. Henrik / 1509-1547 / idején, de a 

valódi reformációig Anglia több fokozatban jutott el."^ Az 

első ilyen lépést az angol egyház kiválása a római fennhatóság 

alól és egyben az angol uralkodó egyházfői hatalmának elisme
rése jelentette, melyet az Act of Supremacy / 1534 /-ben, a 

legfőbb hatalmi törvényben mondtak ki. Ennek az egyházszakadá- 

si folyamatnak a második szakasza a kálvinizmus tanainak ang
liai széleskörű terjedését foglalja magában. Azonban a valódi 
reformáció utján l.Erzsébet uralkodása idején/1553-tól 1603- 

ig / indult el Anglia, melynek uj hittételei, uj szervezeti 
formái a puritán forradalom idején valósultak meg.

Az európai protestánsok megosztottsága / Luther. Kálvin. 
lAüazer követői és egyéb kisebb szekták, mint pl. az anabap
tisták / hatása érvényesült ugyan, de ennek ellenére az angli
kán egyház szervezete felépítésében a római katolikus egyház 

hiearchiaját, érseki-püspöki vezetését őrizte meg azaal a kü
lönbséggel, hogy az egyház feje nem a pápa, hanem az uralkodó 
lett.4

I.Károly abszolutizmusa idején különös fanatizmussal ül
dözték az angliai kálvinistákat, a puritánokat. Ezért a puri
tánok tömegesen menekülnek el Angliából Hollandiába, hogy 

kivándoroljanak innen Észak-Amerikéba. A "Mayflower" nevű ha
jó szállította azokat a Mrélyi engedéllyel toborzott puritá
nokat, főleg értelmiségieket, akik Angliából éa Hollandiából 
kivándoroltak üldöztetésük miatt és akik létrehozták az un.
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mely a feudalizmust tüntette fel örökkévalónak. Azaz, a feu
dalizmust a maga vallási területén kell háttérbe szorítani, 

hogy a polgári ideológia szabad utat nyerjen afelé a társa
dalom felé, mely évszázadokon át a valláson nevelkedett. Ez 

a fejlődésfolyamat a társadalmi vezéreszmék területén kezdet
ben annyira vallási töltésű, hogy világi jellege úgy tűnik hát
térbe szorul. Ez azonban csak látszat. Egy dialektikus társa
dalmi folyamat ez, ahol a vallási nézetek / alapvetően a nyu
gat-európai kálvinizmus / együtt léteznek a polgárság világi- 

asult hatalomvágyával, A polgárság uralkodni készül az ideák 

területén, szellemi hatalmat akar, a világi hatalomteremtés 

céljával. Az angol egyház kalvinizálása tükrözi ezt a polgá
rosodási folyamatot a valláson belül.

Az angol - korai - polgári forradalom, még nem volt ké
pes a hatalom szekularizációját megvalósítani. Erre még nem 

volt érett, döntő hatalmi tényező a korabeli burzsoázia. Ez 

kitűnik azokból a politikai és jogi nézetekből is, melyek ak
kor domináltak és melyek alapjában polgáriak, jóllehet a 

vallásos világkép nem hiányzik belőlük. Ugyancsak alátámasztja 

ezt a megállapitást - a vagyonosodó polgárság élével - az a 

törvényalkotási folyamat, melyet a XVII, századi angol bill- 

ek testesitenek meg, illetve a kérvények és deklarációk jelez
nek.

B. A politikai hatalomra vonatkozó u.i .iogi és politikai
nézetek.

Alig négy esztendő választja el egymástól nA nép szerző- 

dése"8 1647. évi okmány első változatának megfogalmazását, 
Thomas Hobbes / 1588-1679 / angol filozófus "Leviathan"-jának 

első angoÍnyeÍvü kiadásától 1651-ben.9
"A nép szerződése" a forradalom sórán megvalósítandó po

litikai rendszert irta le, melyet köztársasági kormányformában 

képzeltek el, ugyanakkor Hobbes az abszolút monarchia elméle
tét védi müvében, ő is szerződéses alapon magyarázza az állam 

létrejöttét. Szerinte az emberek természeti állapotukban egy
más farkasai; "Bellum omnium contra omnes" / " Mindenki har
ca mindenki ellen"/, lassan rájöttek azonban arra, hogy azért,
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hogy békében élhessenek és védelmet élvezhessenek a támadá
sok ellen« társulást kell létrehozni* összeülvén szerződést 
kötöttek egymással, s a szerződésben lemondtak a velük szüle
tett természetjogról és azt az uralkodóra ruházták*10

Hobbes elméletében az uralkodó hatalma szuverén, abszo
lút / azt tesz amit akar/, mivel szerződésileg minden ember 

megbizta azzal, hogy képviselője legyen, uralkodjon a nép 

nevében* Részletesen foglalkozott az uralkodó jogaival és az 

alattvalók szabadságával is* Ebben a vonatkozásban kifejti,
hogy "Az uralkodó semmilyen cselekedetét nem lehet alattvalóinival szemben elkövetett jogtalanságnak tekinteni*•••"•

"Az uralkodó jogainak csak az szab korlátokat, hogy ó 

maga Istennek alattvalója, miért is köteles a természeti 
törvényeket betartani."12

Az uralkodó tehát korlátlan jogokkal rendelkezik az alatt
valók felett és az alattvalók kötelesek engedelmeskedni az ál
lami parancsoknak, ha azok a természeti törvényeket nem aértik* 

így például, az önvédelem az ember természeti jogai közé tar
tozónak számit Hobbes megítélésében* Az alattvalók jogaira 

vonatkozóan Hobbes azt vallotta, hogy azok nem szeghetik meg 

a társadalmi szerződést, illetve fel sem bonthatják azt csak 

abban az esetben, ha az uralkodó, vagy az állam megszegte azo
kat a bizonyos természeti törvényeket, azaz a polgárok életü
ket akarják megvédeni*

Marx kiemelte Hobbes-al kapcsolatban azt, hogy az államot 

megpróbálta az észból és a tapasztalatból, nem pddig a teoló
giából levezetni, s ez egyik érdeme*15

Angela úgy ir Hobbes-ről, mint az "első materialistáról" 

XVIII* századi értelemben, aki az abszolutizmus hive, abban 

az időben, amikor Angliában az m^r megkezdte harcát a nép el
len, b^r Európában még fénykorát élte* Mindezeket az alap és 

a felépítmény összefüggésében nézve tárgyalja és megállapítja, 

hogy azok kölesönhatásban állnak egymással: az államhatalom 

miközben követi a termelés mozgásét, egyidejűleg saját mozgás
sal is rendelkezik, mely visszahat a termelésre, a gazdasági 
fejlődésre* Mindez, jél elemezhető Hobbes filozófiai nézeteire 

vonatkozóan; azaz, miközben az emberek a társadalmi munkameg-
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osztás sorén alkotnak és szellemi és egyéb termékeket hoznak 

létre, visszahatnak a társadalmi fejlődésre. Azonban ők is a 

gazdasági fejlődés uralkodó befolyása alatt vannak.1*

Hobbes a polgári forradalom koréban a forradalom ".1 okta
lan aá^át" akarta elméletileg megalapozni, kifejezni elítélé
sét azért, amiért az uralkodó és az alattvalók közötti szerző
dést a forradalomban megszegték, s a királyt, I.Károlyt kivé
gezték. Elméletét az abszolút monarchia restaurálására ir 

ló törekvések ideológiai forrásaként is szokták felfogni15, 
ami helyes megállapítás.

ányu-

Az angol polgári és jogi gondolkodás további fejlődése 

Angliában is szorosan kapcsolódott a társadalmi fejlődés egyes 

szakaszaihoz. A mezőgazdaság fokozatosan a tőkés fejlődés út
jára lépett, megszüntették a kisparaszti birtokokat, felszámol
ták a céhrendszert. Megindult a gyarmatosítás, fellendült a 

külkereskedelem. Marx "A Tőke" III. kötetében a tőke felhalmo
zási folyamatának, az un. eredeti tőkefelhalmozásnak, a leírá
sakor részletesen foglalkozik az angliai tőkés viszonyok kiala
kulásával a XVII. és XYII1. században, melyet igy foglal össze:

" A Stuartok restaurációja alatt a földtula.idonosok tör
vény ut.ián vittek véghez egy olyan elbitorlaat. amely minde
nütt a kontinensen törvényes körülményesség nélkül is végbe
ment. Megszüntették a föld hűbéri alkotmányát, azaz lerázták 

magukról az államnak teljesítendő szolgáltatásokat, az álla
mot a parasztságra és a nép egyéb tömegeire kivetett adókkal 
"kártalanították", azokra a birtokokra, amelyekre csak hűbéri 
jogcímük volt, mint modern magántulajdonra formáltak jogot, 

éa végül kierőszakolták azokat az illetőségi törvényeket, me
lyek olyan hatással voltak az angol földművesekre, mint a 

tatár Borisz Godunov rendeleté az orosz parasztságra.1^

Az egyre növekvő gazdasági hatalommal rendelkező burzso
ázia felső rétege és a feudális földbirtokosok között kompro
misszum jött létre a hatalom gyakorisának kérdésében. Ez volt 

a polgári történetirés által «Glorious Revolution" /"dicső
séges forradalom"/ -nak nevezett 1688-as államcsíny, mely vé
get vetett a forradalmak korszakának, messzi1érditóttá az
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alkotmányos monarchiát és létrehozta az arisztokrácia éa
ua/arburzaoázia kompromisszumát. szabad utat nyitva a tőkés 

fejlődésnek« Az ily módon hatalomhoz jutott uralkodó osztá
lyok, / a nagyburzsoázia éa a feudális földesurak / éppen 

hatalmuk megszilárdítása érdekében, fontosnak találták, hogy 

jogaikat Írott, "szerződéses " formában is rögzítsék az ural
kodóval szemben* Ezt az un« "Bill of Rights" törvényben 

1689-ben /"Törvény az alattvalók jogairól és szabadságairól"/ 

fektették le« A törvény valójában a rendek / az Alaóház és a 

Lordok háza / valamint a királyi család közötti megállapodás
nak minősíthető«1^

Történelmi jelentőségét az határozza meg, hogy azokat 

a jogi intézményeket emelte ki, melyeket Anglia uralkodó osz
tálya az adott történelmi időszakban fontosnak Ítélt hatalma 

védelmében és fenntartása érdekében«13

Az angol történelem ezen fejlődési szakaszára jellemző a 

hatalom kompromisszumos megoszlása« hiszen a régi arisztokrá
cia még nem adta ét a politikai vezetést az uj burzsoáziának, 

a hatalmat tehát megosztva gyakorolták«

John Locke / 1632-1704 / ennek a történelmi időszaknak volt 

a vezető teoretikusa, aki kidolgozta a hatalmi ágak megosztásá
nak elméletét, bár sokat vitatkoznak azon, hogy Locke, vagy 

Montesquieu volt-e a hatalommefloaztos elvének1^ atyja« A poli
tikai éa jogi nézeteit az "Értekezések a polgári kormányzat
ról"20 cimü munkájában fejti ki / 1690 /«

Mig a vegyes kormányzás elmélete azon alapszik, hogy a 

társadalom legfőbb érdekei képviselve kell, hogy legyenek együt
tesen a kormányzásban, / senki se tudja saját akaratét a mási
kon érvényesíteni/, addig az államhatalmi ágak megosztásának 

elmélete a kormány egyes részel között osztja meg a kormány 

funkcióit és leszűkíti mindegyiket a saját funkciójának gya
korlására«21
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Locke bizonyos értelemben az ember természeti állapotá

ról áLkotott elképzeléseiben Hobbes követ fje volt. Azonban 

Hobbes nézeteivel vitatkozva, ő a természeti állapotot úgy 

képzeli el, hogy az ember akkor is rendelkezett értelemmel, 

a törvényhozó és végrehajtó hatalom "erejével*} azonban nem 

tudta hatékonyan gyakorolni ezeket a jogokat és igy saját 

tulaj dona és szabadsága megérzése érdekében társult és hozta 

létre a polgári társadalmat* Locke elméletében tehát a tulaj
don léte, melyet a legfontosabb természetjogokhoz sorolt, meg
előzi az államot, mig Hobbes szerint a tulajdon az állammal 
együtt jött létre*22

Locke szerint a természeti állapotból eredő kényelmetlen
ségek vezették az embert tulajdona és biztonsaga megőrzése 

érdekében a polgári társadalom megteremtéséhez* ahol a törvény
hozó és végrehajtó hatalom működik* Locke az állam funkcióját 

a bírói funkcióban látta, mivel számára az állam volt az a 

"biró ", amely a természeti állapotban hiányzott*2*5

Mindezt Locke a polgárháború interregnum időszakában irta, 

amikoris nagy jelentőséget tulajdonított az államhatalmi cgak 

megosztásának« mivel nem bízott sem a királyban, sem a törvény
hozókban és a hatalom egy kézbe való összpontosítása ellen fog
lalt állást} ellentétben H0bbes-4al, aki az abszolutizmus hive 

volt* Locke hangsúlyozta először azt a nézetet, hogy a törvény» 

nek mindenkire kell vonatkoznia és a törvényhozói hatalmat a 

3ÜM. delegálja, amely "пев ruházható át aonkire ia аешшОуеи 

más testületre*

Kifejtette, hogy nem szükséges, hogy a törvényhozás min
dig együtt legyen, mivel nincsen mindig dolga* "Ezért szükség 

van arra, hogy legyen egy állandóan működő hatalom, 
ködik a meghozott törvények végrehajtására, hogy hatályban marad
janak és ezáltal a törvényhozó és végrehajtó hatalmat gyakran 

elválasztják*"25 a hatalom megosztáséról szóló politikai elmé-
volt korának politikai gondolkodóira, sőt 

as аглаш elBélst éa gyakorlat olajául
szolgált* A locke-i politikai koncepció szerint a király, vagy 

az uralkodó nem vesz részt a törvényhozásban. A parlament el
lenőrzi a törvények végrehajtását, de nem ő maga hajtja végre

ly őr-



- 24 -
azokat* Ez a funkciók megosztásának: az a módja, ahogyan 

Amerikában a kongresszus és az elnök közötti kapcsolat 

is fennáll* A különbség a locke-i és az amerikai hatalommeg
osztási teória között abban áll, hogy habár az elnök nem vesz 

részt a törvényhozásban - övé a végrehajtói hatalom -j mégis 

az alkotmány biztosit számára egyfajta törvényhozói hatal
mat a törvényhozás feletti vétójogán keresztül.26

Ez az alapja ugyanakkor annak is, hogy Locke-ot az ame
rikai alkotmány atyjaként szokták emlegetni* Ellentétben 

Hobbes-al, elismerte és széleskörben fogalmazta meg а яénei- 

lenálláa jogát arra az esetre, ha a törvényhozók túllépik kor
látáikat. Ha a nép körülményei elviselhetetlenek, mindent el
követhet annak az érdekében, hogy ezektől megszabaduljon* A 

nép felkelésének eredményeképpen uj hatalom jön létre, amely 

ismét gátjává lesz a forradalmi mozgalomnak* A népfelkelésről 
vallott forradalmi nézetei nagy hatással voltak az amerikai 
gyarmatok haladd politikai gondolkodóira és a Függetlenségi 
nyilatkozat is dekralálja a népnek ezt a jogét*

Ismertetve Locke államfelfogásának főbb pontjait, össze
hasonlítva Hobbes-al, nem nehéz megállapítani, hogy Locke 

egész elméletének középpontjában a tulajdon, a tulajdónnal va
ló szabad rendelkezés .1oga áll. Ennek rendeli alá a politikai 
berendezkedés minden egyéb intézményét.27

Ezzel a gondolattal а XVIII. század politikai-jogi elmé
leteinek leglényegesebb magvát ültette el, hiszen a század 

elejére a tőkée termelés fejlődésének egy bizonyos fejlettsé
gi fokán mindenütt általános követeléssé válik e jog biztosí
tása* Kern szabad elfelejtenünk, hogy Locke "Mind a vallás, 

mind a politika kérdésében az 1633-as osztálykompromisszum 

gyermeke volt" fejti ki Engels K.Schmidthez irott levelében.20 

Az uralkodő osztályok kompromisszumén alapuló elméletével ép
pen ezért, nagy hatást gyakorolt nemcsak az angol, de az észak- 

amerikai és az európai jogalkotásra is, különösen a törvény- 

hozásra * Sora uralkodó osztályának érdekeit képviselte, mégis 

"Amikor azonban Locke-ból az 1688-aa rezsim hivatalos filozó
fusát. a felvilágosodás politikai gondolatának közvetlen ihle-
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tőjét akarjak csinálni, elfelejtik bizonyára, ho^y egészen 

as utolad 

szerzője...
"Értekezések"napokig eltitkolta, hogy ő volt az 

."29 - Írja Michel Baridon.

Locke 1671 éa 1690 között irta az "Tanulmány az emberi 
értelemről"^0 című müvét, melyben szenzualista elméletét 

foglalta össze és amely a francia felvilogosodas "pszicho
lógiai" bibliájává lett* "Semmi sincs az értelemben, ami nem 

volt előbb az érzékelésben."51 - jól ismert szállóigévé lett, 

mint úttörő megállapítás* ő fejtette ki elsőként, amint erre 

már Bacon filozófiai elméletének leírásakor utaltam, hogy 

az eszmék ugyanúgy, mint az észlelés éa az értékelés érzék
szerveink működése által jönnek létre. Ez azt jelenti, hogy 

semmi .sem születik az emberrel "vele", minden .tudós szerzett, 

igy bárki számára hozzáférhető; azaz az emberek egyenlőnek 

születnek - mely elmélet egyszeriben megcáfolta az összes fe
udális előjogokról és a született alattvalókról vallott néze
teket -, s igy a felvilágosodás egyik vezéreszméjének, az 

emberek egyenlőségének hirdetésében a végsőkig ment el; - ta
lán anélkül, hogy felismerte volna elméletének forradalmiságát. 

I-ocks empirizmusának hatása jelen van még a felvilágosodás 

rokokó stiluaáramlatánek eszmei rétegében ja. mely a szenzu- 

alízmusban nyilvánul meg.5

Amikor a felvilágosodás eszmerendszerének forrásairól 
esik szó nem szabad figyelmen kívül hagynunk az 1680-as évek 

Hollandiá.1fct. ahol a felvilágosodás ebben az időben ragyogott 

a legnagyobb fényességgel.55

Hogy miért éppen Hollandiában? Azért, mert itt a kálvi
nista protestáns kisebbség nem szenvedett oly üldöztetést. 
mint Angliában és Franciaországban. Amint ezt Engels: "Ludwig 

Eeuerbach és a klasszikus német filozófia" cimü müvében is 

említi* Az üldöztetés elől Rotterdamban kerestek menedéket 
a kor azabadgondolkodói, ahol gazdag intellektuális miliőt, 

a könyvnyomtatás paradicsomát találták. 1681-ben érkezett ide 

Pierre Bayle / 1647 - 1706 / a francia filozófus és valláskri
tikus , majd 1683-ban John Locke is, aki összesen öt évet töl
tött Rotterdamban. Jean de Clere hoz létre egy társaságot 

itt a Hollandiában lévő filozófusokból, tudósokból, szabadgqn- 

dolkodókból, akik a felvilágosodás későbbi ftjlődésérjífoly ^IЩ SZEGED g;
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nagy jelentőséggel bírtak. Locke jelentősebb müvei közül Itt 

adta ki az "Értekezesek a polgári kormányzatról" és a "Tanul
mány az emberi értelemről" cimil müveit először. Az 1680-as 

évek kezdetétől egészen 16c38-igt Orániai Vilmos politikai 
győzelméig, jelenti tehát azt az időszakot, amikor a felvilá
gosodás ideológiája megfogalmazádik. amely egyben egy uj ér
tékrend megszületését is jelentette; lehetővé téve ezáltal, 

hogy az életet az addigitól eltérő módon irányítsák.

Pierre Bayle is 1681-től Rotterdamban telepedett le és 

az egyetemen filozófiát és történelmet adott elő. 1693-ban egy 

hitvita miatt megfosztották állásától. Fő müve 1682 és 83 kö
zött jelent meg, "Elegyes gondolatok az Üstökösről"3^ címmel, 
melyben a babonát és a feudális előítéleteket támadja. Bayle a 

történelmet is az "általános és örök emberi terméazet"-tel 
próbálja magyarázni és leszögezi, hogy az emberi cselekvések 

rugója a történelem szereplőinek a természetében található, 

s igy először vezette vissza a történelmi eseményeket emberi 
okokra. Ő mutatott rá például arra, hogy hogyan húztak hasz
not a protestáns pártok a Franciaország és Ausztria közötti 
vetélkedésekből.^

Bayle felfedezése, hogy a történelmi események moz; ató 

rUi'TÓl nagyon is emberi okokra vezethetők viasza, rendkívül je
lentős felfedezés a felvilágosodás történetiről körében. 
Bayle-ről elmondhatjuk csakúgy mint Locke-ról. vagy Montesouieu- 

ről, vagy Rouasеац-ról. hogy ezzel a gondolatával lerakta a 

felvilágosodás filozófiájának elméleti alapjait. Ettől kezdve 

a felvilágosult történetírók célja az egyháztörténet szekula- 

rizálása lesz, az, hogy a"megváltoztathatatlan emberi termé
szet" fogalmát "a történelem területén is meghonosítsák."^

Az isteni jogi abszolutizmus elmélete - mely azon a teo
lógiai tanon alapult, hogy az Istenatya választja ki az ural
kodót, hogy az 6 helyettese legyen a földön és ad neki egy 

eredetileg Ádámnak, a világ urának adott és az öröklés hosszú 

láncai által átengedett hatalmat - egyre kevesebb hívet mondha
tott magáénak a kélvinizmus, azaz a reformáció terjedésével, 
mely demokratizálja az egyh&zat» Sőt az abszolutizmus egyre 

aagyobb ellenállásba ütközött Angliában és Franciaországban is.
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Engels igy ír errőli "Ezzel a kereszténység végső sza
kaszéba lépett. Képtelenné vált arra, hogy valamely haladd 

osztály törekvéseinek továbbra is ideológiai palástul szol
gáljon, mindinkább az uralkodó osztályok kizárólagos bir
tokévá lett, a ezek puszta kormányzási eszközül használják 

fel, amellyel az alsó néposztályokat kordában tartják."^7

Összefoglalva a fent elmondottakat, látjuk, hogy a 

filozófiai gondolkodásban hogyan alakultak ki az egyház meg
reformálására vonat’.cozó törekvések elméleti magjából a fel
világosodásnak a politikai hatalomra, az állam kialakulásá
nak egész történelmi folyamatára vonatkozó u.i politikai éa 

jogi nézetei, melyeket Angliában a feltörekvő polgárság - 

felfedezve annak számára kedvező vjnásait - oly gyorsan magá
évá tett, s az első jolrári forradalmat robbantotta ki. mely 

végül ugyan a nemességgel kötött kompromisszum formájában, 

de mégis hatalomhoz juttatta, a világtörténelemben először, 

a urzsoázia vezető rétegét, hogy később a nemesség mindjob
ban történő elpolgáriasitásával telj 

birtokba vegye az abszolút uralmat.*
esen bekebelezze azt és
8

3'3.1.4. Ag_államról_ftl^otott_ politikai nézetek forra- 

dalmasodása Franciaorazrgban. 
a*/ görténelmi körülmények.
b./ Az angol felvilágosodás politikai és jogi nézete-

nelaorszá^ban.

Franciaországra gyakran úgy gondolnak, mint a felvilágo
sodás igazi hazájára, s talán nem is alaptalanul. Láttuk, hogy 

habár a felvilágosodás filozófiai ^ondolkodvsában a% angolokat 

szoktak elsőként emlegetni és azután elemzik azok hatását a 

többi, a polgári fejlődés megközelítőleg azonos fokán álló ál
lamra, mégis valláaelméleti alapon az egyház demokratizáláséra 

vonatkozó nézeteket illetően a franciáké volt az elsőbbség. 
íielyek voltak a politikai nézetek forradalmasodásának azon 

történelmi körülményei, amelyek elvezettek a nagy francia 

forradalomhoz?
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A XV. században Franciaországban is megindult az iparo

sodás a manufaktúrák kialakulásával, melyet meggyorsított a 

gyarmatosításba és a nemzetközivé vált kereskedelembe való 

bekapcsolódás. A gazdaságilag megerősödő polgárság a feudális kö
töttségek, hűbéri intézmények rendszerét egyre inkább szűknek 

érzi saját politikai, hatalmi törekvései elérése céljából. Az 

abszolutizmus hanyatlása már ekkor elkezdődik és tovább foko
zódik a XVIII. század vége felé, azáltal, hogy a harmadik rend 

egyre hatalmasabbá válik, egyre szélesebb tömegeket élűt maga 

mögé, a városi kispolgárság elemeinek és a földjükről elűzött 

paraazttömegeknek a bevonásával.

A feudális termelési viszonyok és a kialakulóban lévő uj 
kapitalista termelési viszonyok ellentéte kifejeződött a pol
gári és jogi gondolkodásban is: megszülettek a francia felvi
lágosodás és materializmus ideológiai alapjait megteremtő el
méletek Charles Louis Montesquieu. Abbé de Mably. Jean-Jacques 

Rousseau filozófiájával•

Montesquieu / 1689-1755 / az Író és filozófus, birtokos 

nemesi sztrmazásu. Első jelentős munkája a "Perzsa levelek"1 

ciraü 1721-ben született levélregény, mellyel hírnevet szerzett 

magának, s mely burkolt formában, két Párizsban tartózkodó 

perzsa főur elképzelt levelezése nyomán adja meg saját kora 

társadalmának politikai, vallási és erkölcsi szatíráját. Hite
les életszerűsége mellett a mü mint a feudális intézmények 

korhadtságának leleplezője és egy uj társadalmi, gazdasági 
rendszer igényének megfogalmazója is jelentős.

Tizennégy éven át, 1734 

"Törvények szelleme"2 elműt, melyben 

zeteinek összefoglalását adja. Ezt a könyvét, amely valójában

- 1743-ig, irta legfőbb müvét a 

politikai és jogi né-

a hatalom-megosztásról szóló klasszikus elméletét tartalmazza, 

a korabeli angol szerzők és John bocke hatása alatt irta. Itt 

nem az ő gondolataik reprodukciójáról van szó csupán. A könyv 

megjelenésének idején, az 1740-es évek vége felé, Amerikában 

és Európában is nagy társadalmi változások zajlottak le, melyek 

hatása m^r feltétlenül érződött Franciaországban. így az angol 
polgárháborúban megfogalmazott gondolatok termékenyebb talajra 

hullottak Franciaországban és Amerikában, mint Angliában.
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A XVIII* század végén Montesquieu-t, mint autoritást idézték 

a felvilágosult gondolkodók a különbőzé rendszerű kormányok 

jogosságának bizonyítására* Montesquieu háromféle kormányfor- 

mát* a köztársaság a monarchikus és a despotikus fórjukat 

különböztette meg* melyek közül 6 az angol tipusu, az un* 

parlamentáris monarchiát tartotta ideálisnak hazája számára*
Az ő "mérsékelt" monarchiájában az uralkodónak szánja a leg
felsőbb hatalmat és neki rendeli alá a "közbülső" hatalmakat*^

Montesquieu könyvének XI. fejezetében kifejti, Loeke-hoz 

hasonlóan, az egyes kormányzati formákon belül az államhatal
mi megosztásának tételét. Leírja, hogy minden kormányza
ti formában háromféle hatalom nyilvánul meg: a törvényhozó . 
a végrehajtó és a bírói. Ez a felosztás, mely megalapozta e 

terminusok modern alkalmazását, annyiban tér el a locke-i fel
osztástól, hogy egy harmadik hatalmi formáról, a birói hatalom
ról is beszél} mely a birói hatalomnak a királyi hatalomtól 
való elválasztását jelenti* Montesquieu elméletének újszerűsé
get tehát a birói hatalomnak, mint külön végrehajtó hatalomnak 

a felfogása jelentette*^ Éppen ezért - nézetünk szerint - bár 

a hatalommegosztás elve atyjának Locke tekinthető / nála az 

államfunkoió ugyan a birói szerepben valósul meg!/, a hatalom
megosztás klasszikus polgári elvét Montesquieu fejti ki.

Milyen nézeteket vallott Montesquieu a vegyes kormányzás
ra és az angol kormányzási formára vonatkozólag?

A hatalom megosztására vonatkozó elméletének lényege ab
ban van, hogy a hatalom gyakorlásában a kormányzási formák ne 

Összpontosuljanak egyetlen ember / ez uralkodó /* vagy egyet
len csoport kezében* Montesquieu éppen ezzel, az államhatalmi 
ágak megosztására vonatkozó tanításának kidolgozáséval, gaz
dagította a XVIII, századi angol elméleteket a hatalom meg
osztására vonatkozóan, mely tanítás ezzel nem kizárólag angol 
elmélet, hanem egyetemessé* az alkotmányos kormány kritériu
mai# a modern polgári társadalmak államrend.iének elméleti 
megalapozójává vélt. Könyvében az egyes kormányzati formákat 
kapcsolatba hozta az egyes országok területével, népességével, 
éghajlatával: ezzel a szociológia földrajzi irányzatának egyik 

megalapítójává vált* E müve nagy hatással volt Rousseau-ra,
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aki e mii ellenében irta meg a "Társadalmi szerződés"*^ cimü 

filozófiai munkáját.

bocke éa Montesquieu a kormányzás tekintetében kidolgo - 

zott, absztrakt kategóriáinak jelentősége rendkívül nagy, hi
szen végül is a polgárság legszélesebb tömegeit vitték győze
lemre a nagy francia forradalomban6.

Montesquieu filozófiájának másik nagyhatású gondolata a 

törvénynek illetve a törvényalkotás jelentőségének hangsúlyo
zása.

MontesGUleu. mint más felvilágosult filozófusok is, túl 
nagy jelentőséget tulajdonított a törvényalkotásnak, azaz min- 

d'ent az ember által alkotott törvényektől tett függővé, azok 

segítségével akart megoldani a társadalomban.E nézetben azonban 

az a polgári garanciateremtő vágy tükröződik, mely a törvénye
ket, az igazságosan és helyesen megalkotott szabályokat, az 

önkényuralom ellenpólusának és korlátjának tekintette. A hata
lom megosztásának elmélete, melyre Montesquieu oly nagy hang
súlyt fektetett, alapvető fontosságú lett 1789-ben és alapul 
szolgált a francia nép szabad alkotmányának elfogadásához.

Montesquieu nézeteivel egyidóben fejtette ki haladó fel
világosult eszméit a francia filozóffisok egy csoportja, akik 

az enciklopédisták néven vonultak be a történelembe, ugyanis 

Diderot és Р»А1ашЬегЬ szerkesztésében megjelenő nagy francia 

Enciklopédia megírásában vettek részt. Ezek a filozófusok nem 

kisebb dologra vállalkoztak, mint a kor összes tudományának 

felvilágosult szellemben történő megmagyarázására. Az enciklo- 

pédistákhoz tartozott még fíelvetiua és fiolbaeh: illetve munka
társaik voltak Voltaire. Rousseau. Ruffon és Turgot is. Közü
lük elsősorban Voltaire és Rousseau filozófiai nézetei váltot
tak ki nagy hatást az európai és amerikai felvilágosodás szem
pontjából.

Miben nyilvánul meg az ejaciklopédisták .jelentősége? 

íilozófttsok voltak, vagy forradalmárok? Rém voltak filozófusok 

a szó akadémiai értelmében és nézeteik sem mondhatók forradal
minak. Amint azt Engels "Anti-Dühring "-.lében kifejti а XVIII.
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sz&zedi nagy francia felvilágositókréli "Hem ismertek el kül
ső t ekintélyt bármiféle legyen is az. Vallást, természetelmé- 

letet, társadalmat, államrendet, mindent a legkíméletlenebb 

bírálatnak vetettek alá* mindennek igazolnia kellett létezé
sét az ész bírói széke előtt,,, A gondolkodó értelmet vetették 

mindenre mércéül."1

A rációnálizmus jelszavával zászlójukon üzentek hadat 
a régi politikai, gazdasági és oktatási renfezérnék, Azonban 

a korlátokat, melyeket saját korszakuk szabott nekik nem 

tudták áthágni* Elsősorban reformokkal akarták megváltoztatni 
az elavult államrendet. Utópisztikus elképzeléseket vallottak 

a szabadságról.

Túlzottan nagy szerepet tulajdonítottak az észnek és naiv 

elképzeléseket alakítottak ki az emberi természetről és társa
dalomról, Az emberiséget uniformizálták és úgy vélték, hogy az 

értelem az a közös vonás, mely minden embert "egyenlővé” tesz.
Miért hittek az ész mindenható erejében? Azért, mert a 

gazdasági fellendülés és a nagy tudományos felfedezések remény
teli korában éltek, amikor a polgárság, akinek ideológiáját 

megfogalmazták, egyre vagyonosabbá vált. Erről Engels igy ir*
" A francia felvilágositék által eszményitett örök ész a való
ságban nem volt más, mint az éppen akkoriban burzsoává tovább
fejlődő középpolgárnak az eszményitett értelme. *8

A felvilágositék azáltal, hogy megfogalmaztak és népsze
rűsítették a feltörekvő polgárság filozófiáját és újraértékel
ték a szabadság, haladás és egyenlőség fogalmainak értelmezé
sét, ideológiailag előkészítették az "ancien regime" összeom
lását és utat nyitottak a forradalom száméra, A filozófusok 

legnagyobbjai, igy pl, Voltaire és Rousseau, már rátapintottak 

azonban a felvilágosodás árnyoldalaira is, eszmerendszerének, 
az ész örök birodalmának korlátáira.

Voltaire empirizmusa és racionalizmusa mellett felisme
ri, hogy az ember szamára nem feltétlenül a racionalizmus a 

boldogulás útja, de nincs más választása.
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Voltaire "Az angol nemzetről szőlő levelek" 1733-ban irt 

filozófiai BiSvében elemezte az angol kormány felépitéaét és 

elismerően nyilatkozott arról* Kegy érdemet tulajdonított a 

hatalom ottani megosztásának* Úgy találta» hogy az angol al
kotmány biztosítja minden ember számára azokat a természetes 

jogokat» melyektől a legtöbb monarchiában megfosztják az ál
lampolgárokat* A tulajdon-. a sajtó-, és a vall as szabadság biz
tosítása szempontjából is az апяо! alkotmányt követendő példa
ként hozza fel saját hazája ezóméra.

Voltaire alapvető koncepciója tehát az uralkodó osztályok 

közötti komuromiaazumoa megoldás volt* hem ismert kompromisszu
mot azonban, dele 

aége lett a keresztény dogmatikának és egy egész évtizeden át, 

1759-től 1769-ig terjedő időszakban, folytatta vallás ellenes 

mozgalmat, mely nagy hatással volt az európai felvilágosodás 

babona és fanatizmus ellenességeire és a vallási türelem bizto
sításának követelésére*

lévén, a vallás kérdésében* fanatikus ellen-

A XVIII. század vége felé XVI«Lajos fokozódó önkénye ha
tására egyre inkább balra tolódott a francia polgárság, moz
galma egyre szélesebb társadalmi rétegeket ölelt fel, mely 

oaztályellentétek végül is kirobbantották a nagy francia forra
dalmat* Ezt a forradalmat már nem vallási köntösben, hanem 

kizárólag politikai téran vívták meg, amint arra már utaltunk 

Engels "ludwi# Feuerbach és a klasszikus német filozófia" cí
mű müve nyomán*

A francia politikai és jogi gondolkodás kiemelkedő alak
ja Jean-Jacoues Rousseau / 1712-1778 / kispolgári származású 

iró és filozófus* Párizsban 1742-től az enciklopédiátokkal is
merkedett meg, majd 1750-ben a dijoni akadémia pályázatéra 

elküldött pélyamüvével, "Értekezés a tudományról és művészet
ről"1 * első dijat nyert és hírnevet szerzett* Második érteke- 

zését_"Az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és oka- 

cimmel irta 1755-ben. E két értekezés adja oly nagy
hatású jogi és politikai nézetének alapját* filozófiai prog
ramja, amely alapjában véve a természetjogi koncepcióra épül, 

"Az értekezések" megírása idején, 1750 és 1755 közötte tör-

Д2
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ténelmi társadalmak, a kialakult emberi közösségek és kultú
ra kritikája volt*1^

Rousseau tételeinek radikális voltát abban látták kor
társai, hogy minden addigi közösségi köteléket elvetett* ó 

követelte a legradikálisabban a "szent", "természeti állapot
ba" való visszatérést, amelyből a társadalmak váltakozása so
rán mar alig maradt valami* Szerinte az eredetileg egyenlőnek 

született embereket természetes állapotukból a civilizáció 

"forgatta ki", azaz a magántulajdon megszületése okozta va
gyoni, politikai egyenlőtlenségüket* Részletesen leírja az 

emberiség természetes állapotát* mely nem egy valóságos tör
ténelmi szakasz, hanem hipotézis* Lényege az önszeretet és 

mások szeretete* ügy gondolta azonban, hogy azért, mert az 

ember ettől az állapottól eltávolodott és morálisan meghason- 

lott, azaz ellentmondásba keveredett, a társadalom a felelős* 

A társadalom erkölcseinek romlottságot a művészetek és a tu
dományok még tovább mélyítették, amely folyamatot már nem le
hetett visszafordítani*

A második "Értekezés"-ben, habár civilizáció ellenes az 

is, már nem vonja kétségbe a társadalom szükségességét, mivel 
elismeri, hogy bizonyos tulajdonságok, a nyélv, az erkölos és 

a tudat, csak a társada3mon belül fejlődhet ki* Felismerte azt 

is, hogy a társas élet bizonyos értelemben biztonságot ad, de 

viszályokat is teremt*1^

A11 Társadalmi szerződés" cimü müvében / 1762 /, amely 

a szerződéses elmélet egy sajátos felfogása, azt kutatja,ho
gyan nyerheti vissza az ember egykori szabadságát a civilizált 

társadalomban* Ezt a problémát úgy oldja meg, hogy meghatároz
za, hogy mi az emberi szabadság kritériuma. Szerinte az nem je
lent mást, mint azt, hogy a magunk alkotta törvényeknek kell 
engedelmeskednünk, vagyis az embereknek szabadoknak kell ma
radniuk az államon belül is, csak a"közakaratnak" tartoznak 

engedelmeskedni* Az általános, vagy közakaratot a nép képvise
li# azaz a nép ad törvényeket önmagának* Szerinte a néо hatal
ma szuverén és nem ruházható át senkire sem* Habár a hatalom
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megosztteának elvét teljesen elveti, illetve kimondottan 

ellenzi, mivel szamára a nép uralma kizárólagos kell, hogy 

legyen* azonban Locke-hoz hasonlóan szükségesnek tartotta 

egy olyan közeg létezését, mely végrehajtja a nép akaratát, 

ami pedig a végrehajtó hatalomnak felel meg. Amikor a vég
rehajtó hatalomról ir, akkor valójában az alatt azt a tes
tületet érti, amely a törvényt életbe lépteti, Mivel pedig 

a törvényt csak a nép hozhatja, végrehajtó hatalom sem ru
házható fet egy testületre. A közakaratot közvetlen demokrá
cia ut.ián kell megvalósítani. Itt még nem ismeri el a vég
rehajtó hatalomnak, mint közvetítő szervnek a szükségességét 
a szuverén és az alattvalók között, később azonban belátta 

ennek azükaégszerüségét. Rousseau számára ugyanis, minden
fajta kormány, az alkotmányos is, a népnek van alárendelve.
Ez a tétel alapvető és elsődleges volt filozófiájában. Hála 

a hatalom gyakorlásának intézményes megszervezése csak másod
lagos fontosságú volt. A fenti hatalom fontosságának hangsú
lyozásával vált Rousseau a forradalmárok, különösen a jakobi
nusok körében igen népszerűvé és követeléseik ideológiai 
atyjává. Hatása kimutatható a Függetlenségi Nyilatkozat szer
zőjére is. Különösen az a nézete váltott ki nagy hatást, hogy 

nem szabad sem szegénynek, sem gazdagnak lenni a társadalom
ban és az államnak be kell avatkozni a vagyoni viszonyokba. 

Rousseau tulajdonképpen a kispolgári érdekekért, a burzsoá
zia „»lebejusi rétegeiért harcolt, azaz alapjában véve nem 

Ítélte el a kistulajdont, csak a nagy vagyonokat.1^

Annak ellenére, hogy Rousseau elvetette Monteaquieu-nek 

az bllemhatalom megosztására vonatkozó elveit, mégis elfoga
dott bizonyos tételeket abból, igy például a végrehajtó ha
talom szükségességét. Az, hogy Rousseau elvetette a vegyes 

kormányzást, az kora polgári viszonyaira vonatkoztatva nyílt 

lázadást jelentett a monarchista erők éa az arisztokrácia 

ellen. A rousseau-i értelemben felfogott és Monteaquieu el
vein alapuló hatalommegosztási elmélet hatással volt fcably- 

ra is. Rousseau-t forradalmisága, a magántulajdon elleni tá
madásával, egyedülállóvá teszi a filozófusok között. Filozó
fiájának rendkivül nagy hatása volt a nemzetközi, főleg a 

kelet-európai felvilágosodás szempontjából, ahol egyben az 

a nemzeti törekvések elindítójává vált.
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Iámét Engels "Anthi-Dühring" cirnii müvét idézzük, ahol 

megemlíti a polgári mozgalmakat kisérő, a proletáriátus elő
deinek tekinthető osztályok tinálló megmozdulásait, s ezek 

elméleti megnyilatkozásait is: "A XVI. és XVII. században 

eszményi társadalmi állapotok utópikus leírásai, a XVIII. 

században már egyenest kommunista elméletek / Morelly,
Mably / formájában jelentkeztek."1É*

Ki volt ez a kommunisztikus elméleteket valló Mably. 
aki Ragyisosevre is nagy hatással volt?

Gabriel Bonnat de Mably / 1709-1735 /, a francia fel
világosodás jelentős filozófusa, müveiben a montesquieu-i és 

a rousseau-i ideológiák kombinációját adja, jóllehet Mably 

müve előbb jelent meg, mint a "Társadalmi szerződés". Mably 

müvében "A polgár jogai és kötelezettségei"1^ / 1758 / az 

ember másik emberrel való egyenlőségével foglalkozik és ki
fejti elégedetlenségét a születési előjogok és kiváltságok 

miatt. Mably radikalizmusa, mely megkülönbözteti a korabeli 
felvilágosult filozófusoktól, éppen itt, azaz a vagyonegyen- 

lőség hirdetésében nyilvánult meg. A természeti törvény el
vén alapuló nézetei sok azonosságot mutatnak a rousseau-i 
filozófiával, habár vannak eltérő vonásaik is. A hasonlóság 

abban nyilvánul meg, hogy Mably Rousseau-hoz hasonlóan 

vallja, hogy a magántulajdonon alapuló társadalom ellenkezik 

a természet törvényeivel, sőt még kiegészíti azzal is, hogy 

a köztula.idont kell létrehozni.

or

Mably alapvetően a franoia hűbéri jobbégyparasztság ér
dekeit és vágyait fejezte ki. Azonban(Gy.Blagoj szerint, 

ellentétben Rousseau-val, 6 elfogadta, alkalmazni próbálta 

a vegyes kormányzás elméletét, mint az uj körülmények között 

leginkább megvalósithatót, de elutasította az angol alkotmá
nyos uralkodási formát. Szerinte a végrehajtó hatalomnak nem 

szabad résztvenni a törvényhozó hatalom gyakorlati munkájá
ban.18

Foglalkozott az antik görög és római alkotmányokkal is 

"Elmélkedések a görög történelemről" és "Feljegyzések a gö-
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rögökről" oimil müveiben* Ezeket úgy értelmezte és irta le, 

mint a hatalom megosztásának olyan rendszereit, ahol a kü
lönböző társadalmi rendek gyakorolják a kormányzás eltérő 

funkcióit, igy senki sem hanyagolhatta el kötelességét* 

Nézetünk szerint azonban - Gy.Blagojéval szemben - az a he
lyes értékelés, mely szerint Mably elutasította a Montesquieu 

által kidolgozott vegyes kormányzási elméletet* ami jellemző 

volt a forradalom előtti és a forradalom idején uralkodó 

francia jogi és politikai gondolkodásra* A vegyeskormányzást 
általában azért utasították el, mivel az az arisztokráciát 

és a monarchists erőket segítette volna hatalomra, sőt az 

amerikai forradalom kitörését is úgy értelmezték, hogy az 

erőegyensúly angliai formája nem hoz politikái szabadságot, 
sőt az angol gyarmati politika korruotsága inkább azt a be
nyomást erősítette meg, hogy álruhába bujtatott királyság. 
mintsem egy igazi, vegyeakormányzási forma. j

Az "Elmélkedések" cimii müvében kifejti az önkényuralom- 

alkotott nézeteit, mely szerint az "ö;nkényur 

béri természettel a legellentétesebb állapot"* 0 

az államra vonatkozó, felvilágosult utópisztikus elméletét 

úgy tekintjük, mint a nagy francia forradalom közvetlen ide
ológiai előkészítés éti őt magát pedig úgy, mint a francia fel
világosodásnak, Rousseau mellett, egyik legradikálisabb kép
viselőjét*

ról alom az em-
Mably-nak

C* A nagy francia forradalom győzelme

A XVIII* század 70-es éveiben a polgárság feudalizmus 

ellenes harca harmadik forradalmi szakaszához érkezett! a 

nagy francia forradalom győzelmének időszakához* Francia- 

országban az 1780-as és 1790-es években, Rousseau halála 

után, az osztályellentétek egyre inkább kiéleződtek* A két 

első rend, a oauaág és a nemesség, nem akarta tudomásul ven
ni a gazdasági felindulás és az azt követő politikai átta- 

gozódás következtében hatalmas erővé vált harmadik rendnek, 
a burzsoáziának* a politikai hatalomból való réazkővetelését* 

A királlyal, XVI* Lajossal az élén, egyre fokozta 

mását a feltörekvő osztályok, tömegek ellen* Az ellentmondá-
elnyo-
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aos politikai helyzetet súlyosbították az egymást követő 

éhinséges időszakok, melynek sorén a nép nyomora rendkívüli 
módon fokozódott* 1789 nyarán a forradalom kitörése elkerül
hetetlen volt* 1739 julius 14-én Párizs népe fegyverrel és 

ágyukkal megindul a Bastille ellen, mely az önkényuralom szim
bóluma volt évszázadok során, hogy lerombolja azt* Ezután a 

forradalmi események sora egyenesen ivei a burzsoázia győzelme 

felé.

1789* VIII. 26-án a Nemzetgyűlés elfogadja az "Emberi és 

Polgári Jogok nyilatkozatát» mellyel az emberi jogok valósá
gos története kezdődött el. Megfogalmazására nyilvánvalóan 

hatással volt az amerikai példa, különösen a Virginiai dekla
ráció példája.21

A két deklaráció közös vonásaival azonban az amerikai 
felvilágosodást tárgyaló fejezetben foglalkozunk. Elsősorban 

azt emeljük ki a francia deklarációval kapcsolatban, hogy an
nak jelentősége többrétűi elsődleges jelentősége abban van, 
hogy elsöpörte az összes feudális kiváltságokat, a nemesség 

rendjeit, és a feudális társadalom más megkülönböztetéseit. 

Második, talán az előzőnél is lényegesebb és fontosabb vonása 

az, hogy megfogalmazta az ember elidegeníthetetlen jogait, 
a polgárok törvény előtti egyenlőségét, a személy-, szólás-, 

és vallásszabadságot, de már tudatosan túllépve a nemzeti 
kereteken, minden emberre, valamennyi polgárra / nemcsak a 

francia társadalom tagjaira vonatkozóan / - az emberiség tör
ténelmében először. / Az angol billek és az amerikai deklará
ciók viszont nem lépnek túl a nemzeti kereteken a jogok dek
larálását illetően!/

1.4. A nyugat-európai felvilágosodás eszmerendszerének
általános, összefoglaló értékelése.

A felvilágosodással, ahogyan Troeltsh azt értelmezi,22 

elkezdődött a modern európai kultúra és történelem időszaka, 
szemben az azt megelőzően uralkodó egyházi és teológikus kul
túrával. A felvilágosodás jelentős változásokat hozott mind a
politikai, jogi nézetekben, s ennek megfelelően - anyagi erő
vé válva - a társadalom osztályszerkezetében; mind pedig a
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filozófiai, művészeti és irodalmi áramlatokban, az egész 

emberiség eszmetörténetében. A felvilágosodásról a legtöbb 

humán műveltségű embernek a "racionalizmus". az "ész kora" 

kifejezések jutnak eszébe. Hem is alaptalanul, hiszen 

Engels is "Anti-Dűhring"-jében а XVIII. századi felvilágo
sodásról általában úgy ir, mint a tiszta racionalizmus ko
ráról: " Minden eddigi társadalmi és államformát, minden 

régről hagyományozott képzetet, mint ésszerűtlent a lomtár
ba dobtak; csak most jött el az ész birodalmának hajnalha
sadása; mostantól kezdve a babonát, a jogtalanságot, a ki
váltságot és elnyomást ki kell borítania az örök igazság-

... a természetben megalapozott egyenlőségnek, az eli-nak,
degenithetetlen emberi jogoknak. «23

A felvilágosodás racionalizmusa azonban alapvetően a 

reneszánszból ered, mert már annak a szellemi megújulásnak 

is ez volt a szemlélődést, vizsgálódási alapja. A felvilá
gosult racionalizmus túlhangsúlyozása helyett emlékezzünk 

egyben arra is, hogy a felvilakosodus volt az az eszmeáram
lat, mely a szellem érvényesítése mellett, erősön hangsú
lyozta az érzelmeknek, a szenvedélyeknek a jogát is. Éppen 

ez, tehát az érzelmekhez való jog, illetve az érzelmek lét
jogosultságénak hirdetése, jelentette egyfelől a feudális 

társadalom erkölcse elleni lázadást, másfelől a teljesebb 

emberség eszményének megvalósítására való törekvést.2/*

Sőt, ma már tudjuk, hogy a felvilágosítók filozófiájá
nak leggyengébb pontjai éppen azok a helyek, melyek, eltú
lozva az ész azereuét éa fontosságát, naiv következtetése
ket tartalmaznak a társadalom és az ember természetére vo
natkozóan. Erről a felvilágositók politikai nézeteiben meg
nyilvánuló, bizonyos fokú naivitásról ir Engels, amikor igy 

jellemzi őkets" a felvilágositók nem mindenekelőtt• • • • • • •

egy bizonyos társadalmi osztályt, hanem mindjárt az egész 

emberiséget akar.iáK. felszabadítani." 

igazságosság birodalmát akarják bevezetni."2-*
"az ész és az örök. «««

Sőtér István is rámutat a felvilágosult gondolkodóknak 

arra a közös vonására, hogy az emberiség alatt ők nem csupán
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a civilizált viszonyok között élő embereket« hanem azokat 
az elmaradott« sőt ősterméezeti állapotban élő népeket is ér
tették« melyekkel a civilizált emberiség testvériesiilését ki
vonták, s felemelésükkel egy emberibb, igazságosabb világot 

akartak létrehozni.26

Miért hittek az éaz éa az értelem mindenhatő erejében?

Az egyik oka ennek az optimizmusnak talán éppen az volt, 

hogy a gazdasági fellendülés, prosperálás és a nagy tudomá
nyos felfedezések győzelmekkel teli időszakában éltek. A fel
világosodás kora egyben - mint arra utaltunk - a tudományok 

előrehaladásának, nagymértékű fejlődésének kora is, mely ter
mészetes velejárója volt a gazdaságilag megerősödő polgárság 

mindent-tudni akarásának és annak az igénynek, hogy az anyagi 
világról alkotott tudásukat u.i. tudományos alapokra helyezzék.

Nyilt harc kezdődött el a teológia és a tudományok kö
zött, melynek során a ueizmus egyre szélesebb körben hőditott. 

Ez a felvilágosodás eszméje világiasodáeának folyamata, mely 

- mint arra szintén utaltunk - Angliában még nem lehetett 

következetes. Franciaországban azonban - a kifejlett polgári 
viszonyok talaján és abból erőt meritve -ez a szükségszerű 

polgári tipusu fejlődésfolyamat vallásellenességben teljese
dett ki, azzal az igénnyel, hogy szétzúzza a középkori vallá
si misztikumot az észre, a racionalizmusra, a tudományokra 

alapozva.

A filozófusok közül Voltaire "hr.Zaoata kérdései"2*^ 
mü müvében a Bibliát kíméletlen kritikának vetette alá, mely- 

lyel megalapozta az utat a XIX. századi bibliakritikák szá
mára* A nagy földrajzi felfedezések hatása a vallás terén 

is mérhető volt, mivel az emberek az utazók elmondásaiból 
ggyőződhettek a vallás egyetemességéről. Mindez, együtt a 

protestáns biblia-^ és vall ás kritikával, elvezetett a keresz
ténységnek, mint egyetlen üdvözítő hitnek a relativitásához, 

amely a vallási tolerancia igényét vetette fel bennük. A 

vallásba...vetett hitet, a gazdasági fejlődésbe, az ész minden
ható erejébe, a tudományba és a jövőbe vetett hit váltotta

ci-

iSlx
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Д felvilfcgoault filozófusok. néhány kivételiéit аяоп- 

ban - mint aár említettük - nem voltak forradalmárok« A 

társadalomra vonatkozó politikai és Jogi nézeteik általában 

nem tartalmaznak radikális elemeket« Alapjában véve« nem 

bíztak " a műveletlen tömegekben"| az abazolut monarchiát 
az értelmiség, az intellektuális arisztokrácia számára 

akarták átformálni« vagy ha kell megdönteni« A társadalmi 
bajokat« ellentmondásokat az egyén oldaláról szemlélve« el
sősorban reformokkal szerették volna orvosolni« Jellemző 

¥oltaire-nek az a naiv nézete, mely szerint az uralkodót 

nevelni kell, abból a célból, hogy abszolutisztikus, szélső
séges tulhajtásait le lehessen nyesegetni«28

.

A felvilágosult filozófusok politikai és jogi elmélete
inek középpontjában a magántulajdon« illetve az azzal _val_ó 

szabad rendelkezés .io^a áll. Jó példa erre Locke vagy bizo
nyos értelemben Hobbea filozófiája is, ellenpólusként pedig 

,j£-t vagy Mably-t is említhetnénk. Ilyen vonatkozásban 

Locke-nak a magántulajdon szentségére vonatkozó nézetei rend
kívül széles körben hatottak«

R£

Rousseau volt az, aki támadást intézett a magántulajdon 

ellen, azonban kispolgári demokratikus nézetei miatt nem el
lenezte« megtűrte a kis vagyonok létezését« Mably volt a 

legradikálisabb ebben a vonatkozásban, hiszen ő a vagyonegyen- 

lőséget hirdette, s ezzel már a modern, kommunisztikua eszmé
kig jutott el« Ők ketten a magántulajdonról alkotott radiká
lis nézeteikkel nagy hatást gyakoroltak a kelet-európai fel
világosult gondolkodókra«

A felvilágosult filozófusok hittek a j övőben, az ész 

birodalmának eljövetelében, a fejlődésben, az emberi egyen
lőség megvalósitásónak lehetőségében« Ma már ismerjük a fen
ti politikai és jogi nézetek mozgató rugóit és tudjuk, hogy 

az ész birodalmának megteremtése elsősorban a győztes pol
gárság érdekeit juttatta érvényre. Néhányán a filozófusok 

legjobbjai közül, igy például Rousseau, megkérdőjelezték az 

egyenlősdin alapuló boldog társadalmat« ő radikálisan állást 

foglalt "a természeti állapotba való visszatérés" mellett«
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Rouaaeau azonban azt sem vonta kétségbe, hogy éppen ezen 

táre^dalmaaodáa - szerinte "dehumanizálódás" * i^c^Tamén 

lett az ember emberré, 6 az, aki elsőként mutatott rá arra, 

s ezzel Diderot is egyetértett, hogy az ember természet fö
lötti túlságos diadala a másik oldalon az ember társadalmi 
alávetettségét növelte* Rouaaeau, Diderot éa Herder a modern 

civilizációval kapcsolatban nem tápláltak illúziókat* 

Rouaaeau fedezte fel a civilizáció emberellenes vonásait* Az 

általa adott megoldás a teljes természeti elszigetelődés 

vagy a teljes társadalmi elkötelezettség: "Adjátok az em
bert teljes egészében az államnak, vagy hagyjátok meg egé
szen önmagának, mert ha megosztjátok szivét széttöritek*"2^

A felvilágosod&s filozófiájának egyik központi alkotó 

eleme - humanizmusa. Ez a természetes ember tiszteletén ala
pul. melyet - ahogyan Vajda György Mhály irja -, H.A.Korff 

nevezett el "natürliche Humanität"-nek* Ez megfelel az iro
dalomban a természet felé fordulásnak, mely felfedezte a nép- 

költészetet,30

A népköltészettel együtt a természeti népeket is tanul
mányozzak* Rousseau. Diderot és Herder az ember eredeti 
"természetes lelkületéhez, erkölcséhez való visszatéréssel" 

akartak kitörni a feudalizmus "elfajzott", immorális társa
dalmi rendjéből* Ily módon jutnak el ismét az ősköltészet, 
a népköltészet és a mitológia világába éa merítenek ihletet 

belőle saját maguk és a XIX, századi romi atlka számára* 

Rousseau a "Vallomások"^1-kai, melyben csak önmagáról és sa
ját életéről ir, s amely mii minden tévedése és valótlansága 

ellenére érdekfeszitő olvasmány, a romantikus individualizmus 

magvait hintette el az utókor számára*

Á polgári szabadság gondolatának hazája Anglia volt 

ugyan, de a gondolat formába öntését, terjesztését éa diadal
ig vitelét klasszikus formában a franciák valóaitottük meg.
A francia filozófusok, elsőkézből kapva az angol felvilágo
sult politikai gondolkodás tanait, magukévá tették azok sza
bad szellemét. Habár Rousseau és Voltaire sem sejtette még, 
hogy müveik nyomán a haláluk után nem sokkal bekövetkező,
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gyökeres társadalmi változásokat hozd forradalom előkészí
tőiként foidák emlegetni őket# A világosaág századának 

filozófiája, irodalma és politikai elméletei valójában ki
sebb fényforrásokból, egyes alkotók egyéni erőfeszítéseiből 
állnak össze, melyeket csak az utókor egyesített mindent 
bevilágító fénysugárrá*

II# 2#0# A felvilágosodás iegi és politikai nézeteinek 

bemutatása Észak-Amerikában a XVII# és XVIII#
században#

2#1# Történeti háttér.
A gyarmati periódus# harc a gyarmatositók ellen#

Vizsgáljuk meg most az észak-amerikai gyarmatokon a 

társadalmi, gazdasági és politikai élet szerkezetének ala
kulását, fejlődését és ezek tendenciáinak kapcsolatát a 

különböző osztályok termelőviszonyaira visszavezetve? "az 

egyes "főszerepet játszó" eszmék megállapítása, vagy azok 

gyárázása terén," pedig "kivétel nélkül minden eszmének, s 

valamennyi különböző tendenciának gyökereit az anyagi ter
melőerők állapotéban lelve*wi

Mint ismeretes. Észak-Amerika a XV# század végétől 
Anglia gyarmatbirodalma volt# Poster a gyarmati korszak határvo
nalait 1607-től 1776-ig, a függetlenség kivívásáig terjedő 

időszakkal húzza meg#2 A gyarmatosítás évszázadai alatt az 

anyaország, esetünkben Anglia, a gyarmatokon élő népeket kor
látlan kizsákmányolásnak vetette alá. Xezdetben a gyarmato
kon a király, vagy az ő általa kinevezett gyarmati kormányzó 

óriási kiterjedésű földeket adományozott bőkezűen gazdag egyé
neknek, vagy kegyenoeiknek, s igy ők az angol feudális terme
lési viszonyokat, különösen a nagybirtok rendszert honosítot
ták meg a gyarmatokon# Az igy teremtett hatalmas birtokkal
együtt nemcsak döntő , Ч hatalmi adtak: a fBld-

, hanem olyan feudális előjogokat / hltblzo-
WűHSí

űiány, elsőszülötteóg joga/ is, melyek hivatva voltak meggá
tolni a földbirtokok felaprózódésát#
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Ezek a feudális törvények fennmaradtak az Amerikai Álla

mok területén» végig a gyarmati korszak folyamén» egészen az 

1776-os forradalomig« A nagy feudális latifundiumok megléte 

elsősorban a déli gyarmatterületekre volt jellemző» mig az 

északi részeken a farmergazdálkodás került túlsúlyba» s idő
ben létrejött a manufaktúra ipar is.^

Honnan és hogyan került be a munkaerő a gyarmatokra?
A XVII« század elején Anglia tőkés gazdasági fejlődésének fel
lendülése / a juhtenyésztés» a termőföldek legelővé való áta
lakítása és az iparosodás / következtében - az osztályharc val
lási formába burkolt természete miatt - a vallási viszályko
dás о к fellendültek« A földnélkülivé és munkanélkülivé vélt 

/ sokszor bűnöző / rétegek számára nem maradt más kiút, mint 

a kivándorlás« Másrészt - a ezzel összefüggésben - mint már 

arról sző volt» az angliai puritánok Üldöztetésével kapcsolat
ban a kivándorlás Amerikába tömegessé vált} részben úgy» hogy 

ügynökök királyi engedéllyel toboroztak különböző országok
ból olyan szabad embereket» akik vallási üldöztetésük» vagy 

egyéb okok / eladósodás / miatt kénytelenek voltak Észak-Ame- 

rikába kivándorolni« Ezekből a nincstelenekből lettek az un« 

fehér rabszolgák, akik utazási költségeik letörlesztésére 

"időleges szolgaságot"» bérmunkát vállaltak« /"indentured 

servitude"/*«

A másik ilyen munkaerőforrást jelentette a gyarmatokon 

az indiánok rabszolgasorba döntése, amelyet az a tény is mo
tivált» hogy az anyaországból nem kaphattak elég fehér bér
munkást az Újvilág földjeinek megművelésére« Ez a kísérle
tük azonban nem járt nagy sikerrel» mivel az indiánok kom°Xy 
ellenállást fejtettek ki rabigéba hajtásuk ellen«

A harmadik és talán a legfőbb forrást a XVI« századdal 
kezdődő néaer rabszolgakereakedelem jelentette, főleg a déli 
ültetvényeken, hiszen a fehér bérmunkások és az indiánok szá
ma nem volt elegendő már kezdetben sem«

A rabszolgaságnak Marx szerint nagy jelentősége volt a 

modern kapitalizmus kifejlődésében: "A közvetlen rabszolga
ság éppúgy tengelye a polgári iparnak, mint a gépek, a hitel,
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stb. ... A rabszolgaság volt az, amely értékessé tette a 

tokát; a gyarmatok teremtették meg a világkereskedel
met és a világkereskedelem a nagyipar feltétele. A rabazol- 

i-aság tehát elsőrendű fontosságú gazdasági kategória."“*

Ez a rabszolgakereskedelem rendkívül ösztönzőleg hatott 

az angol kapitalizmusra is. Azt is tudjuk, hogy miért volt 

oly ösztönző. Itt ismét Marxra kell támaszkodnunk, aki Így 

magyarázza a tőkés viszonyok kizsákmányold jellegét: " A 

pénz, a létfenntartási eszközök tulajdona, a gépek és más 

termelési eszközök tulajdona, még nem tesz egy embert tőkés
sé, ha hiányzik a kiegészítő rész a bérmunkás, az a másik 

ember, aki rákényszerült arra, hogy magát önként eladja."
... A tőke nem dolog, hanem a dolgok által közvetített tár
sadalmi viszony személyek között."6

Az újdonsült amerikai tőkések csillapíthatatlan "bér
munkás éhsége" is oda vezetett, hogy válogatás nélkül min
denkit, a fehér bevándorlókat, az indiánokat és a négereket 
is kegyetlenül kizsákmányolták. Mindez a rabszolgák eseté
ben lázadásokhoz és a szabadságuk kivívásáért folytatott 

harcokhoz vezetett. Felszabadulásuk azonban csak az 1361-65. 

évi polgárháborúban következett be. A ralazolgatartó rend
szer virágzott Amerikában és feltétele volt a ki bonatkozó tő
kés fejlődésnek, mintegy a_feudalizffiua hiányát ellensúlyozta 

a gyarmatokon. Ez utóbbi tényből, abból, hogy a tőkés piac 

prosperálásának egyik feltétele volt, következett az, hogy 

nehezen eltávolítható maradt, hiszen még a Függetlenségi 
Nyilatkozat is érintetlenül hagyta a rabszolgaság intézményét.

Az angol burzsoázia az észak-amerikai gyarmatokat, mint 

agrár és nyersanyag területeket, és ugyanakkor mint az angol 
ipari termékek felvevő piacát kezelte.' A gyarmatok gazdasági 
fejlődését és kereskedelmi tevékenységét gátolta az anyaor
szágnak az ipar megfojtására irányuló politikája: minden olyan 

nyersanyagot, melyre Anglia igényt tartott, csak Angiiéba le
hetett szállítani és minden gyári árut csak az anyaországból 
lehetett vásárolni.
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Milyen fő jellemzői voltak az gyarmatok politikai és 

.io&i rendszerének?

Kezdetben, a gyarmatok viszonylag széleskörű autonómi
ával rendelkeztek} életkörülményeiket a gyarmat létrejöttét 

dokumentáló alapitó levél keretei között maguk szabályozták*
A KVÍZ* század végére és a XVIII* század elejére a gyarmato
kon is mindenütt az angol .iog érvényesült, ami azt az ellent
mondást hordozta magában, hogy habár a gyarmatokat elvileg 

mindazok a jogok megillették, mint amelyek Anglia polgárait, 

mégsem rendelkeztek e jogok leglényegesebb demokratikus biz- 

tositékával} - saját, független parlamenttel, sőt képviselő
jük sem volt az anyaország parlamentjében* így az, csak és ki
zárólag az anyaország nagybirtokosainak és tőkéseinek érde
keit szolgálta*9 A gy< 

nevezett kormányzók álltak, akik az anyaország érdekeit kép
viselték a gyarmatokon* ők vétójoggal rendelkeztek a törvény
hozó gyűlés határozataival szemben. A választójog vagyoni 
cenzushoz és helybenlakáshoz volt kötve, Így a lakosság ele
nyésző részét illette meg* Pennsylvaniában a városi lakosság 

7 #-a, a falusi lakosság 6 a szavazhatott csak*10 Ugyanak
kor a kormányzó is sok helyen függött a törvényhozó gyűléstől, 

mivel annak a hatáskörébe tartozott a kormányzó javadalmazása* 

Б kettős függőség gyakran volt konfliktusok forrása. Gazdasági 
tekintetben a fő ellentmondás abből adódott, hogy Anglia tőkés 

fejlődésének előrehaladáséval - ipari nagyhatalommá való válá
sával - iparának és kereskedelmének monopolhelyzetét, a gyár

tok iparát és kereskedelmét megbénító törvényekkel akarta 

biztosítani* Ebbe viszont a gyarmati uralkodó osztályok nem 

nyugodhattak bele, mivel sértette érdekeiket*

3

tok élén az angol király által ki-

2*2* Milyen teológikus politikai és ,1ogi nézetek érvé
nyesültek e kolóniák államvezetéaében?

A fentiekből megállapítható, hogy a gyarmatok gazdasági 
és társadalmi életének szerkezete számos ellentmondást hordo
zott magában, melyek az anyaország éa a gyarmatok közötti el
lentéteken alapultak* Ezek az ellentétek a későbbiek folyamán 

tovább mélyültek és végül a gyarmatoknak Angliával való szem-
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befordulásához, függetlenségükért folytatott harcához vezet
tek.

Az ellentéteket súlyosbító tényezők közé tartoztak azok 

a vallási különbségek is, amelyek ebből a szemtemllásból szár
maztak. Az angol állam mindenütt kiállt egyháza mellett és 

annak hivatalos monopóliumot adott, s ennélfogva a vallás el
terjesztése terén a vallásszabadság gyakorlatilag ismeretlen 

volt a gyarmatokon, eltekintve néhány olyan kivételtől, mint
11 Ennek ellenére az északiRhode Island, vagy Pennsylvania, 

és déli államokban egyaránt - Kálvin tanai nyomán - az egyaag 

szervezete szabad egyházközösségekből tevődött össze. Ez gya
korlatilag megfelelt az angol egyház által eretnekségnek te
kintett puritanizmusnak, mely főleg az északi államok lakos
sága körében terjedt el. A déli államok többségükben a puritán 

vallást gyakorolták.

A puritanizmus politikai ideológiájára támaszkodva, a te
lepesek azt vallották, hogy a közéletet is egyházi mintára kell 
megszervezni. A papságnak és Így rajtuk keresztül a vallásnak 

is nagy szerepe volt a közoktatásban, mivel az iskolai tanítók 

többsége plébános, vagy szerzetes volt, akik " a hitoktatást
12természetesen az egész nevelés döntő alapjának tekintették."

A protestáns egyháznak a vallás igen erős befolyása ellenére 

sem sikerült azonban az indiánokat tömegesen megtéríteni, mi
vel azok ragaszkodtak primitiv vallásukhoz. A néger rabszol
gák esetében viszont nagyobb sikerrel járt.

Az egyház a gyarmatokon határozottan reakciós szerepet 
.játszott abban, hogy támogatta a rabszolgaság valamennyi for
máját, és nem szorgalmazta a rabszolgákkal való emberi bánás
módot, sőt az uralkodó osztály részeként fokozta a kizsákmá
nyolást és elnyomást, mivel a vallásos neveléssel, Marx szava
it idézve " a népnek ópiumát" jelentette.

Kétségtelen azonban, hogy a protestáns puritanizmus ka
rolta fel azokat az ujkeléti polgári törekvéseket, amelyek 

Sflafc Észak-Amerikában realizálódhattak, a melyek azután jól 

szolgálták az egyetemes polgári haladást.
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2.2.1* Л forradalmat előkészítő korszak teolőgjkua 

politikai és jogi nézetei»

Л gyarmatok politikai és jogi gondolkodáséban éppen a 

fent említett számos ellentmondás miatt» mér elég korén» 

a függetlenségi harcot néhány évtizeddel megelőzően, jelent
keztek azok a liberális, politikai nézetek, melyek az euró
pai felvilágosodás hatásaként az amerikai felvilágosodást, 

ős annak mintegy alapeszméjét, a függetlenségi gondolatot 

készítették elő. Mivel hazak-Amerikában a felvilágosodás 

elsősorban a politikát eazarfic. törekvések terén nyilvánult 

meg. nem véletlen, hogy az amerikai földrészek felvilágoso
dása legfőbb alap.lának a politikai prózát tekintik.^

i

A liberális, sőt a felvilágosultnak mondható politikai 
nézetek kialakulását befolyásolta a súlyosbodó, egyre több 

ellentétet hordozó gazdasági és politikai helyzet mellett 

az a tény, hogy Angliában, lezajlott már a polgári forrada
lom, melynek filozófusai- elsősorban'. • Hobbes, hocke, és 

I.onteecmieu - által terjesztett politikai és jogi nézetek 

termékeny talajra hullottak a gy. tokon.

A XVII. és XV11I. századi Amerika legkiemelkedőbb pro
testáns, vallási gondolkodói Roger Villiama. J onataan Mayhew 

és John lse elsősorban az ő hatásuk alatt, valamint a li- 

berálla,.,angol politikai .filozófia terméazetio^i elméleteire 

támaszkodva népszerűsítették haladó, sőt olykor saját koru
kat megelőző forradalmi nézeteiket.

Kik voltak ezek a haladó eszmékre oly fogékonyan reá
liáid vallási vezetők?

Roger Williams / 1603-1683 / londoni születésű, 

Cambridgeben 1628-ban végzett, anglikán lelkész volt. Lévén 

a puritanizmus hive, vallási üldöztetése elől 1630-ban az 

Újvilágba hajózott át. Mivel megérkezése után nem sokkal 
ellentétei támadtak a helyi puritán vezetőkkel, a fennálló 

politikai és egyházi rendszer nyilt és bátor kritikája miatt
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"A vallás emberszabásúvá vált a gyarmatokon, a legjobb 

képviselőivel - mint John Wise és Jonathan Mayhew - a társa
dalmi és politikai folyamatok segít6.1 e lett*"1"^

Az anerikai politikai éa jogi nézetek ilyenfajta fokoza
tos liberalizálódásét és világiaaodáaát. továbbá a természet
nek! filozófia növekvő hatásét tükrözik "a lázadé szellemű” 

John Wiee-nak / 1652-1725 /, a Hew England-on működő protes
táns lelkésznek filozófiai Írásai* "U.1 -Angliai egyházközségek 

kormányzásának védelmében"1^ / 1717 / cimű művében megvédi 
a szabad gyülekezetek rendazerét, szemben azzal a kísérlettel, 

mely a gyülekezetek felett gyakorolt helyi szervek ellenőrzé
sét akarta csökkenteni* Wise politikai elmélete nagyon hason
lít Hobbes filozófiájának azon részéhez, melyben az "önszere- 

tetről éa az önérdekről", mint minden emberben meglévő tulaj
donságokról beszél* Hobbes követője ő, annak erős individu
alizmusában, de a természetiilozófiái nézeteiben nem érvénye- 

aül Hbbes hatása* Samuel von P»fendorf német természetjogász 

tanait követte, amikor azt vallotta, hogy5 "Az embert termé
szetes lénynek tekintem, mint szabadnak született polgárt az 

ég koronája alatt, aki csak Istennek tartozik tisztelettel*"19

Ennek a radikális értelemben felfogott természet:! ősi 
koncepciójának köszönhette népszerűségét a gyarmatokon, más
részt az ó általa sajátosan értelmezett demokrácia szükséges
ségének hangeztatáséval nyerte el a tömegek tetszését* Felvi
lágosult ságának és erkölcsi elkötelezettségének adta tanuje- 

lét akkor, amikor Andros kormányzó ellen lázadt, majd közben
járt a boszorkányperek idején egy John Proctor nevű vádlottért!0 

Kitűnő vitairatai közül a közvéleményre nagy hatást gyakorol
tak azok, melyek a racionalizmus eszméit hirdették? "Csak azok, 

akik az értelemnek engedelmeskedve élnek* méltóak arra, hogy 

szabadoknak neveztessenek: egyedül ők azok, akik úgy élnek, 

ahogyan akarnak, akik megtanulták azt, hogy mit kell akarniok?21

А XVI11» században már egyre inkább elkülönült az egyházi
és politikai irodalom. "John _Wjse és főleg Jonathan Mayhew 

egyházi beszédeibe egyre követelőbben nyomult be a napi politi
ka, háttérbe szorítva a dogma és a vallás erkölcskérdéseit*"22
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A támadások as angol uralkodók ellen egyre gyakoribbá vál
tak«

Jonathan Maybe** / 1720-1766 / már egyenesen as emberi 
:io/rok szószólója. Bostoni lelkész, aki Harvard College-ban 

folytatta tanulmányait és tevékenyen részt vett az amerikai 
unitárius egyház megalapításéban, elutasítva az ortodox kál
vini dogmákat a predesztinációról. Mayhevv alapjában véve a 

XVII* századi angol, haladó politikai hagyományok amerikai 
folytatója, bocke rá tett hatása nyilvánvaló politikai tar
talmú irasaiban. Egyik leghíresebb beszédében, amely "j£te- 

késés a magaaabb JmMlmakkal^aló enged.elme.aaéliról,,,i_a,._a.,_pasz-
aziv rezisztenciáról" * /1750 / elmet viseli, hangoztatta az
ellenálláshoz való .jogot a jogbitorló hatalmi erőkkel szemben, 
ő merte leirni először az amerikai függetlenség kivívásénak 

szükségességét. Elméletének forraőalmiséga - vallásos el
kötelezettsége ellenére - abban volt, hogy saját korát meg
haladó éleselméjűséggel és előrelátással fogta fel és alkal
mazta a XVII1. század Amerikájára a természetjog locke-i 
interpretációját. Ezáltal vélt Locke politikai nézeteinek 

egyik úttörő terjesztőjévé, sőt 6 volt az első olyan vallási 
vezető a gyarmatokon, aki nyíltan hangoztatta a zsarnoki ha
talommal szembeni ellenállás, illetve az ellene való lázadás 

jogát* Elszántan radikális harcot folytatott az angol abszo
lutizmus ellen és a természetes .logok közé a forradalomhoz 

való .io^ot is odasorolta! "Ha kötelességünk, például az, hogy 

engedelmeskedjünk királyunknak pusztán azért, mert ő a közjó 

érdekében uralkodik..., akkor ebből következik, hogy 

az uralkodó zsarnokká válik 

a vele kötött szövetség kötelékeit és ellen kell állnunk neki."2^ 

1750-ben I.Károly kivégzésének évfordulóján mondott prédikáci
ója olyan lázadó hangú, hogy "negyedszázaddal előzte meg az 

amerikai fejlődést, sőt még a francia forradalmat is előre ve
títette."2^ Beszédét azzal a konklúzióval fejezte be, hogy 

nem az a bűn, ha a nép felkel igazságos jogainak és szabadságá
nak kivíváséra, mert ebben az esetben csak azzal az eszközzel 
él, melyet az Ur kezébe adott önvédelmére és mások megsegíté
sére. A vétek az volna, ha ezt nem tenné meg.

ha• • •
le kell ráznunk magunkról, ...
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Mint az a fentiekből ia kitűnt» mindazok a társadalmi 

és Gssmetörténeti folyamatok» melyek végül a függetlenségi 
harchoz vezettek» már jónéhány évtizeddel korábban jelent
keztek* A mii* az ássad közegére a vallási kérdések egyre 

forW YftlHIil éa gyakorlati politi-
kai kérdésekké váltak* A kálvinizmua háttérbe szorulásával 
az ember szabad akaratának és szabadságának hangoztatása 

már nem vallásos asszociációkat» hanem a függetlenség gon
dolatát idézte fel a gyarmatok lakóiban. Döntéseik már 

nemcsak erkölcsi, hanem politikai téren is megszülettek, 
nyilvánvaló az is» hogy а XVII* századi angol és európai fel- 

eaz^ends^ere
ЧЬШ * 2:711 •
és а XVIII* században* A leghaladóbb vallási vezetők aikra
ss álltak a vallásszabadság, a népssuverinitás és a természet- 

jog létjogosultságának» az ember boldoguláshoz való jogának 

elismeréséért; mindezek ekkorra mór állampolgári joggá vál
nak; az alapvető emberi jogok között kerülnek maja be a 

Függetlenségi nyilatkozatba* Habár a konfliktus kirobbanása 

még váratott magára egészen 1765-ig* a függetlenség gondola
tával egyetértők tábora napról-napra növekedett.

Ebben a forradalmat előkészítő» fentiekben leirt idő
szakban» amelyet a forradalom előestéjének ia nevezhetünk* 

halmozódtak fel azok a gazdasági és politikai, majd eszmei 
erők* melyek végül is a gyarmatok és az anyaország közötti

nágához vezettek* Az államelméletben az emberi jogok megfo
galmazásában és az uralkodók és alattvalók viszonyának új
szerű értelmezésében megnyilvánuló felvilágosult eszmék 

voltak azok» melyek az amerikai népet felkészítették a gyar
mati elnyomás és kizsákmányolás* a vallási fanatizmus elleni 
küzdelemre*

2.2.2. A tudományok fedlódéae <<a a felvllátoault 

mék terjedése a 

giaaodása.
Az 1750-es évektől kezdve a gyarmatokra nagy erővel tör

nek be a felvilágosodás eszményei és hatnak a szellemi élet

esz-
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minőén területén* A tudományok fejlődése egy sor olyan uj 
felfedezéshez vezetett, melyek a kor amerikai filozófusait is 

arra késztették, hogy újraértékeljék a filozófia alapkérdé
seit, az embernek a természetben és a társadalomban elfog
lalt helyéről.

Amint azt Kretzol Miklósné is leÍrja: Amerikában az 

értelem nagyfokú hatalmában nem hittek olyan mértékben, mint 
Európában. A természettudományos eredmények is elsősorban gya 

korlati célúak voltál/;¥rano is Bacon "A tudomány haladása" 26 

/ 162o / müve kedvező hatású Angliában, de Amerikában nem oly 

mértékben, éppen a fent emlitett körülmények miatt. 2?hoi 
Jefferson is büszkén számol be az amerikai felvilágosult gon
dolkodás és a tudományok fejlődéséről a "Jegyzetek Virginiárólw 

/ 1781 /2^ oimü müvében, sőt védelmébe veszi az amerikai tu
dományt Abbé Raynal-lal szemben, aki azzal vádolta a gyarma
tokat, hogy a természettudományok és társadalomtudományok te
rén csakúgy, mint a művészetben nem elég gyümölcsözőek, nem 

elég termékenyek erőfeszítéseik. Jefferson válaszul felsorol
ja azokat a neves egyéniségeket, akik "bábáskodtak" az ameri
kai tudományok megszületésénél és akik naggyá tették Amerikát. 
.'ashlngton nevét soha nem fogják elfeledni, hiszen emléke min
dig elevenen él majd a szabadságot szeretők szivében; azután 

ffranklin-t. akit aligha lehet megelőzni a tudományos felfede
zések terén, vagy a természet törvényeinek eredeti megfigye
lésében és leírásában. Jefferson Beniamin Franklia-t nagyra 

becsülte és kora nagy polihisztoraként tisztelte.

Béniamin Franklin / 1706-1790 / szegény iparos csalad 

tizedik gyermekeként született és úgy tekintünk rá, mint az 

első "aelfmade-man"-ek egyikére, aki szívós önképzéssel és 

ügyes üzleti tevékenységével az amerikai gyarmatok egyik leg
tekintélyesebb polgárai közé emelkedett. Sokoldalú tudós és 
aktiv közéleti személyiség« politikus is volt. kezdetben ha
tottak rá Hobbes és bocke materialista és felvilágosult né
zetei, melyekkel Angliában ismerkedett meg. Mint természet- 

tudós a villámhárító felfedezőiéként vált híressé, mint köz
gazdász az emberi munkát fogta fel az értékek méréjeként.



- 53 -
Erkölcsi nézeteiben a mértékleteseéget, a rendet, a takaré
kosságot, a hallgatagaágot dicséri. Ellenezte a gyarmati kor
mányzóknak adott korlátlan hatalmat, hiszen, mint vallotta, 

az sérti a személyiség jogait.

Az ő javaslatai alapján rakták le a pennsylvaniai egye
tem alapjait. legsikeresebb müve a "Szegény Richard kalendá
riuma, "f 8 a farmerek körében nagyon népszerű volt. Gyakorlati 
tudományos munkássága mellett a politikai életben is fontos 

szerepet játszott, Londonban 6 képviselte évekig a gyi 
érdekeit és mint felvilágosult politikas résztvett a Függet
lenségi Nyilatkozatot és az Alkotmányt megszövegező bizott
ságban. Magyarul "Franklin Ben.iamen számadása életéről" cimen 

megjelent önéletrajzéban a francia felvilágosodás és az ame
rikai puritanizmus eszmél tükröződnek. A tudományok fejlődése 

a XVIII. századi Amerikában sokat köszönhet Franklin felvilá
gositő tevékenységének és ő általa, lévén a mérsékelt polgá
ri demokrácia hive, a felvilágosult demokratikus eszmék ter
jedésének. Franklin azonban nem elsősorban filozófusként al
kotott nagyot, hanem mint gyakorlati, a tényekkel és a lát
ható dolgokban lévő lényeggel foglalkozó természettudós. Az 

6 vallása már nem a túlvilágra való felkészülést középpontba 

állitó ortodox puritanizmus, hanem a deizmus. a felvilágoso
dás humanizmusa. A puritán vallási erények nála polrári eré
nyekké válnak. Kevésbé érdekelte az elvont filozófia, gyakor
lati józan ésszel próbálta megtalálni "a természet titkainak 

kulcsát". "Vele diadalmaskodott Amerikában végleg az utili- 

táriánus tudományszemlélet."29

tok

A XVIII. század közepétől fokozatosan Uj-Angliában is 

világi kezekbe kerül a tudományok művelése. Franklin tudatos 

szervező munkája következtében Philadelphia válik az ameri
kai tudományos élet központjává. 1743-ban az Amerikai Filo
zófiai lársaségot a felvilágosodás szellemében alapította 

" A szépmüvészetek mivelésére és a közös tudás gyarapításé- 
ra."3° Franklin gyakorlati rendszerező tudományos elméje ki
fejezte az amerikaiaknak azt az igényét, hogy az elméletet 

a hasznosság nyelvére fordítsák. Mindez erősen éreztette ha
tását a XVIII. század közepétől, amikor a földi élet, az em
beri környezet megfigyelése lesz a kutatás középpontja.
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2«3« Az amerikai forradalom, harc a függetlenség ki

vívásáért» Az amerikai felvilágosodás ideológiába, 
mint a burzsoázia forradalmi elmélete«,

Sokáig hátráltatta a forradalom kirobbanását a francia 

gyarmatok katonai fenyegetése; azonban 1763-től, a veszély 

elmúlásával, Anglia kiterjesztette hatalmát a francia gyar
matokra is« Ezzel egyidejűleg egy sor olyan int ízkedést ho
zott, / uj adók kivetése, a földfoglalás megtiltása, védő
vámok bevezetése, a papírpénz kiadási jogának megvonása, a 

bélyegilleték kiróvása különböző ügyiratokra és beadványok
ra /, melyek a gyarmatok iparénak és kere.<-;odelroének további 
korlátozásához vezettek« A hadsereget a belső ellenállás le

verésére továbbra is fenntartották és a beszállásolás! tör
vénnyel fenntartási költségeit is a gyarmatokra hárították«
A korlátozó intézkedésekkel szembeszegülök ügyében már nem 

a gyarmati esküdtbiróságok intézkedtek« Általános jellegű 

letartóztató parancsokat adtak ki, melyekkel feljogosították 

a rendőri szerveket, hogy azok a törvénysértések gyanúja ese
tén, külön, személyre szóló letartóztatáéi parancs nélkül is 

elfogják a gyanúsítottakat és velük szemben kényszerintézke
déseket alkalmazzanak« / vagyonelkobzás, házkutatás/«^1

A tulajdont és a személyes szabadságot sértő intézkedé
sek a társadalom minden rétegére egyaránt sérelmesek voltak, 

a igy a gyarmatok egységesen ellenálltak Anglia fokozódó el
nyomásának« А XVIII. század második felétől a társadalmi és 

politikai ellentétek kiéleződését elősegítették a gazdasági 
életben végbement változások isi a tőkés termelési viszonyok 

terjedését és uralkodóvá válását, egyre inkább gátolták a 

még fennálló feudális gazdasági és társadalmi viszonyok« A 

rabszolgák kegyetlen kizsákmányolása és az indiánok irtása
csak fokozta ezeket a súlyos társadalmi problémákat« Az egyre 

nagyobb erővel előtérbe nyomuló gazdasági problémák és 

a vallás voltak azok, melyek most már meghatározták a társa
dalomfilozófiai és államelmélet! nézeteket is« Ezek gyöke
reit* azokban az államelméleti koncepciókban találhatjuk 

melyek Angliában az 1688-as "dicsőséges forradalom" után vol-

nem

meg,

tak kialakulóban, s amelyek hangsúlyozták, hogy az állam©
%!J te5
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detileg a magántulajdonon alapult és annak védelmére alakult*

Amint Kretzoi Miklósáé is leszögezit "Az átmenet az 

ortodox egyházi államból a íelvilágoaodottabb államélméle
tekhez nem volt váratlan"."*2 A puritánok vallásának utili- 

táriua-racionális elemei előkészítették a talajt iiobbes és 

Locke felvilágosult eszméinek befogadására* Hőbbea "Leviat
han"-^ abba az irányba terelte a politikai gondolkodást, 

hogy ne fogadják el azt az elméletet, mely szerint a kor
mányzatnak azért kell engedelmeskedni, mert az az ür akara
ta* E helyett azt tanította, hogy az államot az emberek saját 

biztonságuk érdekében hozták létre* Loeke arra "biztatta" 

őket, hogy elvitassák a királyaiktól jogaik isteni eredetét*

Uem csupán az amerikai felvilágosodás nagy alakja, 

Franklin. Paine és Jefferson idézték a klasszikus angol fel
világosodás Írásait, hanem az amerikai nép is egyre inkább 

haladt az alkotmányos monarchia elméletétől a függetlenaég
gondolata felé, hangsúlyozva az alkotmányosság szükségessé
gét* " A preebitériánus és kongregációnálista lelkipásztorok 

a szószékről Locke és Milton politikai tanait hirdetik, fő
leg a népnek azt a jogát, hogy maga válassza uralkodóját*"■’*'*

Mint láttuk, a felvilágosodás politikai és jogi nézete
inek hatására a vallási fanatizmus helyébe a deizmua nézetei 
lépnek* A felvilágosodás jgy eltávolította a puritánokat« az 

embert Istentől, közelebb hozta őt a földi lét, a társadalom
kérdéseinek megoldásához. Az európai felvilágosodás vezető 

világi gondolkodóinak, Locke* Hobbes. Rousseau* Montesquieu 

eszméinek befogadása a XVIII* század közepétől gyorsított 

"temben történik* Bár az eurépai felvilágosodás filozófusai 
ismertek voltak Amerikában és lényegesen hozzájárultak az 

amerikai felvilágosodás terjedéséhezi a függetlenségi harcot 

megelőző időkben, a domináló és egészen meghatározó hatást 

azonban elsősorban Locke államelmélete tette a politikai és 

joiií nézetekre* "Locke a XVIII« században lett a gyarmatok 

tanítómestere és útmutatója*

Locke empirizmusa, - mint arra már utaltam - a vallási 
QiäPA ...ijaigret elmélet fel borítás át ielantP-fc-fco a puritánok
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számára, Mäzen 6 azt tanította, hogy az érzékelés utján jut
hatunk csak el az eszmékhez, ami a vallás nyelvére lefordítva 

azt jelentette, hogy Istenhez is csak érzéki tapasztalatok ré
vén juthatunk el. 6 leginkább a népszuverenitás elméletével, 
azaz a népnek a zsarnok elleni lázadásához valé joga elismeré
sével kavarta fel a forradalomra, a függetlenség kivivására 

készülő Amerikát. Müveit sokszorositották és a Yale egyetemen 

terjesztették; elnyomás elleni harcukban jelszavaikká tették.

Az ellenállás gyakorlati megszervezésének helyei a rend
szeresen összehívott, az egyes gyarmatok által delegált kong
resszusok voltak. E kongresszusok által elfogadott deklarációk 

jelzik a gyarmatok függetlenségéért folytatott harcának egyes 

állomásait.

Az első ilyen deklaráció volt az 1765* október 19-én a
35"Uew-Ynrk-i kongresszus által elfogadott "Jogok nyilatkozata", 

melyben a gyarmatok kimondják, hogy polgáraik egyenjogúak az
anyaország polgáraival, ezért az angol parlamentnek nincs jo
ga megadóztatni őket képviselőik hozzájárulása nélkül.

Az 1774# október 14-én az I.Kontinentális Kongresszus ál
tal elfogadott második deklaráció kimondja a gyarmatok polgá
rainak természetes .logait. tartalmazza a locke-i értelemben 

felfogott polgári tulajdonhoz való jog elismerését és létre
hozta a gyarmatok kontinentális szövetségét. Lényegében azon
ban még a konfliktusok békés megoldása mellett foglalt állást. 

Mégis, az anyaországgal való küzdelem élesedésének kezdetét 
jelzi.

2.3.1. A Jüggetlenaégi Nyilatkozat, mint a gyarmatosí
tók feletti győzelem dokumentuma.

1775-ben a II.Kontinentális Kongresszus legfontosabb in
tézkedései között volt a szövetségi hadsereg létrehozása 

Washington fővezérletével és a hadiállapot elrendelése, amely 

az Angliával folytatott és nyolc évig tartó függetlenségi há
ború kezdetét jelentette. Még egy évvel később, 1776.íulius 4- 

én / ma az USA nemzeti ünnepe / a Kongresszus elfogadta a 

függetlenségi nyilatkozatot.
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Amerika sajátos történelmi helyzetéből adódóan a füg

gő tiтаем! háborúval együtt játszódik le a polgári forrada
lom is« Hogyan tükrözi a nyilatkozat a forradalom vezetőjé
nek» a polgárságnak» a politikai és jogi nézetein keresztül» 

osztályérdekeit? Milyen eltérő vonásokat mutat a Nyilatkozat 

az első két deklarációtól?
A FUggetlenaégi Nyilatkozatban, amely - az őt közvetle

nül megelőző Virginia állam alkotmányát kivéve - az első ki
nyilatkoztatása az egyén jogainak; ismerte el еду állam tör
vényesen a természetiogj alapon megfogalmazott« elidegeníthe
tetlen emberi .logokat. "Minden ember többi embertársával 
egyenlőnek lett teremtve» fel van ruházva a teremtő által 
bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal» e jogok között legel
sősorba helyezendő az élet» a szabadság 
ti törekvés." - hangzik a Nyilatkozat.^6

Mint tudjuk» e természetjog elismerése főként a nemze
ti - állami önállóság igazolására szolgált, mivel a gyakor
latban, az emberek egyenlőségének elvét távolról sec alkal
mazták következetesen. Amerika történelmének arról a jelentős 

társadalmi kihatású megalkuváséról van sző, miszerint a rab
szolgaság eltörléséről szóló törvénycikkelyt kihagyták a 

Nyilatkozatból, annak ellenére, hogy Thomas Jefferson a ter
vezetbe belefoglalta azt.

A güjggetlenségi Nyilatkozat a korábbi deklarációk nyom
dokain halad, azonban mégis van egy lényeges, azoktól elté
rő vonása. Nevezetesen az, hogy nem az angol polgár .1ogi stá
tuszának elérését célozza - mint a korábbi két deklaráció -, 

hanem a "természetes", "veleszületett" emberi jogokból indul 
ki. Eszerint: "Minden ember a természet rendje szerint sza
bad és független és mindenkinek bizonyos veleszületett jogai 
vannak* amelyektől, ha társadalmi közösségbe is kerül, se 

féle szerződés nem foszthatja meg...."-^

és a boldogság irán-

1-

A Nyilatkozat tehát "minden ember" természetes .jogaira 

hivatkozik azért, hogy elszakadjon az "angol ember" természe
tes jogaitól. Ez az Angliától való elszakadás és a független 

államalapítás! ideológia alátámasztását is jelentette egyben. 
A Nyilatkozat ugyanakkor fontos állomás a hatalommegosztási 
elmélet fejlődésében. A hatalommegosztásra vonatkozó koráb

bi elméletek legtisztább és legpontosabb fogában a Nyilat-
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kozatban fogalmazódtak meg. Itt jelenik meg először önálló 

formában, saját jogon az alkotmányos. a hatalom megosztásán 

alapuló kormányzás elmélete.
Az amerikai deklaráció nagy hatással volt az európai 

polgári forradalmak kibontakozására. Marx szavaival:" 

a XVIII. századi amerikai függetlenségi háború harci riadó 

volt az európai középosztály számára "
Történelmi tény az, hogy Thomas Jefferson a francia 

deklaráció megszövegezésének idején Párizsban tartózkodott 

az Egyesült Államok nagyköveteként és segitett a francia nyi
latkozat tervezetének megfogalmazásában. A francia és ameri
kai deklarációknak vannak közös gyökereik, de azok az európai 
fejlődéshez kapcsolódnak és a francia deklaráció szerzői nem 

az Óceánon túlról " importálták" az ember és polgár jogaira 

vonatkozó törvények szükségességének gondolatát.^
Az alapvető különbség a két deklaráció között abban van, 

hogy mig Amerikában az emberi jogok megfogalmazása az Angli
ától való elszakadás ideológiai bázisát és egyben az amerikai 
polgárok önálló államának megalapítását jelentettet addig 

Franciaországban egy uj nemzet»politikai rendszer, államappa
rátus és jogrendszer alapjait rögziti.

•. •.

• •. •

2.3*2. Az osztályerőviszonyok alakulása a függetlenségi 
harcban

Amerika fegyveres harca függetlenségéért 1783-ban zárult 

le az Angliával kötött veraailles-i békeszerződéssel, melyben 

Anglia lemondott amerikai gyarmatairól, elismerve azok függet
lenségét. A függetlenségi háború és a polgári forradalom győ
zelmének , az emberi jogoknak pozitív jogként való elismerése 

mellett, másik nagy jelentőségű vívmánya volt az, hogy a nem
zeti öntudat formálódását segítette elő. Ez az öntudat abban 

a harcban edződött meg, melyben leküzdötték az önálló nemzet- 

téválás utján lévő első nagy akadályt és elszakadtak Angliá- 

tól. Lenin szavaival "egyike volt azoknak a nagy, igazán fel
szabadító, igazán forradalmi háborúknak, amelyekből oly ke
vés volt."^°
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A függetlenségi harcot vesetó réteg radikális szárnya, 
amelynek legkiválóbb képviselői közé tartoztak! Thomas Jef
ferson / 1743-1826/, Thomas Paine /1737-1009/, James Qtla 

/ 1725-1783/, Samual Adams / 1722-1832 / és Patrick Henry 

/ 1736-1792/i tett a legtöbbet az amerikai felvilágosodásért 

és a nemzeti öntudat erősödéséért./Thomas Jefferson munkás
ságával és felvilágosító tevékenységével egy későbbi fejezet
ben részletesen foglalkozom./

Thomas Paine az észak-amerikai felvilágosító mozgalom 

egyik radikális képviselője, akinek neve főként azzal vált 

ismertté az utókor számára, hogy elnevezte a felvilágosodás 

korét az 1790-as években az "Ész korénak". /"The Age of Reaaon"- 

nek/, hasonló cimü vallásfilozófiái müvéről, melyben a deiz- 

mus álláspontjára helyezkedik.^1

1774-ben vándorol ki Amerikába Londonból kvéker szári 
zásu, iparos családból. Pranklin-nel való ismeret-sége ter- 

mékenyitóleg hatott munkásságéra és ösztönözte feudalizmus
ellenes müveinek megírására. A gyarmatokon akkoriban divatos 

pamfletét, vitairatformát, kedvelte politikai és Jogi néze
teinek kifejtésére. A függetlenségi harc egyik legelhivatot- 

tabb hive, habár kezdetben még я konfliktusok békés megoldá
sa mellett foglalt állást. Egyik legnagyobb hatású pamfletjé- 

ben, a "Józan Ész"-*2ben. 1776-ban egyértelműen sikra száll 
az Angliával való fegyveres harc mellett és hangsúlyozza a 

függetlenség kivívásának szükségességét, fő érve az, hogy 

a gyarmati helyzet ellentmond a józan észnek és rámutat arra, 

hogy a függetlenség megteremtésétől függ a Jövő nemzedékek 

sorsa is.

Samual Adama-hez és Patrick Henry-hez hasonlóan, akik 

ismertjhazafias érzelmű vezetők voltak és elszántan harcoltak 

a forradalom ügyéért, Paine is fegyverbe szólította az ameri
kai népet 1775-ben a virginiai képviselőházban.

Samual Adacs-ról ismert, hogy a "Szabadság fia" és a 

"Szabadság lányai" szervezetek létrehozáséval előkészítette 

a forradalom erőinek megszervezését.
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Paine részt vett a francia forradalomban is, ahol a 

Nemzetgyűlés tagdóvá választották* Az európai forradalmi 
eszmék éa a terméazetjogászok nézeteivel gazdagodva tért 

vissza Amerikába 1302-ben* Itt azonban a forradalomban győz
tes nagy-burzsoázia túlságosan baloldalinak találta* A kor
társ európai felvilágosult filozófusok és természet;)ogászok 

hatását lehet kimutatni Paine jogi ős politikai gondolko
dásában. Milton. Hobbes és Looke nézetei érvényesülnek esz- 

azéiben. A "Józan Ész " eimü röpiratának népszerűségét, 

gyújtó hatását az a tény is mutatja, hogy kb* 120 000 pél
dányszámban kelt el a megjelenése utáni első három hónap
ban,
jelenése előtt. Miért volt oly nagyhatású e pamflet?

^ azaz néhány hónappal a Függetlenségi Nyilatkozat meg-

ElŐször is azért, mert élitéli az аш?о! királyt. /"Fá
raónak "nevezte / és az angol kormányt is. A király és a főne
mesek személyében a zsarnokság maradványait látta és a képvi
selőihez "uj republikánus
badságának eljövetelét* Az angol alkotmány szerinte a sze
gények kizsákmányolását szolgálja a gazdagok által. Paine 

a természetjogi nézetek éa a társadalmi szerződés elméleté
nek hive* Azt vallotta, hogy az ember születésénél fogva 

egyenlő és csak a természetellenes körülmények teszik őket 

egyenlőtlenné.

elemeitől " remélte Anglia sza-

Hatarozottan állást foglalt Amerika függetlensége mel
lett és a Függetlenségi Nyilatkozat megszületésével kapcso
latban azt mondta, hogy már korábban meg kellett volna szü
letnie. 1776-33 között "A Válság"44
ben szintén kiáll a szabadság ügye mellett. 1791-ben adta 

ki a "Emberi .iogok"4^
cia forradalomellenes röpiratara válaszul. Ebben igy irí 

"Amerika függetlensége, ha csak egyszerűen Angliából való 

kiválásának tekintjük, kis jelentőségű dolog lett volna, 

ha nem követte volna forradalom a kormányok elveiben és 
gyakorlatában.

lapot szerkeszti, mely-

cimü müvének első részét, Burke fran-
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"A forradalom a kormányok elveiben éa ^gyakorlaté ban" - 

meggyőződése arra utal, hogy Idealista elképzelései voltak 

a hatalomra került burzsoázia demokratizmusával kapcsolat
ban. Mivel a francia forradalomban rokonszenvezett a Giron
dist ákkal és ellenezte XVI. Lajos kivégzését, börtönbe ve
tették. Ott irta meg "Az értelem kora"^ eimU müvét 1793 és 

94 között, melyben deista nézeteit fejtette ki."Az én egy
házam - az eszem." - irta, mivel szerinte az egyházat az 

emberek megfélemlítésére és rabszolgaságba döntésére alkot
ták. .Paine hangsúlyozta politikai Írásaiban, hogy a nép a 

hatalom forrása; azonban a nép alatt a burzsoáziát értette, 
mert abban látta a néptömegek érdekeinek legfőbb képviselő
ijét , amely a polgári forradalmak idején, különösen az azo
kat megelőző időszakokban meg is felelt a valóságnak. írá
sait, a korszellemre oly jellemző hit a demokratikus intéz
ményekben, az emberi értelemben, a józan észben, hatja át.

James Otis Massachussetts-ben született politikus ere
detileg sikeres ügyvéd volt, aki segítette a forradalmárok
ügyét, a forradalmat megelőző években. Politikai Írásaival 
rendkívül hatásosan fogalmazta meg a gyarmatoknak 

angol kormány intézkedéseivel szembeni tiltakozását. " A Brit
cimü 1764-ben irt

az

.48gyarmatok követelt ég elismert jogai, 
müve volt a legnagyobb sikerű, melyben Otis követeli, hogy
a legfelsőbb hatalom eredetileg és kizárólagosan a népben 

legyen. Az emberek a hatalmat egy általuk tetszőleges sze
mélyre ruházták, de csak úgy, mint ahogyan az egyik ember 

adja tulajdonát a másiknak megőrzésre. A kormánynak felada
ta elsősorban a biztonság, a nyugalom, a szabadság éa a 

vagyon élvezetének biztosítása. Alapjában véve ő is a ter
mészetjogi elmélet követője és a népszuverenitás hive volt. 

Qtisnak a zsarnok törvények elleni lelkes lazítása segítet
te a forradalom balratolődását, a kormány forradalmasodását.

A függetlenségi harc vezetőinek konzervatív szárnya a 

nagyburzsoázia éa az ültetvényesek érdekeit képviselte. 

Alexander Hamilton és Jqhn Аод&з voltak a későbbi föderalia- 

ta pártba tömörülő konzervatív irányzat legfőbb képviselői.
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Hamilton félt az anarchiától és egy erős végrehajtó 

hatalom mellett foglalt állást« Ellentétben Jeffersonnal, 

szerinte csak Így lehet biztosítani a jólétet a társadalom
ban, vagyis az ipar, a kereskedelem központi támogatása 

mellett foglalt állást* Nem véletlenül, hiszen ez szolgál
ta a nagytőke és a legfelsőbb politikai rétegek érdekeit, 

amelynek Hamilton is szószólójává lett* Ő a nép érdekeit 

nem tartotta szem előtt, sőt nem becsülte nagyra a népi 
kormányzást sem. Később, a 90-es években, az Egyesült Álla
mok pénzügyminisztere lett és a második, 1787-ben elfoga
dott alkotmány kidolgozásában jelentős szerepet játszott, 

melyben az ő államelmélete érvényesült.

John Adams / 1735-1826 / is részt vett a Függetlenségi 
nyilatkozat kidolgozásában, majd 1789-től alelnök és 1797- 

1‘01-ig elnök volt* A nagypolgárság érdekeit képviselő, ál
tala vezetett Föderalista Párt szemben állt a Jefferson ál
tal vezetett Demokratikus-Republikánus Párttal* Adams jogi 
éa politikai nézeteiben a kormány feladata a gazdagok védel
me. mivel azt a természeti törvények nem biztosítják kellő
en. Jefferson erre az érvelésre joggal jegyezte meg, hogy 

az emberek közötti valódi különbség nem gazdagságban, hanem 

a természetes észben van, ez lehet csak az alapja a kiemel- 

kedésnek, a vezetésben való részvételnek és nem a gazdagság* ^

A fenti politikai csoportosulások érdekellentétei jól 

tükröződnek a függetlenségi harcot követő időszak alkotmá
nyozási menetében is* Mielőtt ezt az időszakot tárgyalnánk, 

tekintsük ót az amerikai függetlenségi harc és az azzal 
együtt lezajló polgári forradalom osztályerőinek alakulását.
Ez választ ad arra a kérdésre, hogy hogyan jutottak el a 

függetlenségi harc demokratikus, minden emberre vonatkozó 

követeléseitől a vagyonos burzsoázia és az ültetvényesek 

kompromisszumét kifejező alkotmányig.

Először idézzük Foster-t, aki az amerikai függetlensé
gi harccal kapcsolatban szívesen használja a forradalom ki
fejezést is és ezzel kapcsolatban leszögezi: "Az angol gyar
matok forradalma burzsoá forradalom volt, komoly demokrati
kus tartalommal."50
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6 nem választja azét a külső és belső konfliktusok 

rendezésére)) két különböző téren folytatott küzdelmet a füg
getlenségi háborút és a polgári forradalmat, ezért a demok
ratikus jelleg bizonyítása esetleg nehézkes* Ha azonban az 

osztályeröviszonyokat külön a függetlenségi harcban és kü
lönválasztva« az azzal párhuzamosan zajló polgári forrada
lomban vizsgáljuk meg, akkor világosabban láthatjuk, hogy 

mi volt a jellemző a polgári forradalom demokratikus jel
legére* A gyarmatok függetlenségi harcában azok egységesen 

vettek részt, mert céljuk azonos volt: megszabadulni az ide
gen elnyomástól* Ebben a felszabadító harcban a polgárság 

- annak konzervatív és radikális elemei egyaránt - a vezető 

ugyan, de mögötte felsorakoznak a farmerek, közművesek, mun
kások, négerek, ültetvényesek, a kispolgárság valamennyi ré
tege, tehát valamennyi társadalmi osztály, szemben az angol 
hadsereggel, az angolbarát royalistákkal, az amerikai arisz
tokrácia monarchists erőivel* Éppen ezért emelte ki Lenin, 
mint már utaltam rá, az amerikai nép harcát, mint jó példát 

a feudális rabság elleni forradalmi háborúra*

2*3*3* A forradalom polgári demokratikus jellege. 
”A történelmi megalkuvás*"

A polgári forradalom azonban a függetlenség kikiáltá
sával még nem fejeződött be. A függetlenségi harc, mint 
láttuk valóban demokratikus. a nemzet haladó erőit széles 

körben tömöritő vállalkozás volt. Azonban, ha megvizsgáljuk 

azokat az osztályerőviszonyokat, melyek a függetlenség ki
vívása után alakultak ki; azt tapasztaljuk, hogy a függet
lenségi harcot vezető polgárság heterogén összetétele - kon
zervatív és radikális elemei miatt - tükröződik a harcot 
követő időszak politikai csoportosulásaiban* Ez később, a 

burzsoa alkotmány létrehozásakor, azaz a pplgári állam 

megteremtésekor, már a nagypolgárság és a puritanizmus ve
zető rétegeinek hatalomra jutását eredményezi* Ez azt je
lentette, hogya liberálisabb politikai nézetek képviselői 
és a frontier^1 népe,
Jeffersonban testesült meg, a konzervatív és egyre rsakci- 

óaabb Hamilton vezetésével működő föderálistákkal szemben 

alulmaradtak, a hatalomban nem vehettek részt*

akiknek eszménye a demokrata párti
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Az érdekellentétek megléte miatt az amerikai alkotmá

nyozás menetében már elszürkül az emberi jogok eszméje« A bé
kekötés után több mint négy évvel 1787 szeptemberében fogadta 

el a szövetségi kormány az alkotmányt, mely ma is az Egyes lt 

Államok alaptörvénye# Az 1787-es alkotmány mindenekelőtt biz
tosítja az elnöknek a végrehajtó hatalmat# 6 az állam és kor
mányfő egyszemélyben, a hadsereg főparancsnoka* és ő nevezi 
ki a Legfelsőbb Bíróság bírált# A törvényhozó hatalom az 

Egyesült Államok Kongresszusát illeti meg* amely a Szenátus
ból és a Képviselőházból áll# Nézetem szerint a forradalom 

és az alkotmány létrehozásának időszakát egy olyan kormányzá
si forma követte mind Angliában, mind Amerikában, melyben a 

forradalmi elméletet egy régibb, kevésbé forradalmi gyakorlat 

váltotta fel a kormány hatalmának megosztására, illetőleg kor
látozására vonatkozóan#

Az 1787. évi alkotmány eredeti szövege nem rendelkezett 

az emberi jogokról# Az alapvető állampolgári .logokat / vallás
szabadság, fegyverviselés joga és a legfontosabb személyes 

szabadságjogok / tartalmazó tiz kiegészítést csak később fűz
ték az alkotmányhoz#^2 A kiegészítő részek nem tartalmazzák 

azonban az emberi jogokat, nyilvánvalóan azért, mert a rab
szolgaság intézményének léte nem tette lehetővé az egyenjo
gúság és a "természetes, velünk született szabadság" eszméi
nek hirdetését# Erre az ellentmondásra Engels mutatott rá 

elsőként# Az 1737-es alkotmány tehát nem valósította meg kö
vetkezetesen a burzsoá forradalom demokratikus eszményeit#
A "történelmi megalkuvás", melynek tanul lehetünk azt mutat
ja* hogy a feudális rendszer elleni harcban oly haladó aze- 

játszó burzsoázia hatalomra jutva, az alkotmány megfo
galmazásában már fokozatosan eltért a Függetlenségi Nyilat
kozat és a felvilágosodás eszméitől* a konzervatív reakció 

irányába# már csak a saját érdekeit tartva szem előtt#

l'-&rx sem véletlenül éppen a rabazolgafelszabaditó hábo
rú éveiben mutatott rá a függetlenségi harcnak azokra a ha
ladó* demokratikus eszményeire* melyeket csak a későbbi szá
zadok váltottak valóra. Abraham Lincoln-hoz intézett üdvözlő 

táviratában úgy ir az Egyesült Államokról mint*"... ahol elő-
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szőr született meg egy nagy demokratikus köztársaság eszmé
je, ahol először bocsátottak ki kiáltványt az emberi jogok
ról és az első ösztönzést adták a XVIII« századi európai 
forradalmaknak ..53• * • •

III.rész
3*0« A felvilágosodás politikai és jogi nézeteinek

bemutatása Oroszországban

3.1. Történelmi háttér.

A kapitalista fejlődés kezdetei. A parasztság fokozódó 

elnyomása, az osztályharc kiéleződése. Parasztháborúk.

Ahhoz, hogy megértsük és szintetizálni tudjuk a dolgo
zat témáját felölelő történelmi korszak jelenségeit és ezek 

szoros Összefüggéseit, elevenítsük most fel a XVIII. szazad 

második felének legfontosabb történelmi eseményeit Oroszor
szágban, s azok filozófiai és eszmei hatásait.

A hűbéri rend, amely már Kyugat-Európában megdőlt, még 

javában "virágzott" Kelet-Európábán a XVIII. században. Itenin 

Így ir a hűbéri államról: "A hűbériség fő jellegzetessége az, 
hogy a parasztság röghözkötöttnek számított - innen ered 

gának a jobbágyságnak a fogalma Ia."lHAz orosz nyelvben a 

jobbágy szó / kreposztnoj / a röghöz kötés / prikreplenyije/ 
szóból származik." 2 "Teljes joguak csakis a földesurak le
hettek, a paraszt jogfosztott volt. A gyakorlatban a parasz
tok helyzete alig különbözött a rabszolgák helyzetétől...
A hűbéri Oroszországban a cári önkény és a feudális nagybir
tokosok, a bojárok - azaz a kisebbség - végtelen hatalma ural
kodott* a jobbágyok hatalmas tömegei - a többség felett. Ah
hoz, hogy a kisebbség uralmát a többség felett gyakorolhassa, 
kényszert alkalmazott, önkényuralmat, azaz a törvényeknek és 

jogszabályoknak olyan rendszerét vezették be, mely a földes
urak jobbágyok feletti hatalmának fenntartását szolgálta.
Az elnyomatásban élő jobbágyok természetesen újból és újból 
kísérleteket tettek az elnyomó rendszer megdöntésére.

«3
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A XVIII« század utolsó harmadában Oroszországban az 

ipar és kereskedelem fejlődése hatására kialakulóban volt 

a tőkés szektor« A földesúri gazdaság is fokozatosan bekapcso
lódott az árutermelésbe« Ez a parasztok számára a terhek 

/ a robot időtartamának, a dézsmállak / növekedését jelentet
te« A jobbágyfelkelések a XVIII« század hatvanas éveiben 

rendkivül gyakorivá váltak« A zavargásokban 250 000 jobbágy 

vett részt«^

Ugyanerre az időszakra esik II«Katalin cámő uralkodása,
A cámő igyekezett fenntartani ííyugat felé azt a látszatot, 

hogy 6 a felvilágosodás eszméjének terjesztője elmaradott 
birodalmában, A felvilágosult filozófusok közül levelezett 

Voltaire-rel és Diderot-val is; azonban ügyelt arra, hogy a 

felvilágosodás szelleme ne terjedjen túl az udvar kapuin« 

lem véletlenül nevezte őt Puakin "szoknyás és koronás Tartuffe* 

nek«^ Politikáját a nemesség és a gazdag kerskedők érdekei 
határozták meg, A földes-urak jobbágyok feletti hatalmát az 

1765-67-es években kiadott "ukázokkal"erősitette meg« Sőt, 

lehetővé tette azt is, hogy azt a parasztot, aki ura ellen 

szét emel, birősági eljárás nélkül kényszermunkára Ítéljék«6

Az embertelen kizsákmányolás elleni tiltakozás első tul- 

lomanak csúcspontját az 1773-ban kirobbant, Jemelján Риаасзоу 

vezette parasztháború jelentette, melyet csak 1775-ben sike
rült vérbefojtani, Puskint idézve, ez olyan felkelés volt, 

amely "megrendítette az államot Szibériától Moszkváig és a 

Kubántól a muroni erdőkig,"^

A cámő megtorlásként újabb intézkedéseket foganatosí
tott a jobbágyok ellen, tovább erősítve törvényekkel és ren- 

doletekkel a nemesek helyzetét. Harcot indított a felvilágo
sodás tanai ellen is, melyek Franciaországból hatoltak be 

Oroszországba. A jobbágyok viszont most már nemcsak refor
mokért és engedményekért, hanem az egész feudális jobbágy
rendszer megdöntéséért harcoltak.
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1796-1797-ben a feudalizmus ellenes felkelések újabb 

hulláma lángolt fel. Ezúttal több, mint 100 000 jobbágy vett 

részt a felkelésekben.8 Habár a felkelések szervezetlenségük 

éa gyengeségük miatt bukásra voltak Ítélve, hatásuk azonban 

nagy volt, különösen az uj társadalmi eszmék fejlődése szem
pontjából.

"A Styepan Razln, Jemelján Pugacsov vezetése alatt él
lé parasztfelkelések gondolkodásra késztették a nemesség leg- 

felvilágosodottabb elméit, arra ösztökélték őket, hogy bírá
lat tárgyévé tegyék a parasztság helyzetét és a földbirtoko
sok önkényét.9

Mint láttuk, Oroszországban a hűbéri rendszer kezdődő 

felbomlása és a parasztmozgalmak erősödése készítette elő a 

talajt a nyugat-európai, elsősorban a francia felvilágosodás 

eszméinek befogadására.

5«2.Az orosz felvilágosodás kezdetei és jelentősebb képvi
selői.

ílézzük meg, hogyan tükröződnek a fentiekben leirt, mély
reható társadalmi és gazdasági változások a társadalmi tudat
ban* Az orosz felvilágosodás ideológiája és az ezzel kapcso
latos materialista nézetek a hűbéri-vallásos szemlélet elle
ni harcban születtek meg, a nyugat-európaitól egészen elté
rő társadalmi körülmények között. 1775 és 1783 között lezaj
lott az észete-amerikai függetlenségi harc és 1739-ben győze
delmeskedett a nagy francia forradalom. Az események iránt 

érdeklődők, az orosz társadalom haladd eszmékre fogékony ré
tegei, elsősorban a nemesség, megismerkedhettek a nyugat-eu
rópai gondolkodás forradalmi áramlataival, mely természetesen 

a haladó filozófiai és politikai tanok fejlődését segítette 

elő Oroszországban. így is a felvilágosult gondolatok ííyugat- 

Európához viszonyítva egy jó félszázados késéssel jelentkez
tek.

A XVIII. század végén és a XIX. század elején a nyugat- 

európai felvilágosodás ideológiája az orosz abszolutizmus 

minden terrora ellenére terjedőben volt a nemesség haladd 

erői körében.
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Fiért éppen a nemesség körében? Assort, mert líyugat- 

Európával ellentétben Kelet-Eurőpában ekkor még nem volt 

fe.11ett polgárság. Az orosz társadalom is mint más, a tár
sadalmi fejlettség megközelítőleg azonos fokén álló, közép
éé kelet-európai állam, olyan feudális nemesi uralkodó 

osztályai rendelkezett, 

egyben, A polgárság gyönge, a a parasztsággal együtt közép
kori keretek között élt, A felvilágosodás szempontjából 
lényeges, csekély számú értelmiség a nemesség köréből ke
rült ki,10

ly a hatalom birtokosa is volt

Kik voltak a XVIII. század második felében az orosz 

felvilágosodás jelentősebb képviselői a politikai és jogi 
gondolkodás, valamint az irodalom terén?

Az orosz felvilágosodás filozófiájának legjelentősebb 

képviselői a politikai és jogi gondolkodás terén: E,I,ifog3.kov 

/ 1744-1818 /, Sz.E.Gyesznyloki.i / meghalt 1789-ben/, 
A,II.Ragyi3caev / 1749-1802 /, M.M.Sgperanazki.1 / 1772-1839/,
J,P,Kozelazklj / 1728-1794 /, és P.üz.Anyioakov / 1733-1788/ 
voltak. Közülük Ragyiscsev alakja emelkedik ki saját korát 

meghaladó filozófiájával. Felvilágosult politikai és jogi né
zeteinek forradalmiSágéval egy külön fejezetben foglalkozom.

A parasztfelkelések leverése után viszonylagos nyuga
lom következett, ami azt a látszatot keltette, hogy a parasz
tok beletörődtek sorsukba, Praracaov példás büntetésének ha
tására. Iljederhauaer Emil igy Írja le ezt az időszakot: "Ezek
ben az évtizedekben valóban nem is jelentkezett olyan egyén, 
aki a parasztokhoz fordulva, közvetlenül biztatta volna Ókét 
a felkelésre. Azonban a felvilágosodáson belül kezdett jelent
kezni egy áramlat, amely már nem az uralkodótól várta elsősor
ban a társadalom kérdéseinek megoldását. Ez az egyelőre 

halványan mutatkozó irányzat átvette európai rokonainak radi
kálisabb elveit, s egyre elmélyültebben kezdett foglalkozni 
a parasztság kérdéseivel,11

'
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Valójában itt аз orosz népnek arról az elhúzddó, feu- 

dalizmuaellenes forradalmi harcáról van azé , rngkmek kezde
tét а XVIII* századi parasztfelkelések jelentették* Ennek a 

forradalmi mozgalomnak a történetében jelentős állomás volt 

a dekabrista fel-kelés, melyhez az ut éppen a fenti esemé
nyektől indul el.

Lenin az orosz forradalmi mozgalom történetében három 

na у periódust különböztet meg:

1./ Az első időszakot wa nemesi forradalmárok" korának 

nevezi, s ezt ragy vonalakban azonosította a dekabrista moz
galommal.

2./ A második a "ve^yearendu / raznyocainyec / forradal
márok» kora» Ez a korszak a dekabrista felkeléstől, 1825- 

től 1395 tájáig terjed.

3*/ Ezután következik a harmadik periódus, a "proletár- 

forradalmárok” kora, egészen 1917-ig«12

Hogyan válik ez a re.itett formában jelentkező mozgalom 

egyre nyíltabbá, hogyan lesz össznépivé?

A társadalmi fejlődés szükségességének felismerésével 
es ellenzék а XVIII. század második harmadától kezd fokozot
tan élesedő kritikával fellépni a feudális kötöttségek ellen. 

A kezdetben csak reformokat követelő "földalatti” mozgalom 

később Ra^yjsósav politikai programjában éri el kiteljesedé
sét. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy ő ismerte fel a 

eárizmus és a jobbágyrendszer megdöntésének elkerülhetetlen
ségét először*

Nézetünk szerint, а XVIII. század közepétől kezdve meg
jelenő, haladó politikai és :]oití gondolkodók egy-egy konkrét 

állomását jelentik e forradalmi harcnak. Általában jellemző 

rájuk, hogy biraliák a meglévő társadalmi viszonyokat, ide
értve elsősorban a .1 obbá^rendszert é3 az abszolutizmust.
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Novikov elsők között kezdte el terjeszteni rebellis 

gondolatait az 1760-70-es években megjelenő hires szatirikus 

lapjaival. Első folyóiraténak cime a "Napló pó" / 1769-1770 / 

és a cim alatt nem kevésbé kifejező mottó áll Szumarokovtólj 
"ok dolgoznak« ti pedig megeszitek munkájuk gyümölcsét"13.
A folyóirat a kizsákmányoló földesurakat, * a npplopókat" 

állította pellengérre, s mivel a cárnő üldözte a kritika 

minden megnyilvánulását, hamarosan be is szüntették. Később 

a "Kéoiró" / 1772-1773 / cimmel jelentetett meg és szerkesz
tett élclapot, azonban ezt is a "Naplopó"-hoz hasonló sors
ra Ítélték. Nem véletlenül, hiszen lapjaiban közölte "francig 

Bacon és a XVIII. századi francia felvilágositók, többek kö
zött ^Diderot számos müvét.wl* Továbbá birálta az ostoba bo
járok kapzsiságát és önkényét. Mégis idealista éa mélyen naiv 

volt abban, hogy a döntö szerepet a nevelésnek, a tudományos 

ismereteknek és a .ló törvényhozásnak tulajdonította. Novikov 

lép fel a legélesebben az abszolutizmus ellen, magát II.Ka- 

talint sem kiméivé. "Mindenféle Mindenfajta" óimén a cárnó 

maga adott ki egy szatirikus folyóiratot, "hogy a bírálatnak 

személyesen adjon irányt."15 Ennek a bujtatott bírálatnak 

is szerepe volt abban, hogy N0vikovot végül is a oámő börtön
be záratta, ahonnan osak II.Katalin halála után szabadult ki.

Figyelemre méltó a materializmus tanainak jelentkezése, 

habár mégcaak óvatos megfogalmazásban,számos orosz felvilá
gosító, igy Anyicskov, Gyesznyickij, Kozelazkij és Baturin 

müveiben.

Gyeaznicki.1 -nek, a moszkvai egyetem jogtanárának, a 

mai ántula.idónról vallott nézetei Rouaseau-éhoz hasonlóak vol
tak. Szerinte sem létezett öröktől fogva magántulajdon, a 

az az emberiség fejlődésében csak a földművelésre való átté
réssel alakult ki. A magántulajdonról azt mondta, hogy az 

szent és sérthetetlen. Saját koréban ez az elmélet azért szá
míthatott haladónak, mert burkolt formában hirdette azt, hogy 

a hübérurak nem rendelkezhetnek jobbágyaik tulajdona felett.

"Védte a hatalmi ágak megosztásáról szóló elméletet. 

Kifejtette, hogy a törvényhozó hatalmat az uralkodónak a 

Szenátussal együtt kell gyakorolnia. «16 Szerinte a Szenátus
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a legfőbb bírói éa végrehajtói hatalom birtokosa» amelynek 

600-800 személyből kell állnia* Irt a "házassági viszony" 

kialakulásáról is és ezt összekapcsolta a gazdasági szükség
letek és előnyök kialakulásával* Legnagyobb jelentőségűek 

a magántulajdonról alkotott nézeteinek meglepően újszerű» ma
terialista vonásai*

Á felvilágoaitók materializmusa rendszerint a deizmus 

formáját öltötte* A cenzúra miatt a deista, ateista nézete
ket nyíltan nem lehetett terjeszteni» a igy ezek sokszor bujta
tott formát öltöttek*

Anyicskov "Értekezés a természetes teológia alapján a 

természetes istentisztelet kezdetéről és keletkezéséről"1^
című disszertációjában, melyet a vallás eredetéről ir» kimutat
ja» hogy a római katolikus egyház tekintélye éppúgy emberi 
előítéletekre és babonákra vezethető vissza» mint a primitiv 

Felhívja a filozófusokat» hogy ne a mennyei» de a«18mágia*
földi dolgokkal foglalkozzanak» s itt keressék a dolgok okait* 

Anyicskovra is nagy hatással volt Locke szenzualista filozófi
ája csakúgy, mint Kozelszkl.lre* aki szintén egyetértett azzal, 

hogy semmi sincs az értelemben, ami előbb ne lett volna a dol
gokat tükröző érzetekben. Ő gyakran utal műveiben Helvetiua-ra* 

Jíouaaeau-ra és Monteaauieu-re is* Franciából fordította az 

"Enciklopédiá"-ból Piderot-nak és másoknak a cikkeit és azokat 
két könyvben adta ki* Alapvetően ő is materialista felfogású 

volt és megállapította,hogy a dologi világ örökké létezik, 

az anyag nem válhat semmivé, az emberek tudatától függetlenül 
létezik*

Az orosz "reformerek" közé tartozott Szoeranszkij is, 

aki számos uj tervet és újítást dolgozott ki a társadalmi ba
jok orvoslására* A "Bevezetés az állami törvények gyűjteményé- 

is»19
tára alakítsák át* 6 is elitéli az önkényrendszert, s rámutat 

annak negativ vonásaira, például az alattvalók kiszolgáltatott
ságára, ugyanakkor az uralkodói hatalom abszolút volténak igaz
ságtalanságéra* A szerződéses államelmélet hive. Szerinte "A 

nép hozza létre a hatalmat, alkotja a törvényeket, de azt át
adja a kormánynak, akitől jogainak védelmét nyeri* 

lasztóttá a végrehajtó és a törvényhozó hatalmat, mely utób-

müvében javasolta, hogy a feudális rendszert burzsoá min-

„20 Szétvá-
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bit több részre osztja. HAz állam átalakulásának tervezete 

cíeiü munkájában bírálta a cári állam korszerűtlen felépítés ét* 

és sürgeti annak modernizálását. íá^gaem sürgeti a monarchia 

megszüntetését, mivel királypárti nézeteket vallott. Úgy gon
dolta, hogy a jé király ésszerű törvényei segítségével elkerül
heti a forradalmat. Szperanszkij nézeteit nagyban befolyásol
ta az, hogy I.Sándor uralkodása alatt olyan liberális reformok 

születtek, melyekkel a maga oldalára tudta állítani a nemes
séget, ugyanakkor némileg korlátozta a paraszti kizsákmányo
lást is. Az 1981-es ukáz lehetővé tette a parasztok szemára a 

földvásárlást, 1802 végén megszületett az egyik legjelentő
sebb kormányzati reform, mely elrendelte a szenátus és a 

minisztériumok átalakítását. 1803-ban született meg az első 

olyan ukáz, amely enyhített a jobbágyság uraltál való függé
sén, mivel lehetővé tette, hogy a földesurak jobbágyaikat 

váltságdíj ellenében felszabadítsák, Szperanszkij később már 

nem folytatta felvilágosult filozófiai tevékenységét és a fe
udális önkény szolgálatába állt*22

«21

3.3. Az..oro8z,..Ш.Шl.a.^.^abri2.ta
mozgalom előkészítői.

3.3.1. /umnat-.faf » kflat-gur^ai, ^Y,Wgm?HW 
a politikai és io#i eszmék terén megnyilvánuld

Az orosz felvilágosodás valamennyi fenti képviselőjére 

nagy hatással voltak a nyugat-erurdpai polgári filozófusok
nak az allamra vonatkozó nézetei, de mégsem jutottak el - 

Ra.^yiscsev kivételével - azok radikális elvei alapján a 

t übérl rend ta#:adbeál&. Politikai szemléletük hiányosságát 
abban látni, hogy monarchikus illúziókat tápláltak a cárral 
kapcsolatban. Hittek abban, bogy reformok segítségével, a köz
vélemény nyomására, az uralkodó megoldja a társadalmi bajo
kat. Ebben a vonatkozásban radikalizmusukat nem tudták olyan 

következetesen végig vinni, mint nyugat-európai társaik. 

Forradalmi gondolkodásával csupán Bagyiacsev helyezhető a 

nyugati filozófusok mellé, hiszen ő volt az egyetlen, aki
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meghaladta honfitársait. Gyeaznyicki.1 ée Növiкоv ia az ab
szolút monarchia hívei voltak. Ez a jelenség azzal magyaráz
ható részben, mint említettük, hogy Oroszország nem rendel
kezett erős polgársággal, a Így hiányoztak aharmadik rend
hez fűződő illúziók a felvilágosodás legtöbb képviselőjénél.2^

Nézeteik közös, vagy hasonló vonásai mellett / Így példá
ul a hűbéri rendnek polgári reformokkal való szabályozása, 
a hivatalnokok és birák korrupteáfának leleplezése, a jobbágy
ság terheinek csökkentése / voltak eltérő véleményeik is. 

így néhányán közülük, fia,yiscsev is, bírálták a tőkés rendszer
nek azt a fajtáját, amely Amerikában és Syugat-Európában ala
kult ki# Ebben a vonatkozásban radikálisabb nézeteket vallot
tak a nyugat-európai polgári filozófusо Írnál.

Kétséges azonban a kétféle felvilágosodás szembeállítá
sának jogosultsága, hiszen nem egy-«4őben jelentkező szelle
mi áramlatokról van szó. A nyugat-európai felvilágosodás első 

hulláma а XVII. századtól а XVIII. század közepéig hatott és 

Ragyiscsev csak az 1770-es években kezd Imi. А XVIII. század 

második felében már a nyugat-európai, esen belül főleg a fran- 

cla felvilágosítok la radikáliaabb nézeteket vallanak ЛаЫу/ 

áo Дшайдиду. üyvlkov, Gyeaznjrl9klj az orosz felvilágosodás 

leghaladóbb képviselői már ezen nevelkedtek. A Nyugat-Európá
ban és Amerikában lezajlott társadalmi harcok előrehaladott 

eredményei lehetőséget adtak a kelet-európai felvilégositők 

számára, hogy néhány vonatkozásban valóban radikálisabbak le
gyenek tanítómestereiknél. De a Nyugat-Európától való elmara
dás továbbra is észrevehető volt.2*

Szeretnénk hangsúlyozni azonban azt, hogy a kelet-euró
pai felvilágosodásnak a nyugat-európaival való összevetésekor 

nem értékrendet akarunk megállapítani, csupán azt nemzetközi 
összefüggéseiben próbáljuk értelmezni. Ez az értelmezés pedig, 
feltételezi a két felvilágosodás folyj 
besitő szemléletét, Így a különbözőségek mellett a közös vonások 
felismerését is.2^

tainak együttes, szei

V
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Habár az orosz társadalom élvonalbeli erői élénk figye

lemmel kisérték a nyugati politikai és ideológiai eseménye
ket, mégsem képviseltek forradalmi eret« Politikai és gaz
dasági követeléseikkel nem léptek fel egységesen, azokat 
nem terjesztették a cár és az uralkodó osztály elé. Megala
pozottnak tűnik Dolmányosnak az a véleménye, bogy az "orosz 

felvilágosodás, még a kelet-európai országok hasonló szelle- 

mi áramlataihoz képest is. gyenge társadalmi bázison nyugo
dott."26

Ugyanakkor, paradoxonként hat, de mégis igaznak tartjuk
az orosz felvilágosodás em-azt a nézetet, mely szerints " 

boréi kevésbé forradalmárok, mint a nyugati írók politikai 
téren; radikálisabbak és realistábbak azoknál művészeti té-

. . . .

Mindezt összefüggésben látjuk azzal, hogy a kelet- 

európai elmaradott, feudális kötöttségektől terhes társadal
makban a társádalmi hierarchia és a rendi kiváltságok meglé
te, a nemesek tudatlansága és gőgje akadályoztak a személyi- 

sót1: telj ea megvalósítását és kibontakozásit. Az ilyen társa
dalmi szituációkban, amelyekben a haladó értelmiségi és pol
gári rétegek a feudalizmus súlyát, erkölcsi terrorját elvi
selhetetlenül nyomasztónak érzik, - de társadalmi, politikai 
cselekvésre nincs lehetőségük -, aspirációikat az érzelmi és 

erkölcsi világba transzponálják, éber Antal szerint a szenti
mentális müvek nagy része ilyen társadalmi helyzetre vezet
hető viasza.28

ren.

Ezzel a gondolattal már ót is léptünk az irodalom terü
letére . amelynek átalakulása a polgárosodás kezdetének idősza
kában Kelet-Európában sajátos körülmények között zajlott le. 

Kitekintésünket az irodalom területére indokolttá teszi az a
tény, hogy Ragyiacaev nemcsak kora haladó nemesi értelmiségé
nek kiemelkedő és tevékeny közéleti személyisége volt, hanem 

a felvilágosodás orosz irodalmának jeles Írója, művésze is.
K müve az "Utazás Pétervárról Moszkvába11 az orosz szentimen- 
talizmus jelentős alkotása.
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5*4 • Milyen jellemző vonásai voltak a felvilágosodás 

irodalmának Kelet-Euróoában. különös tekintettel
Oroszországra?

Oroszországban a felvilágosult irók köre viszonylag cse
kély számú Íróra korlátozódott. Ide tartozónak véljük

vikovot. A.U.Ragyiscaeyet. I./.«Krilpvot. á'yM.K^ramzint» 

D.I.Ponvizint. G.R.Gyerzaavint.

A XVIII« századból, а XIX. századba átvezető orosz iro
dalomban a társadalmi problémák ábrázolása terén hasonló áta
lakulási folyamatnak lehetünk tanúi, mint amely a társadalom 

szerkezetében lezajlott. A kora XVIII. századi orosz klasszi
cizmus olyan helyzeteket ábrázol, ahol az egyén és a társada
lmi/. érdekei többé-kevésbé 

Lomonoszov ódáira. А XIX. században jelentkező romantika azon
ban a legnagyobb problémát, éppen a felszabadított egyéniség 

ás a táxaadsűom érdekeinek ellentétességében latja. Ez az el
lentét feloldhatatlan a valóság talaján, s ezért sokszor utó- 

uínztikua megoldásokat adnak a kiút keresők. Jó példa erre 

Ragyiscsev " Utazás"-ában a "Tervezet a jövő szánjára" fejezet

,k. Jellemző például ez

is.

Ugyanakkor mig а XVIII. század későbbi szakaszában, a 

klasszicista orosz irodalomban a zsarnok nemes és a .jogaitól 
megfosztott jobbágy konfliktusa foglalja el / H0vikov, Krilov/ 

az uralkodó helyet, addig a XIX. század romantikus irányzata 

Eár a személyiség kibontakozágának gátat vető társadalmi kö
töttségek ellen lázadó hősöket vonultat fel / Karamzin, Ragyia- 

C3ev és Ponvizin müvei/.

Továbbá létezett egy "szatirikus tendencia is", mely az 

orosz felvilágosodás jelentékenyebb oldalét képezi. Ez az 

irányzat Kantemirre1 születik és Hovikov. Krilov szatirikus 

revüin keresztül, "Ponvizin által létrehozott társadalmi komé
diával folytatódott Gogol és Gribojédov müvei ben.

A társadalmi mozgalmak nyiltabbá válásával megfigyelhető 

az АЩЩГгтЬап is a valóság teljesebb ábrázol kainak igénye.
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Hogyan alakultak át Kelet-Eurépa irodalmai а,.ХУЩд> 

osásad fordulóján?

Sőtér látván jgy fogalmazs "Kelet-Európa irődalmai nem 

azon a mádon alakulnak át# mint a polgári fokra érkezett nyu-
"30 Mivel Kelet-Európában a polgárodat! országok irodalmai* 

aodáa összekapcsolódik a nemzeti felemelkedés, az elmaradott
ságból való kiemelkedés gondolatával, az itteni irodalmak adop
tálni akarják az uj irodalom vívmányait éo ehhez kezdetben a 

klasszicizmusból merítenek* lemét Sótérre hivatkozunk, aki a 

belet-euriSaai klaeaslclzmuariSl Írva megállapítja, hogy az a 

"aolr-ári haltara elfaoadltőja. a felvllágaa 

.iesstő.ie*"31 A gazdag orosz klasszicizmust példaként említi, 

melynek kedvelt műfaja az óda és ehhez a műfajhoz nyúl a fel
világosult Ra&ylscaev iis. Ő azonban már konkrét értelmet ad 

az ódának, kiemeli azt az elvontságból /jó példa erre "Szabad
ság" cimü ódája/* Ugyanígy ezekben az irodalmakban a sze.nti- 

aentalizmus is a felvilágosodás egyik elemeként jelentkezik*

A affiSSi- éa kelat-eur^J y^vlláfioiMa.-q Irodalmainak 

döntő különbsége éppen abból adódik, hogy azok eltérő táráé- 

&lS4.Jfealagt épültek: míg a nyugati Irodalmakban a harmadik 

rend válik az irodalmi mü hősévé, addig "Az orosz irodalom 

hőse a nemes ember volt, aki elszakadt saját osztályától*"32 

Az a tény, hogy Oroszországban a polgárság nem képviselt for
radalmi erőt, továbbá az, hogy a polgárosodás eleve megkésett 
és elhúzódó jellegű volt, magyarázza egyfelől az orosz falvi- 

3U.goqQdásnak* mint ideológiának gyengeségét. Ы*afelől pedig ép
pen ez lehet az oka a művészi alkotások
melyek már előre vetítették az orosz romantika születésének 

kezdeteit.33

Volt e,
megújhodásának a felvilágosodás időszakában* Nevezetesen az, 

Ш&У a wne«^j-ffigM4Д^" » " nemzeti törekvések" a "nemzeti 
Ж013[.. védelmének, szolgálat óban állt" - állapítja meg Horváth 
Károly.34

a kelet-európai irodalom
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A kelet-európai irodalmakra ösztönzőleg hatott az a tény 

la* hogy nemzeti nyelven valósíthat^ék meg mindazokat az ered
ményeket* melyeket a XVII* és XVIII« szazad hozott az európai 
irodalomba« Az az igény, hogy megteremtsék
kát« megfelelt ezen irodalmak polgárosodási folyamat na <c«
A polgárosodásban elszenvedett lemaradást a nemzetté válással 
együtt akarták behozni, mely a népköltészet és a népi irodalom 

felfedezését jelentette számukra« Indokoltnak látszik az a kö
vetkeztetés, mely szerint Kelet-Európábán: "•••• tehát a, polgá-

/kie-«36roault irodalom felé a népköltészeten át vezet az ut« 

meléa tőlem/«

Áttekintve a korszak lényeges filozófiai hatásait és 

irodalmi folyamatait megállapíthatjuk* hogy az irodalmak fej
lődését meghatározó tényező mindenütt a polgári viszonyok 

milyensége: azok fejlettsége* vagy fejlet-lenségé volt« Az 

1770-1320-ig terjedő időszakban Kelet-Európában« üyu^at-Euró- 

pával ellentétben* még nem alakult ki fejlett polgáráéi?« En
nek ellenére a nemesség és a kis számú értelmiség haladó ré
sze élénken reagál a nyugati irodalmakban végbemenő változá
sokra* a felvilágosodás eszméire« hagy jelentőséggel bir eb
ben a korszakban
tett hatása. Véleményünk szerint* ezzel a hatással kezdődik 

el / indul meg / ezeknek az irodalmaknak a forradal 
ami természetesen ennél jóval összetettebb hatáafolyamat«

odása*

A felvilágosult eszméknek a hatására indulnak el a 

polgárosodás utján* mely egyben nemzeti megújulásuk igényét 

is megteremti számukra« A nemzeti irodalom megteremtésére 

irányuló törekvések készítették elő a nemzeti irodalmak ké
sőbbi virágzás át, amely majd a romantika időszakában valósul

él tovább a romantikában*«^meg« "A felvilágosodás számos elei

Térjünk vissza azonban II«Katalin monarchikus Oroszorszá
giba ezután az irodalmi kirándulás után« Azt tapasztaljuk* 

hogy az uralkodónőt, vagy ahogyan Benedek Marcell nevezi "Észak 

Semirámiaát* «•**" a francia forradalom végképp elriasztotta a 

felvilágosodástól« Elnémítja a forradalmi tanok hirdetőjét 

- líevikovot börtönbe veti* Ragyisosevet száműzi -, minden
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eszközzel megpróbálja meggátolni azok terjedését# Hosszú 

évekig nem ballatja hangját az ellenzék# A haladó eszmék tér» 

jedését azonban mégsem tudta a eámő meggátolni# Folyamatban 

volt annak az uj mozgalomnak a kibontakozása, mely bírálja 

a fennálló rendszert és meg akarja dönteni azt# Ebben az idő
szakban születnek meg az orosz felvilágosodás forradalmi vív
mányai, melyet később majd egy uj ellenzék, a dekabristák 

visznek tovább, s próbálják meg valóra váltani álmait#

IV# rész
4*0# Az orosz és az amerikai felvilágosodás kiomelkedő 

reprezentánsainak: A.á# Radioes evnek éq Th«Jeffer-
aonnak a politikai és jogi nézetei#

Az értekezés első három fejezetében a felvilágosodás 

eszmerendszerének fő vonásait mutattam be a XVIII# századi 
llyugat-Európában, Észak-Amerikában és a korabeli Oroszország
ban. A dolgozat célkitűzésének megfelelően a következőkben 

rátérünk Jefferson és Rag^iscsev, a két felvilágosult gondol- 

kodó politikai és jogi nézeteinek összevetésére. A kompará- 

ciőt alátámasztandó, indokolt kitérni életpályájuk alakulá
sára is#

4*1# Thomas Jefferson életpályája, eszmei fejlődése

1743-ban született Virginia államban, azaz a Dél szülött
je. Arisztokrata származása ellenére csatlakozott az angolel
lenes ptrthoz# Széleskörű és gazdag műveltségre tett szert# 

Kár 1769-ben a virginiai törvényhozó testület tagjává válasz
tottak# Az angol uralom elleni illegális harcban is kivette 

részét# 1774-ben gunyiratot szerkesztett III#György angol ki
rály ellen. Ezért az Írásáért az angol kormány törvényen kí
vül helyezte. Egy év múlva azonban beválasztották az ameri
kai Kongresszusba# Közvetlenül a nagy francia forradalom 

előtti időszakban 1785-től 1789-ig volt az Egyesült Államok 

nagykövete Franciaországban# Jó barátságba került Fierre Jean 

Cabanio / 1757-1808 / polgári demokratikus nézeteiről is
mert, felvilágosult gondolkodóval# Az 6 nAz ember fizikai 
ос erkölcsi természetének viszonya nl cimü müvén keresztül 
találkozott először filozófiájával és fizikájával.
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Locke éa Helvétiua műveit is tanulmányozta* különös tekin
tettel az utóbbinak a "Szellemről" éa az "Emberről"2 cimü mun
káira, Ezekben a müvekben megragadta az a gondolat, hogy am t 

az érzékek nem tudnak elérni* az az értei 
betetlen.

számára hozzáfér-

Párizsban 1787-ben adta ki "Virginiai Jegyzetek"3 cimü 

művét* mely tartalmazza haladó* demokratikus nézeteit* többek 

között az amerikai rabszolgaság elleneseket is, 1790-től négy 

éven át volt az Egyesült államok külügyminisztere, Hem titkol
ta rokonazenvét a francia polgári forradalommal* sőt politikai 
éa gazdaaági támogatást is nyújtott a franciáknak. Később két 

cikluson át az Egyesült Államok elnöke volt. Mivel azonban az 

amerikai burzsoázia felsőbb rétege túlságosan radikálisnak 

Ítélte nézeteit* búcsút kellett mondania a politikai pályának. 

Miután visszavonult a politikai tevékenységtől* felvilágosító 

munkát fejtett ki. Sokoldalúságéra jellemző* hogy nagyszerű 

zenész, továbbá a görög kultúra kiváló ismerője* valamint épí
tész is volt, ő volt az első nagymestere az amerikai neoklaaz- 

flgjoiata stílusnak. Megírta Virginia állam természetrajzát, 

szerkesztett egy Jézus-életrajzot* államjogi értekezéseket 
adott ki* valamint élete vége felé* 77 éves korában megjelen
tette "önéletrajzát"1 A világtörténelmi jelentőségű "Függet
lenségi nyilatkozatot"^ 1776 júniusában ő fogalmazta meg, 
mely nyilatkozatban jól tükröződik politikai és jogi felfo
gása, A "nyilatkozat" egyszerű* de méltóségteljes nyelveze
tével befolyásolta az amerikai orózaatilus fejlődését is.

Jefferson alapította Virginia állam első egyetemét. Ha
lála* pontosan 30 évvel a Függetlenségi nyilatkozat aláírását 

követően* 1826.julius 4-én következett be* Szellemi hagyaté
kán kiviül gazdag könyvtárat is hagyott az amerikai államra.

4*2, Alekszandr áylkolajevics Ragylscaev vályúi a,
SUOttL ШШШ

1749-ben Verhnyeje Abljazovo-ban született* gazdag ne- 

si családból. Gyermekként a moszkvai egyetem tanárai ta
nították, majd a pétervári kadétiskolába íratták be. Az 1760- 

as évek második felében diákoskodott a lipcsei egyetemen*ahol
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először hall a haladd nyugati gondolkodókról és ismerkedik 

meg müveikkel* Rá is, Jeffersonhos hasonlóan, nagy hatást 

gyakorolt Helvétiua. különösen a "A szellemről" irt hires 

munkájával, valamint Rouaaeau "Társadalmi szerződése«" Haza
térése után szenátusi hivatalnok lett* 1773-ban lefordította
ваыу чмаиш а ада манта*6 °1ша
amelyhez fűzött Jegyzeteiben az önkényuralmat támadja* Több 

éven át a Kereskedelmi Kollégiumban dolgozott* ahol alkalma 

volt belelátni az orosz gazdasági és politikai élet visszás
ságaiba* Ezek hatására haladd szemlélete elmélyült* Az orosz 

paraszti tömegek antifeudélis harcai, főleg a Pugacsov-felke- 

léa tovább erősítették radikális meggyőződését a társadalmi 
bajok orvoslásának szükségességéről*

Alkotói fénykora az 1730-90-es évekre esik* 1781-83 kö
rül irta a "Szabadsáv" ódáját, melyet áthat az ember szabad
sághoz való Joga és a népforradalom iránti lelkesedés* Fő 

müvében, az "Utazás Pétervárról Moszkvába az orosz felvi
lágosodás realizmusának vezérelvei a legteljesebben és leg
következetesebben fejeződnek ki* А XVIII* századvég orosz 

valóságának hiteles korrajzát adja az önkényuralom szatiri
kus bírálatával együtt* Amikor II»Katalin cámő elolvasta} 

kijelentette, hogy szerzője még "Pugacsovnál is veszedelme 

oebb gonosztevő".3 Ragyiscaevet először halálra Ítélik, majd 

az Ítéletet megt? ltoztatva szibériai száműzetésre kárhoztatják* 

6 volt az első, akit forradalmi eszmék hirdetéséért száműztek* 

Szibériában irta "Az emberról* halandóságáról és halhatatlan- 

agáról"9 / 1792-1796 / cimü munkáját* I«Páltól 1796-ban ka
pott amnesztiát* Sőt, I.Sándor idején, azaz I.Pál halála után, 

kinevezték egy törvényelőkészítő bizottság tagjává is« de re
formterveit nem méltatták figyelemre*

Üldöztetése ellenére sem szakított haladó nézeteivel* 

Gyerzsávin, a költő, az "orosz Mirabeau"-nak nevezte, akinek 

munkásságában Jól kidomborodnak a felvilágosodás Jellemvoná
sai*10
setés kilátásba helyezése annyira elkeserítették, hogy 1302- 

ben öngyilkosságot követett el* Felvilágosult munkássága nagy 

hatással volt a dekabristákra és Puskinra is*

Politikai elgondolásainak kudarca és egy újabb számü-
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Politikai és .jogi nézetei!: összehasonlítása4.3.

A továbbiakban Th. Jefferson és A.I?»Hagyjacaev politikai 
és jogi nézeteinek hasonló éa eltérő vonásait az alábbi pon
tok szerint rendszerezve elemzem:

4»3*1* a természetjogról éa a tulajdonról 
4.3.2* a népszuverenitásról
4.3.3. a forradalomról éa a forradalomhoz való jogról
4.3.4. a népi földtulajdonról 
4.3.3. a zsarnokságról és az önkényuralomról
4.3.6. a törvényről
4.3.7. a hatalo 

4.3.3. a szerződéses elméletről
4.3.9. az államról és az államformáról
4.3.10. a rabszolgaságról
4.3.11. a jobbágyrendezerről
4.3.12. a vallásról, illetve a lelkiismereti éa vélemény- 

szabadságról
4.3.13. a nevelés szerepéről és az ideális oktatási rend

szerről
4.3.14. a sajtószabadságról és a cenzúráról.

gosztásrél

Kotársak voltak ugyan, de különböző társadalmi, illetve 

politikai rendszerben, egymástól igen távol éltek és tevékeny
kedtek. Ennek ellenére mégis meglepően sok hasonlóságot lehet 

felfedezni jogi éa politikai aafmErendszerükben.

Az első ilyen nyilvánvaló közös vonás az, hogy mindket
ten jogászok voltak, képzésüket, foglalkozásukat tekintve.

A második hasonlóság az elsőből következően az, hogy mind- 

ketten hasonló érzékenyedéi reá,- ál tele ufeganasokja a koreez- 

mélcce. s ez müveik elemzéséből jól kitűnik.

A harmadik azonosságot az adja, hogy bár alkotói tevé
kenységük jelentős részét teszik ki politikai és jogi témájú 

Írásaik, törvénytervezeteik, deklarációk, mégs 

sem olyan müvet, melyben ezeket összefoglalva és rendszerez
ve találnánk meg.

irt egyikük
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Az alábbi elemzés forrásait elsősorban főműveiк« illet

ve azoknak is azok a részletei képezik, melyek történelmük« 

illetve a világtörténelem nagy eseményeihez kapcsolódva szü- 

1 ettek mei* ezáltal Jő alapot adva az összehasonlításhoz*

Jefferson legjelentősebb alkotásai ilyen szempontból 
a már emlitett "Függetlenségi nyilatkozat»и összehasonlítási 
alapként vehető számításba az ezt megelőző "Virginiai Kyi-

melyek az amerikai nép függetlenségéért folyta-iaílasar,11
tott harcában születtek meg* Jefferson részt vett ebben a
harcban, mint a második Kontinentális Kongresszus küldötte 

és végül is ő egyedül fogalmazta meg a gyarmatok független
ségét kinyilvánító történelmi jelentőségű dokumentumot* Egy 

későbbi visszaemlékezése szerint "semmilyen könyvet", vagy 

"pamfletét" nem használt a "Függetlenségi Nyilatkozat" meg
szövegezéséhez. Célja csupán az volt, hogy a józan ész érve
ivel igazolja az emberiség előtt a gyarmatok függetlenné vá
lásának szükségszerűségét* 

a "Jegyzetek Virginiáról" müve, továbbá "önéletra.iza", vala
mint a "Virginia j^llam Alkotmánytervezete" és magánlevele
zése nagy figyelmet érdemel*

12 A dolgozat témája szempontjából

Ragyiscsev politikai programjának megfogalmazódásához 

hosszabb időre volt szükség és kikristályosodását kb* az 

1739-90-es évekre tehetjük. A jobbágyrendszer felszámolásá
nak és a cárizmus megdöntésének gondolata, mint politikai 
program, a "Szabadság" ódájában szerepel először együtt*

Ez a politikai elgondolás, a felvilágosodás más eszmé
jével együtt, nyilt forradalmi színezettel jelenik meg 

"Utazás"-ban, melynek megírása éppen a fenti periódusra esik.
A könyv megszületésének körülményeiről ßsiga Így
vall: "Világomban körbenéztem - lelkemet a2 emberiség szenve
dései fölsebezték* Magamba tekintettem - és megláttam, hogy 

az ember nyomorúsága az embertől ered, és gyakran csupán 

nak okából, hogy nem helyesen látja az őt körülvevő dolgokat."13 

így jön rá arra, hogy az embereket rá kell ébreszteni az igaz- 

aágra, hogy bárki, "hozzájárulhasson a hozza hasonlatosak bol
dogulásához* Ez a gondolat késztetett arra, hogy megírjam azt.

an-
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kiindulva leszögezték azt, hogy minden embernek bizonyos 

veleszületett jogai vannak: "Minden ember« a természet rend
je szerint, egyenlően szabad és független, s mindenkinek bizo
nyos veleszületett jogai vannak, amelyektől, ha társadalmi kö
zösségbe is kerül, semmiféle szerződés meg nem foszthatja,vagy 

utódaitól azokat el nem veheti} ilyenek: az élet és a szabad
ság él 1 kapcsolatosan a tulajdon megszerzésénekte
és birtoklásénak, a boldogságra és biztonságra irányuló tö-

17/brekvésnek, valamint azok elnyerésének joga."

Jefferaon tehát, a korábbi Virginiai deklaráció nyomdo
kain haladva fogalmazta meg a Függetlenségi Nyilatkozatban 

is az emberek egyenlőségének eszméjét. Megjegyzem itt azt, 

hogy Jefferson a természetjog! elveket a Nyilatkozat terve
zetében következetesen alkalmazta« mert abba belefoglalta a 

rabszolgaság eltörlését is, hiszen a minden emberben a rab
szolga la benne van. A véglegesen elfogadott szövegből azon
ban ezt a részt, elsősorban a déli rabszolgatartó államok ké
résére kihagyták.

A "Teremtő"-re, mint a világ a megalkotójára való hi
vatkozás arra enged következtetni, hogy Jefferaóntól nem vol
tak idegenek a deizmus nézetei sem, mely nyiltan elismeri 
Isten létezését, mint a világot megalkotó lényét, aki azonban 

később már nem avatkozik az események természetes menetébe.

Habár Jefferson, saját bevallása szerint, nem támaszko
dott semmilyen közvetlen forrásra a Nyilatkozat megszöve
gezésekor} az európai felvilágosodás természetjog! koncepció
ja, valamint a népszuverenitásról vallott néztek hatása mégis 

nyilvánvalóan felfedezhető mindkettőben*/a Virginiai Nyilat
kozatnál közvetett hatása mérhető./

így például, az "Élet"-hez és "Szabadság* hoz való jog 

mellett, a "Boldogsághoz való logot " is említi a független
ségi Nyilatkozatban. Ezek a doktrínák nyilvánvalóan booke 

természetdogi filozófiájának hatására kerültek a Független
ségi líyilatkozatba. A fenti Nyilatkozat bevezető bekezdésé
nek szavai is tükrözik Locke-nak az ember természetes joga
iról alkotott felfogását.10
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Eltérés a loeke-i koncepciótól annyiban van, hogy 

Jefferson,bár a "Virginiai Nyilatkozatba még belefoglalják 

a "tulajdon megszerzésének és birtoklásénak" jogát, de a 

Függetlenségi Nyilatkozatból már kihagyja a "Tulajdon" 

azót / property /, és csupán a fent említett három jogot 

aorolja fel* Vajon mi indokolja ezt a változtatást? Talán 

Jefferson elméletileg nem tudott volna különbséget tenni 
a jogok különböző fajtái között? Ez utóbbit nem tartjuk va
lószínűnek* Egyik Nyilatkozatban sincs egyetlen olyan szó# 

vagy kifejezés sem, amelyet ne szándékosan használtak volna. 

Nézetünk szerint Jefferson úgy vélte, hogy a természetes 

.logok közé nem tartozik a tulajdonhoz való jog* Ebben a vo
natkozásban viszont a tulajdonról vallott nézetei rousseau-1 

hatást mutatnak, aki a tulajdonhoz való jogot, mint polgár
jogot fogta fel és nem sorolta a természetes jogok közé*1^

A locke-i koncepcióval ellentétben Jefferson a tulaj
dont nem úgy fogta fel, mint eleve adottat* kezdettől fogva 

létezőt; hanem Rousseau-hoz hasonlóan, úgy mint a munkával 
kapcsolatos és az emberi boldogsághoz elegendhetetlenül szük
séges tényezőt, s ebben is, Ugyanúgy mint Rousseau, meghaladta 

korát*

Ragyiscsev hasonló nézeteinek kialakulására nagy hatást 

gyakoroltak az észak-amerikai népek függetlenségi harcában 

megfogalmazódott Nyilatkozatok* Erre utalást találunk az 

"Utaséi"-ban* Tény például, hogy Ragyiscsev konkrétan, téte
lesen ismerte Pennsylvania, Delaware, Maryland és Virginia /!/ 

államok alaptörvényeit és az alkotmányokat kiaérő nyilatkoza
tokat.1 Nyilvánvaló, hogy ismerte Grotius természetjogi 
tanait is, / akit az "Utazás"-ban név szerint is megemlít /, 

hiszen ugyanezen müvében a következőket irta* "Minden ember 

más emberekkel egyenlőként született a világra* Mindnyájunk
nak egyforma tagjaink vannakj^alamennyiünknek van eszünk és 

akaratunk. Következésképpen, a társadalomtól függetlenül az 

ember olyan lény, amely senkitől sem függ cselekedeteiben... 

Miért dilit maga fölé hatalmat?..* önérdekében, mondja az

szétjogi gondolatot: "A polgár, bármilyen helyzetbe
E klasszikus müvében másutt is kifejti a terme-



- 86 -
tett is, a sors rendeléséből ember és mindig ember 

S amig ember, a természeti jog, mint a javak bőséges for
rása, az emberből soha ki nem apad. És aki őt természetes 

és sérthetetlen tulajdonától megfosztani merészkedik - go
nosztevő.
polgári / jogot is összehasonlítja ugyanitt, és eljut egy 

egalitariánus eszméhez a társadalomban, ami tiltakozás, 

ssembeszállás minden autftkratikus abszolutizmussal? "A ter

ád.

19/c Sőt, a természetjogot és a polgári / állam-

mészetjog bemutatta nektek a társadalmon kivülre képzelt
alkatuaknak te-embereket, akik, mivel a természet egyfori 

remtette őket, egyforma jogokkal birnak, következésképp min
denben egyenlőek, és egyik a másiknak nem lehet alávetve.
A polgári jog olyan embereket állított elétek, akik a korlát
lan szabadságot annak békés használatára cserélték fel. De 

lia ők valamennyien hatást szabtak szabadságunknak és szabá
lyozták cselekedeteinket, akkor éppúgy, ahogy egyenlőek ter
mészetes szabadságukban, mert embernek születtek, egyenlőek 

nek kell lenniök a szabadság korlátozásában is. Következéskép
pen itt sem lehet egyik ember a másiknak alávetve.

A HTanulmány a törvényhozuaréln cimü müvében részletesen 

ir az ember elidegeníthetetlen jogairól.

Ka, yiscsev megkülönböztetett terméezetes jogokat, me
lyekhez sorolta a wazemélyj biztonság és a qzemélyi szabad
ság; "-hoz való jogot, melyeket pozitív jogként fogadott el.2°
A személyi szabadságjogokhoz sorolta:

1» a polgárok egyenlőségét a törvény előtt,
2. a személyes szabadságot, mely a gyakorlatban úgy érvé- 

nyeatil, hogy "aeniq nem Ítélheti el bírói Ítélet nélkül"21
3. továbbá a Habeas corpus törvényt, melyet a személyi sza

badság legfontosabb jogi biztosítékaként fogott fel ő is, 

ahgol mintára.22
Mint kitűnik, Ragyiscsev sem foglalta a tulajdonhoz va

ló jogot a természetes jogok közé. Ebben a vonatkozásban te- 

ы* JejlmoPBfrj, egyetértett, azonban eltérő volt mégis a vé
leménye abban, hogy ő egy egyfajta e;.;:alltáriánus társa daléit 

képzelt el ideálisnak, Rousseau nyilvánvaló hatására. Az egyen- 

lőodin alapuló társadalom melyről ir, arra enged következtetni,
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met a népből alakult, jól szervezett népfelkelő seregre ala
pozta, szemben az állandó hadsereggel, mely a szabadságot 
békeidőben veszélyezteti* / lásd XIII* pontot /.

Jefferson minden bizonnyal azt a locke-i doktrínát alkal
mazta itt következetesen, amely szentesi-ti a népnek a felke- 

léghez való .jogát* Mint arra már utaltam Locke filozófiájá
val kapcsolatban, ez az elmélet abból indult ki, hogy egyik 

embert sem illet meg több jog amáaiknál* melyből az követke
zik, hogy az emberek szerződést kötöttek jogaik biztosításá
ra és létrehozták az államot* Ha az egyéni jogaikról lemon
dott állampolgárok úgy találják, hogy nem ké£>viselik érde
keiket megfelelően, jogukban áll visszavonni a hatalmat a 

kormánytól. Ez azt is jelenti egyben, hogy a nép csak azt a 

politikai hatalmat ismeri el jogosnak, amely valóban a "köz- 

;i 61 ét "-ért / for the public good / van, azaz érdekeiket szol
gálja.

Ra^yiscaev. még az "Utazás" megirása előtt, Mably "El
mélkedések a görög történetről" cimü müvének fordításához 

fűzött megjegyzéseiben lelkesedéssel számol be a XVIII. szá
zadi ап^о1 ás ameri kai forradalmakról. 6 is vallja, hogy:
"Ha átengedjük a törvényeknek jogaink és természetes hatal
munk egy részét, ezt azétt tesszük, hogy az javunkra használ
tassák fel, erről mi a társadalommal hallgatólagos szerződést 

kötöttünk* Ha ezt megsértik, akkor mi is felszabadulunk köte
lezettségünk alól*"^ Ragyiacsev is egyetért azzal* hogy a 

polgárnak jogéban áll felmondani a szerződést az állammal*
/ kormányzattal /, illetve az uralkodóval, ha az nem képvi
seli érdekeit*

Ragyiacaev a "Szabadság" ódában következetes marad a 

népszuverenitás eszméje mellett; alapgondolat az, hogy csak 

a nép lehet egyedül az uralkodó, melyre figyelmeztet:
"Uj jog támadt, a nép uralma, 

közössé vált a hatalom, 
mindenki hiven lép nyomába, 
lélekben is csak ót kivánva, 

a közhaazont nem sérti meg, 
a hatalom mindenkik lett, 

munkám is igy lesz közös érdek."29/a
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Majd, as óda 14. versszakában a vesztőhelyre vitt cár alá
vetettségét a népnek szenvedélyesen, de nyilvánvaló egyértel
műséggel fejezi ki:

"Bilincseket ver száz kezére, 

a mint polgár áll a vád elébe, 
hol már a nép ül trónusán,
"Te hatalommal visszaélő, 

te általam fölkent merénylő 

hogy támadhattál énreám?"2^b

Ez a gondolat már a nép forradalomhoz való jogának elis
meréséhez vezet el bennünket.

4.3.3. Nézeteik a nép fcgteléahez való jogáról, a népi
ЛшлЫшйЗкх

Jefferson a népnek nemcsak azt a jogát ismerte el, hogy 

ne engedelmeskedjék az érdekeit sértő hatalmi szervnek, hanem 

a forradalmi felkeléshez való jogát is8 "De amikor a vissza
élések hosszú sora és a jogtalan beavatkozások azt a szándé
kot árulják el, hogy a népet önkényuralom alá akarják vetni, 

akkor ennek joga, sőt kötelessége az ily kormányt megdönteni
n30

. *.
Mit jelentett Jefferson korában kiállni a politikai és 

társadalmi küzdelem legélesebb formája, a forradalom mellett?
Jefferson részéről ez, Locke-hoz hasonlóan, egyrészt 

szembeszegülést jelentett az isteni ЛQ£i abszolutizmus érvény
ben lévő elméletével, mert az állam a polgári javak őrzésére 

alakult közösségi másrészt jelentette a gyarmati burzsoázia 

érdekeinek megfogalmazását / ahhoz hasonlóan, ahogyan bocke 

tette azt az angol polgárság esetében/.^1 

azért lehetett az amerikai forradalom apostolává« mert a 

felkelt gyarmatokat igazolta akkor, amikor a Nyilatkozatban 

elismerte a jogukat az angol király hatalmának megdöntésére, 
о ehhez még hozzáfűzi: "Ilyen volt a gyarmatok néma türelme 

és ilyen most a szükségesség, amely a kormány előbbi rend
szerének megváltoztatását kikényazeriti."^2 Mindez egyébként 
mutatja, hogy Locke, mint politikai teoretikus, igen nagy ha
tással volt Jeffersonra, illetve az amerikai polgári fejlő
désre.

Jefferson tehát
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B#SB«Groma,kov utal arra, hogy az amerikai burzsoá iro
dalom megpróbálja bizonyítani azt, hogy az amerikai forra
dalom lezajlása után Jefferson már nem lépett fel a népi

^ Valójában azonban Jefferson hfl 
maradt a né£i forradalomról való elveihez élete végéig# 1787- 

január 30-un James Madisonhoz irt levelében, a fhay felkelés
sel kapcsolatban ir a felkelésekről alkotott véleményéről 
általában; "ügy vélem, hogy e kisebbfajta felkelés olykor - 

olykor, jó dolog és olyan szükséges a politikai életben, mint 
a vihar a természetben#Másik hires, gyakran idézett mon
dása a zsarnokság elleni lázadás jogosságáról, as 1767-novem
ber 13-án vV.Stephen Stmith-nek irt leveléből származik: и A 

szabadság fáját időről-időre hazafiak és zsarnokok vére kell, 

hogy uj erőre élessze.

forradalom támogatójaként#

Jefferson támogatta a nagy francia forradalom ügyét is, 

mely megerősítette hitét a demokratikus köztársaságban, mint 

minden ember számára ideális kormányformában# Egyetértett a 

francia király kivégzésével, rámutatva arra, hogy az egyed
uralkodó éppen olyan büntetést érdemel, mint bármelyik bünöa#^6 

A francia forradalmat nemcsak erkölcsileg támogatta# 1785-től 
a forradalmi eseményekig, 1739-ig maradt Franciaországban, 
mint az Amerikai Egyesült Államok nagykövete# Közvetlen kap
csolatba került a francia felvilágositókkal, barátja volt 

Pierre Jean Georges Cabanis-nak. Külügyminiszterként politi
kai, sőt gazdasági támogatást nyújtott a francia köztársa
ságnak-?- mint arra már utaltunk#

Ez ismét alátámasztja Jeffersonról azt a feltevésünket, 

hogy közéleti pályája során eszméit a gyakorlatban ia igye
kezett# mint gyakorlati politikus, következetesen megvalósí
tani# Életpályája különös, szerencsés alakulása is közreját
szott ebben; ellentétben Ka^yiscaevvel. akinek forradalmi né
zetei életében nem valósulhattak meg a gyakorlati politika 

szintjén, bár erre mint törvényszerkesztő is kísérletet tett# 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy forradalmi nézetei 
korában ne tettek volna nagy hatást#
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Ragylacaev több müvében ia foglalkozott a népfelkelés 

gondolatával* bár ő "A népi forradalmat, mint szervezett, 
céltudatos politikai és szociális forradalmat"3*^ képzeli 
el, melyhez hosszú előkészitéare van szükség.

Az "Utazás" "Gorodnya" fejezetében Így ir erről: "ó, 

ha a rabok, akiket súlyos bilincsek terhe nyom* felbőszül
ve* kétségbeesésükben, a szabadságukat lenyűgöző béklyóval 
széjjelzuznák fejünket* uraik fejét* és vérünkkel festenék 

pirosra földjeiketl Mit vesztene ezzel az állam? a nép so
raiból gyorsan támadnának nagy férfiak, hogy a kiirtott faj
ta aelyét betöltsék, de azok más véleménnyel volnának ön
magukról és nem lenne joguk az elnyomáshoz. Nem ábránd ez{ 

tekintetem áthatol az idő sürü kárpitján, mely szemeink elől 
elrejti a jövőt*"3"

Fenti sorok elismerik az önkényuralom megdöntésének jo
gosságát* méghozzá néufelkelés utján.

Ragylacaev a népnek ezt a jogát Jeffersonhoz és más 

nyugat-európai felvilágosultakhoz haarslóan, mintegy a 

természetjogok közé sorolja. Jó példa erre a "Szabadsáv" 

ódájának alábbi részlete* ahol a nép győzelméről Írva meg
állapítja:

"A természet törvényre kap hát, 

milyen nagy is vagy ó* szabadság!
Teremtő Isten alkot igy!"39 Majd később ugyanezen a 

helyen:"hz a természet törvénye: a zsarnokságból születik a 

szabadság* a szabadságból a rabság.•• 

csevre tett hatása a fentiekből nyilvánvaló, hiszen mindket
ten Ugyanúgy ítélik meg a nép-hatalom kérdését. Ragyiscsev 

is* a francia gondolkodó nyomán, azt vallja, hogy a néo ha
talma szuverén, nem ruházható át senkire.

«39 Rousseaunak Ragyis-

Ugyancsak hasonlatosságok fedezhetők fel szerzőink fel
világosult eszmerendszerében a néo és a népi földtula.1 dón 

kérdésének megítélésében.
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4.3*4# A.népről és a népi földtulajdonról

Amennyiben nem értelmezzük rosszul Jefferson és Ragyis- 

csev müveit» a "nép” alatt elsősorban mezőgazdasággal fog
lalkozó embereket / kis farmereket» illetve jobbágyparaszto
kát / értettek. Ez mindkettőjük haladd nézeteinek erős 

a^rárszinezetet kölcsönös. Mindketten elsősorban a mezőgaz
daságban látták a népgazdaság virágzásának, a nemzet jólé
tének forrását.

ha a földet igazságosan osztanék el és az üzlet
emberek érdekszövetségei / a Pöderalistákat értve alatta / 

nem tudnának a gazdasággal saját érdekeiknek megfelelően 

manipulálni és a szabadság biztosítva lenne, 

son.

. . . .

«40- Írja Jeffer-

Ra^lscsev nagy szeretettel ábrázolja az elnyomott 
népet, eltérően a kortárs Íróktól, akik komikusán mutatták be 

a jobbágyokat.41

Nagy együttérzéssel ir a nép szenvedéseiről és rámutat 

arra az ellentmondásra, hogy a földműves termeli meg ugyan 

az élelmet, de ő nem részesül belőle: "A földmi.vés! - éhsé
günk csillapítója, jóllakatónk, az, aki egészséginket biz
tosítja, az, aki életünket meghosszabbítja, az, akinek nincs 

joga, hogy rendelkezzék akar azzal, amit megművel, akár az
zal, amit termel. Kinek van a legközvetlenebb joga a földhöz, 

ha nem annak aki megműveli?"42 Ragyiscaev felvilágosult 

eszméinek haladó jellege jól látható e sorokból.
Ra^yiacsev a parasztok felszabadítása mellett, síkra 

szállt azok földhözjuttatásáért, amely gondolathoz még a 

felvilágosult filozófusok közül is kevesen jutottak el. Az 

Utazás "üntyilov" fejezetében, mely a "Tervezet a jövő szá
méra" alcímet viseli, egy vázlatot ad arra vonatkozóan, hogy 

hogyan képzeli el a parasztok fokozatos felszabadítását. En
nek egyik lépcsójeként a földek parasztok faltai történő bir
tokbavételét tartja szükségesnek. Szerinte ezáltal lehetne
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növelni a paraszt érdekeltségét a termelésben. Ez visszahat
na a mezőgazdaság termelékenységére, közvetve pedig az egész

A-Z
társadalom jólétére* J

A paraszt tulajdonába kell átmennie az általa megmunkált
44földnek* mendja Ragyiscsev, hiszen 6 maga fizeti a fe.iaóót is*

beírja, hogy a saját földjén a földműves kétszer annyit termel, 

mint a kényszer alatt végzett munka eredményeként*4^

Jefferson 1776 júniusában fejezte be a "Virginia illám 

Alkotmány tervezete" cimü müvét, melyben leszögezi, hogy "Min
den nagykorú személynek, aki még nem rendelkezik, vagy még 

nem rendelkezett 50 acre földdel, adassák meg a jog 50 acre 

földtulajdon birtoklásához, vagy annyihoz, amennyi a meglévő 

földjét ennyire egészíti ki 
ezt a földtulajdont rajta kivül*

és senki más ne kaphassa meg• • •
«46

Jefferson liberalizmusának agrár!ellege itt is megmutat
kozik* Szerinte is az az ideális állam, ahol a lakosság min
den ta^.ia rendelkezik egy kisebb földbirtokkal*

Mindkettőjük nézete ebben a vonatkozásban is közel áll 

Rousseau-éhoz, aki szintén a kistulajdont tekintette a tár
sadalom alapjának* Ebből a szempontból ő sem ellenezte a ma
gántulajdont, csupán a nagy vagyonokat, melyeket szerinte fel 
kell osztani egyenlően az állampolgárok között*4^

Következésképpen Jefferson is, mint Rousseau a kisbir
tokosok* illetve kistulajdonosok rétegét akarta kialakítani 
a társadalomban*

Végsősoron tehát mind Jefferaonnál, mind Ragyiscsevnél 
as egalitarianus eszme egy kispolgári tulajdonon alapszik
a földre vonatkozóan.

A népi forradalommal kapcsolatosan érdemes megvizsgál
ni szerzőink véleményét a zsarnokságról is*
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4*3*5# A zsarnokságról

Jefferaon a F ggetlenaégi nyilatkozatban III.György 

angol királyt zsarnoknak nevezi éa felsorolja a gyarmatok
kal kapcsolatban elkövetett "bűneit". / Rendkivül tanulsá
gos, hogy a Nyilatkozatnak ez a terjedelmes része szinte 

szó szerint egyezik a "Virginia Állam Alkotmány tervezete" 

preambulumával!/# Kifejti, hogy: "amikor a visszaélések 

hosszú sora és a jogtalan beavatkozások azt a szándékot árul
ják el, hogy a népet önkényuralom alá akarják vetni, akkor 

ennek joga, sót kötelessége az ily kormányt megdönteni, s 

jövendő biztonságát megfelelően megvédeni, 
tani királyának történte ismételt igazságtalanságok éa jog
talan támadások története

"Anglia mos-• . •

„48.• • •

Ezután következik az angol király hosszú "bünlajstroma" 

annak bizonyítására, hogy az elkövetett jogtalanságokkal 
és igazságtalanságokkal célja az volt, hogy "az államok fö-

4_Qlé zsarnokságot" helyezzen. ^

Végül Jefferson azt a következtetést vonja le, hogy: " 

♦Egy fejedelem, akinek minden tette zsarnok jellemet árul el, 

nem alkalmas arra, hogy szabad nép uralkodója legyen"!0
Jeffersonnál visszatérő forradalmi gondolat, hogy a 

népnek nemcsak joga, hanem kötelessége is a zsarnok uralmát 

me; dönteni#

Később,Európából visszatérve, az ott szerzett tapaszta
latai erősítették meg azt a meggyőződését, hogy Amerikában 

egy fokkal nagyobb a demokrácia, mint az európai abszolút 

monarchiákban. Geor* e Washin, ton-nak ezt irta levelében 1788. 
május 3-án: "Én nagy ellensége voltam a monarchiának, mie
lőtt Európába jöttem. Most tizezerszer inkább monarchia el
lenes vagyok, mióta tapasztalatból tudom, milyen is az."^1 

Tapasztalva az amerikai és az európai politikai intézmények
közötti különbségeket a "menny" és "pokol" hasonlat jutott
eszébe2 Az abszolút uralom, az erőszak teljesen ellentétes 

volt Jefferson politikai elméletével, mely utóbbi az emberek
ben való hiten alapult.
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A jeffersoni doktrína szerint "az ember olyan racionális 

állat, melyet természettől fogva jogok illetnek meg,"55 

ben meg lehet bízni, hogy a törvényeket és a rendet betartas
sa kormányuk segítségével* Az európai doktrína / és néhány 

amerikai követője#például Hamilton / szerint az ember "vad
állat", akit csak di.rva erőszakkal lehet rendre tanítani*5*
A felvilágosult filozófus szólal meg itt Jefíeraonban, aki
ben a humanitás lázad az embertelenségek, kegyetlenkedések 

ellen*

aki-

Jefferaon rendületlenül hitt az emberek egyenlőségén 

alapuló testvériségben. Itt is a felvilágosodás vezéreszmé
iből kiindulva ruházza fel az embert bizonyos jogokkal és 

bizik benne mint értelmes lényben* aki képes arra, hogy fe
lelősséggel döntsön ügyeiben ész érveit követve*

Véleményünk szerint a fenti két doktrína közötti kü
lönbség jól szemlélteti a kétféle filozófiai - politikai 
alapállás ellentétét* Az"európai" - a despotikus, erősza
kon alapulót, ahol az ember jogaitól megfosztott és telje
sen kiszolgáltatott a legfelsőbb hatalom önkényének* Az 

"amerikai" - a demokratikus, a ráción alapulót, ahol az egyé
nek egyenlő jogokkal rendelkeznek, sőt bizonyos keretek kö
zött, az értelem vezérletével, saját maguk irányíthatják 

sorsukat* Hozzátehetjük: Jefferson - mint említettük - köz
vetlenül a nagy francia forradalom előtti Európát tapasz
talta Párizsban, ahol az isteni jogi abszolutizmus a legag- 

resszivebb arcát mutatta} ugyanakkor az angol polgári al
kotmányos monarchikus eszme már szembekerült a republikánus, 

radikális demokrata amerikai gondolattal*

Hagyjscaev több helyen is szenvedélyes támadást intéz 

a zsarnokság ellen*
Van ahol azonban Novikov és Kantemir szatírái jutnak 

eszünkbe, amikor az 6 szatirikus hangon bemutatott elnyomó
járól olvasunk* Ilyen az a hely, ahol Ragyiscsev saját ma
gát képzelve a "cár, sah, kán, király"55, azaz az egyedural
kodó helyébe, allegórikus formában fejti ki véleményét a cár
nőről*
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Az uralkodó álma, melyet leir nem más, mint gúnyirat II»Ka
talin ellen. A cámó szemét hályog borítja, teljesen vak. 

így nem láthatja az igazságot, mely most eljött, hogy meg
tisztítsa látását. Leleplezi, hogy a cári ufcnrar fényűző ud
vartartása mögött milliók nyomora, éhezése és szenvedései 
vannak elrejtve. Az igazságot senki nem meri a "képmutató",
" csaló" és "veszedelmes komédiás" elé tárni. "Mert mindenki, 

aki feddi az uralkodót önkényeskedéséért, a nem remeg előt
te, mint a többiek, csak zarándok ezen a földön."56

Ragyiscaev számára a zsarnok "a legfőbb gyilkos, leg
főbb rablóvezér, legfőbb áruló, a köznyugalom legfőbb meg
zavaró ja, annak a legmegátalkodottabb ellensége, aki gonosz
ságát a gyenge ellen irányítja."57

Radikalizmusára jellemző, hogy a cárt, csak mint a nép 

ellenségét« elnyomóját tudja elképzelni#
"És büszke homlokát emelve 

a cár, mig vasjogart ragad, 
hatalmas trónján ülve egyre, 

a hitvány - népet látja csak.
S ment élet és halál kezében,
"Ha akarom - szól - megkímélem 

a gazt, s hatalmat oszthatok, 

nevetnek ott, hol én nevettem, 
s ha zord vagyok, mindenki retten, 

úgy élsz, ha én parancsolok!"57^®

Ra^yiscaev szamára nincsenek jóságos, vagy rosszakara
tú uralkodók. így jut el a "Szabadság” ódájában az egész 

cári rendszer nép által történő megdöntésének szükségességé-
i.g#

"Vitéz sereg kél harcra készen,
Remélni, bizni kezd a nép. 
hogy koronázott zaarnokvérben 

lemossa végre szégyenét."50

S mi legyen а оár méltó büntetése? Egyetlen szó a válasz:
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"Csillanva vág az éles penge. 
balált lobbant a vad szemekre, 
S lebeg a büszke fő felett. 

Ujjongjatok, ti testvérnépek 

imé, most bosszút éli az élet, 

mert vesztőhelyre cárt vitet.

Az orosz nép elé egy, az angol történelemből vett pél» 

dát állit. A Cromwell vezette angol polgári forradalmat, 

melyben a nép bosszút állva a királyon, I.Károlyt halálra 

Ítélte*
"Tisztellek, Cromwell, bár gonosz vagy, 

hogy hatalmaddal eltapostad 

a szabadság erősiklát, 

tanítva minden nemzedéket 
s a népet, melyet bosszú éget*
Károlyt halálra juttatad

A cárnő az óda fenti versszakaszaihoz igen felháboro
dott megjegyzést fűzött, kilátásba helyezve a megtorló in
tézkedéseket is: " 

lásitó, ahol a cárokat a vérpaddal fenyegeti meg. Cromwell 
példáját dicsérőleg emliti. Ezek a lapok büntetendő szándé- 

kuak, teljesen lázitóak, az ódára vonatkozólag meg 

desni a szerzőt milyen értelemben és ki alkotta." 1

teljesen világosan és nyilvánvalóan• • •

kell kér-

Nem lehet csodálkozni azon, hogy II.Katalin Fugacaovnál 
is veszélyesebbnek tartotta Hagyiscsevet, hiszen olyan nyíl
tan és olyan bátorsággal hangoztatta az elnyomók iránti 
határtalan gyűlöletét, ami még a rebellis parasztvezéren is 

túltett. Neki nem voltak már illúziói a cárral, illetve az 

uralkodóval kapcsolatban. A népet az angol és feltételezhe
tően az •medikai példá 
volitására buzdította. Fenti idézet az egyik legszebb példá
ja Ragyiscsev művészi átéléssel előadott hitvallásának.

к hatására, az uralkodó végleges eltá-

Utalni szeretnénk azonban arra is, hogy szerzőnk ne 

csak humanitárius okokból, hanem jogi és politikai szempont
ból is indokolja a despotizmus elleni harc szükségességét.
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Már az "Utazás" megírása előtt Mably "Elmélkedések a görög 

történetről" müvének fordítása közben a "despotizmua" szó 

megfelelőjeként az "önkényuralmat" adja meg és ezt a meg
jegyzést fűzi hozzáí "Az önkényuralom az emberi természet
tel legellentétesebb állapot. Ezután a társadalmi szerződés 

gondolatának megfogalmazása következik, s a végkövetkeztetés 

igy hangzik: "Az uralkodó igazságtalansága a népnek, az 6 

birájának, ugyanolyan, sőt több jogot ad felette, mint ami
lyet neki a törvény a gonosztevők felett biztosit*

Ragyiaceev a szabadság egyetlen feltételének tekintette 

a "vastrőn" szétverését:
"Az egész nép gyűlésbe árad, 

a az öntött vastrónt szétveri,
Sámsonként megremegteti 
az álnokság kastélyait,
a természet törvényre kap hát,
milyen nagy is vagy ó, szabadság!

63/aTeremtő Isten alkot igy!"

A szabadság azonban csak harc árán, küzdelemben érhető 

el, mert: "A szívós hatalom még kimúlása közben is strázsát 

állit a szó mellé, és összeszedi minden erejét, hogy egy utol
só csapással megsemmisítse a feltörő szabadságot". "De az 

emberiség felüvölt bilincsei között, és a szabadság reményé
től és a természet kiirthatatlan jogétól vezérelve megmozdul 
és a i atalom remegni kezd. Akkor az összes erők eredője, ak
kor a nyomasztó hatalom

Egy pillanatban szertefoszlik 

s a választott nap eljövend."

a ■ a

63/b.

Gy.Blago.i elítélően ir Ragyiscsevnek a nyugat-európai 
forradalmak iránt táplált rokonazenvéxől. Megjegyzi, hogy 

nem láthatta még azok "szélsőségesen burzsoá jellegét".*^ 

nézetünk szerint ez a megjegyzés Ragyisesev polgári forra
dalmakról vallott nézeteinek meglehetősen mechanikus, leegy
szerűsített értelmezése* Ragyiscaev lelkesedését illetően 

tudjuk, hogy éppen saját korukban oly haladó szerepük miatt



-99-
találta volna ideálisnak a polgári forradalmat saját, feudá- 

lia elmaradottságokkal terhes basája azámárals. Ez az elképze
lése mindenképpen helyes, hiszen a polgári forradalmak jelen
tették akkor az egyetemes progressziót, ami a cári Oroszországra 

nézve különösen igaz. Másrészt Ragyiscsev nem élt győztes pol
gári államban, de ugyanakkor utalt az amerikai rabszolgaságra 

és kelyetelenitette azt#

Ra> yiacoev is Jeffersonhoz hasonlóan azt vallja tehát, 

hogy a polgár f vagy a náp -terméasetadta. tarvény аз joga a nép 

által ráruházott hatalommal visszaélő, azaz a népen erőszak
kal uralkodó, azt elnyomó, az alapvető szabadságjókat nem biz
tositó zsarnok eltávolítása#

Ennek kapcsán indokoltnak látszik elemezni, illetve Ősz 

ssehaaonlitani szerzőink törvényről alkotott nézeteit#

4.3.6. érzeteik a törvényről#

Ra;yi3caev és Jefferson nézetei megegyeznek továbbá ab
ban is, hogy mindketten a locke-i, illetve a rousseau-i szer
ződéses felfogás követői, mint arra már a népszuverenitásról 
írottaknál utaltam#6^

Raj yiacsev szerint a törvények a polgárok .lávát hivatot
tak szolgálni# Ragyiscsev beszámol olyan megtörtént esetekről, 

ahol a törvény nem töltötte be ezt a funkcióját#

11 w^a.1covóH fejezetben elmeséli annak a törvényszéki ül
nöknek az esetét, akit fiaival együtt parasztjai agyonvertek, 
mert nem tudták tovább tűrni embertelenségét# Ebben az eset
ben a parasztok öntörvén&kezéaét helyesnek tartja, hiszen a 

földesur, azaz az ülnök, "megsértette bennük a polgár jogát#!?## 

"Aider feltámadt a természet adta törvény, a a megsértett 

polgár hatalma 

lépettj"
minősiti gyilkosoknak, mivel az önvédelem .1o&án fel voltak 

jogosítva az elnyomójukkal szembeni fellépésre#

mivel a polgárt megsértették, hatályba, ••••,

Ezeket a jobbágyokat, akik megölték urukat, nem
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Ra^yiacsev az önvédelem jogát, vagyis a személyi bizton

ság megvédését a természet adta dogok közé sorolja« Mint arra 

az előzőekben utaltamf ugyanakkor Jeffersonhoz hasonlóan, ő 

ia elismeri a természet törvényeit megszegő zsarnok elleni 
lázadón jogét, melynek egy újabb bizonyítékét adja itt is«
De miért kellett a parasztoknak az önvédelemhez folyamodniuk? 

Azért,
a meglévő törvényeket megsértették«

rt a fennálló törvények nem védték meg: őket, illetve

Ra^yiscsev felfogása szerint tehát a polgárnak mint фо- 

gokkal rendelkező szabad embernek, joga van önvédelemhez fo
lyamodni, amennyiben megsértik a természetes .lovait és a fenn
álló törvények nem biztosit.iák azok helyre állit és át« Szerinte 

ez a természet törvénye, aminek engedelmeskednie kell minden 

szabad embernek«

Elképzelhető, hogy ebben a vonatkozásban Rousseau szerző
déses felfogása is hatott Ragyisosevre, miszerint a szabadság 

annyit jelent, hogy a saját magunk által alkotta törvényeknek 

kell engedelmeskedtiünk« A társadalmon belül csak igy 

tunk szabadok ugyanis«67
■adha-

A rouaaeau-l és a ragyiscsev-i felfogás között mégis van 

egy lényeges különbség. Hig Rousseau szerint csak egyféle 

törvény "a köz akarata létezik", addig Ragyiscsev elfogadja 

ugyan a törvényeknek való engedelmesség gondolatát, de azzal 
a megszorítással, hogy a helyes vagy igazságos törvényt köte
les csak mindenki betartani«

Milyen tehát a ragyiscsev-i értelemben vett helyes tör
vény? Elsősorban olyan törvény, amelyik magának a népnek az 

érdekeit fejezi ki. 6 ezt igy fogalmazta megí 
" Hatalmaikban látom részem, 

és érdekük, ha munkám végzem,
Imé a törvény emberek."67

Másrészt olyan, amely megvédi a polgárt,az ő érdekeit 

szem éLőtt tartva« "A törvény arra való, hogy megvédje a pol
gárt ellenségeitől, és elégtételt adjon neki«"68- Írja, de
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nyomban hozzáteszi: "Ha a törvény vagy nem elé.g erős ahhoz, 
Iíqj у megvédje, vagy nem is akarja ezt megtenni, vagy ha a 

hatalom nem tud a már jelenlevő bajban azonnali segítséget 

nyújtani, akko:: a polgár az önvédelem, a biztonság és a 

vagyon megvédésének termesze tadta jogához.folyamodja:«1,69

Ragffiacaev szembeállítja a cári törvényeket, mint po- 

zitiv jogot, melyek nem érvényesülnek a megfelelő módon, il
letve nem védik a polgárt, az ő terroéazetadta jogaival, me
lyek akkor lépnek életbe ha az előzőek "hatalma аеш,,> érez- 

A "Szabadság" ódájában u carl törvényi művészi esz
közökkel ábrázolja: "templomban Istenség formájában" De 

milyen ez az Istenség?
"Peje olajfaággal ékes, 

kemény sziklán ül révetag, 

mint süket isten, mit sem érez, 

senkit sem szán meg, nem szeret.2
Hiába állnak mellette őrt az Igazságosság és a Jog, az 

süket, mit sem hall az igazságtalanságokból, törvénysértésék
ből, melyek ez elnyomottakat sújtják.

A törvénysértésekről több helyen is elítélően Ír. Amit 
az "^tazás" "Kresztyci" fejezetében a fiaitól búcsúzó apa 

gyermekeinek utravalóul ad, az a törvénysértéseknek mégcaak 

absztrakt módon történő megfogalmazása: "A törvény, bármeny
nyire rossz is, mégis társadalmi kötelék. És még ha maga az 

uralkodó parancsolna is, hogy sértsd meg a törvényt, ne en- 

geddlmeskedj.- mert Ragyiscsev tudja, hogy az uralkodó 

is tévútra vezetheti önmagát és társadalmát is. Különösen 

igaz ez Oroszországban, ahol, "Az uralkodó a törvények for
rása.
vényhozói és a bírói hatalom le egy kázben összpontosul, ami 
ugyancsak a hatalommal való visszaéléshez, zsarnoksághoz ve
zet. Ebből következik az, hogy mivel a zsarnok nem a többség, 

hanem a kisebbség érdekeit szolgálja, törvényei sem a nép, 
hanem az uralkodó osztály érdekeit képviselik.

«74 írja egy másik helyen. Itt arra utal, hogy a tör-
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Az igazságosság és a törvények megsértése miatti elé

gedetlenségét igy fejezi ki: "Ó, törvények, a ti bölcsessé
getek gyakran csak szóvirág! Nem nyilvónvaló-e, hogy itt csu-

79 Nagyiscaev felteszi a kérdést:főt űznek belőletek,****?"
"Hát működhet egy tételes törvény biztonsággal, ha nem a 

természetességen alapszik? Beszéljük megvilégosabban: az 

ilyen törvény valójában nem is létezik*" 

adott megoldást az jelentené, amit a "Tervezet a :iövő számá
ra" részben leir: Szerinte korlátozni kell az uralkodó tör
vényhozói hatalmát tudományos alapokra helyezett törvények
kel: "A tudomány, fáklyájával irányt mutatva törvényhozásunk
nak, megkülönbözteti azt sok földi törvényhozástól*"7o

75/a Az általa

Jefferson mélyen demokratikus meggyőződését tükrözi 
a törvényről alkotott felfogása is* Hitt abban, hogy "az a 

kormány a legerősebb, melyben minden ember úgy érzi, hogy 

része annak*" így az amerikai köztársaságot a "legerősebb
nek tekintette a világon", ahol minden ember a törvény szavá
ra " a köz érdekét mint saját, egyéni érdekét fogja fel."77

Jefferson szerint az embereket nemcsak a törvényhozás
ban, hanem a törvények végrehajtásában, alkalmazásában is 

érdekeltté kell tenni. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha 

a kormányzásban részt vevők minden tagjának / azaz a népnek/ 
"egyenlő joga van saját érdekének irányításában."78 Látjuk, 

hogy az egyes polgár érdekei hogyan találkoznak az össznépi 
érdekekkel a demokratikus köztársaságban, az ideális állam
formában. Jefferson szerint csak igy lehet elkerülni a tör
vénysértéseket és a hatalommal való visszaélést, "**. mivel 
a törvény gyakran nem más, mint a zsarnok akarata és mindig 

az, amikor megsérti az egyén jogait."79 Majd igy folytatja:
" Hozzáteszem még, hogy az igazi köztársaság olyan társada
lom, melynek minden érett és józan tagja egyenlő részvételi 
joggal rendelkezik, személyesen is, a társadalom ügyeinek 

irányításában."80

Hagyiacsevhez hasonlóan Jefferaon vallja, hogy csak azok
nak a törvényeknek van jogosultsága, melyek nem korlátozzák 

vagy sértik a polgárok természetadta jogait: "Az a meggyőző

- . (l sí»0*0 I
* у

—
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81/a törvények természetjog eile»déo, hogy az ex post facto 

nesek, olyan erós az Egyesült Államokban, hogy nagyon ritka 

az olyan Állam, ha van egyáltalán, melynek ólkotmánya nem 

tiltja meg azokat". "Sőt, azokat a törvényeket, melyek a pol
gárt természetes jogától megfosztják, szigorúan a legszűkebb 

keretek közé kell szorítani. »91

nézeteik a büntetőtörvényekről

B«Sa.Gromakov szerint Jefferson elvei a büntető jogra 

vonatkozóan kimondják, hogy a büntetőtörvényeknek rövidnek, 

egyszerűnek és világosnak kell lenniük, hogy könnyen eliga
zodjanak a laikusok benne,02
Jefferson azt vallotta, hogy a büntetéseket enyhíteni kell és 

"humánusabbá és ésszerűbbé" kell azokat tenni. Csak árulás és 

gyilkosság esetén javasolt kivégzést, egyébként annak eltör
lését akarta.

Ezzel megegyezően Ra^yiacaev is azt tanította, hogy a bün
tető törvényeknek nemcsak igazságosnak, hanem huaánusnak is 

kell lenni. Az "Utazáe^bm így ir az általa ideálisnak elkép
zelt jövőbeli állam büntető törvényeiről! "A büntetések mér
sékelt volta arra késztet, hogy a legfelsőbb hatalom törvé
nyeit úgy tiszteljük, mint gyengéd szülők gyermekeihez inté
zett figyelmeztetéseit, a ez elejét veszi még az előre meg 

nem fontolt gonosztetteknek is."83

4.3.7. Nézeteik a hatalom megosztáséról.

Ragyiacsev az említett "Tervezet a.lövő számára" részben 

arról ir, hogy a törvényhozás vágyónegyenlőség alapján törté
nik. "A hatalmi és vagyoni egyenlőség gyökerestől kiirtja még 

a polgári ellentéteket is.“8^

P.Sz.Graoianazkij azon a véleményen van, hegy a fenti 
"Tervezet" nem eléggé világos módon, de mégis a liatal 
oaztáa montesquieu-i elvét fejti ki.d5

g-
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A fenti szerzővel ellentétes álláspontra helyezkedik

I.J.Scsiaanov. aki azt vallja, hogy bár Ragyisesevre nagy 

hatással voltak Montesquieu és Rousseau nézetei, Hde nem 

értett egyet Mnteoquieu-nek a hatalom megosztására vonat
kosé elméletével »86 Idézi Ragylscsevet is, miszerint» 

felfedezte a kormányzás képzelt megosztó-
• ♦ • •

"Montesquieu
sát, de csak az ókori köztársaságokra, az ázsiai kormány- 

formákra és Franciaországra gondolt," ' Scalnanov ezzel kap
csolatban még megjegyzi azt, hogy Ragyiscsev azért nem ér-

•, •

tett egyet Mentesquieu-vel, mivel elmélete II»Katalin önkény
uralmi politikájának alátámasztás ára szolgált, Montesquieu 

ugyanis az uralkodónak szánja a legfelsőbb hatalmat és neki 
rendeli alá a többi hatalmi formákat. 88

Ennek ellentmondani látszik az az idézet, melyet P.Sz. 
Gracianazki.1 emlit Ragyiscsevnek Mably "Elmélkedések,,," 

könyvének fordításában. Ott Ragyiscsev azt Írja, hogy az 

okos, bölcs törvényhozónak pontosan meg kell határozni a 

"különböző hatalmak határait."'^9 Gracianszkij ezt úgy értel
mezi § mint nyilvánvaló utalást a hatalommegosztás elvére.

Nézetünk szerint Ragyiscaevnem ellenese.
I esnek tartotta a hatalmi ágak megosztásáts törvényhozó , 
végrehajtó és birói hatalom formájában. Erre utal az "Uta
zásiban, ahol a nemesség kapzsisága, fosztogatása, zsarno- 

koakodáaa mellett utal a nép védtelen állapotára, mely utóbbi 
éppen az államhatalmi ágak megoaztatlansága miatt alakulha
tott kis "Egyfelől - a tökéletes uralom, másfelől - a töké
letes tehetetlenség. Hiszen a földesur a jobbágyhoz való 

viszonyában törvényhozó, bíró, önhatározatának végrehajtója, 

és ha akarja ügyész, akivel a vádlott nem szállhat szembe.
Ez a sorsa a bilincsbe vertnek.,,"89^a A hatalommegosztást 

azonban egy olyan államformában képzelte el, ahol a nép kép
viseli a legfőbb hatalmat, s azt nem ruházza át, nem bízza 

rá sem az uralkodóra, sem egy legfelsőbb hatalmi szervre. 

Montesquieu ugyanis elismerte az uralkodónak azt a jogát, 

hogy a nonet kóoviael.íe a nép hozzájárulásával, azaz a par- 

lacieatáxla monarchiát tartotta 

kus elveket vallott.90
ideálisnak, vagyis monarch!-
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Ragyiscsev ezt meghaladva, elsősorban Rousseau hatása 

alatt, forradalmian továbbfejleszti a montesquieu-i gondola
tot, azáltal, hogy ő a népet tartja a legfőbb állami hatal 
nak. Szerinte nem kell az uralkodónak képviselnie a népet, a 

nép akaratát csak közvetlenül nyilváníthatja ki» azaz a nép 

a hatalom kizárólagos birtokosa. Ez így fogalmazódik meg sza
vaival: "A nép a Hatalom gyakorlója, törvényeket ad magának, 
de semmilyen törvény nem szabhat határt a nép gyülekezési jo
gának*

óm—

„91

Véleményünk szerint, ebben a vonatkozásban, Ragyiscsev 

radikálisabb nézeteket vallott Monteaquieu-nél, mint ahogyan 

Rousseau is radikálisabb volt Montesquieu-nél* A ragyiscaevi 
törvényhozás tehát, a nyugat-európai felvilágosodás legradiká
lisabb képviselőinek, Rousseau-nak, Mably-nak közvetlen hatá
sát tükrözi.

Azonban Ragyiscsev nemcsak az európai példát tartotta 

követendőnek, hanem az amerikait is. Müveinek elemzése alap
ján megalapozottnak látszik az a vélemény, hogy az amerikai 
eseményeket igen .iól ismerte. Ezek visszhangját több helyen 

is megtaláljuk Írásaiban. Ellentétbe állítja az amerikai tör
vényeket az oroszországiakkal, rámutatva arra, hogy az utób
biak kizárólag az uralkodó osztályok érdekelt képviaelik.Sőt, 

leírja, hogy nincs demokrácia a közéletben, a hivatalnokok 

korruptak. Mi a megoldás? Szerinte csak az lehet, ha: "A biró 

az egész világ és mindazok előtt, akik őt bíróvá tették, egye
dül csak tettével igazolhatja magát."^2 Erre jó példaként 

P<snneylvánia állam elnökét hozza fel, aki "Dicsőséget szer
zett magának" az amerikai forradalomban, s..."később, midőn 

Pennsylvania elnöke lett, nem vonakodott attól, hogy felvegye 

a küzdelmet azokkal, akik megtámadták.

Ragyiscsev tehát éppen a hatalommal való visszaélés meg
akadályozása céljából nem ellenzi a hatalmi ágak megosztását.

hogyan vélekedik erx&l Jefferson? As állami szervek 

funkciók szerinti elkülönítését, mint törvényt bele foglalták
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a Virginiai Nyilatkozatbas"A törvényhozó, végrehajtó éa bí
rói hatalmat szét kell választani, a hogy a törvényhozó és 

végrehajtó hatalom gyakorlóira ne hathasson kényszer és ma
guk is érezzék és megosszák a nép terhét, meghatározott idő 

eltelte után űzzenek ujböl magánfoglalkozést, 

sedéseket gyakori, biztos éa szabályos választások által kell
betölteni, amikor is az előbbi tagok mindegyike vagy újra

94/a

a az Ure-• • • t

választható, vagy nem, ahogy azt a törvény előírja."
A Virginia Állam Alkotmányának 1776 junius 13-a előtt Jeffer
son által készített és beterjesztett Tervezete világosan el
különíti egymástól az államhatalmi ágakat:

I. Legislative 

II« Executive 

III. Judiciary.
A hatalmi ágaknak ezt a felosztását később, az 1783-as Virgi
niai Alkotmány-Tervezetében is rögzíti: "A Törvényhozó, a 

Végrehajtó és a Birói hatalmak / angolul itt: "Offices" / 

pedig legyenek örökre elkülönítve, egyetlen olyan személy 

sem, aki az egyik hatalmat gyakorolja, legyen kinevezhető a 

másik kettőre vagy azok közül bármelyikre."9^

Mint ez jól kitűnik, Jefferson Ragyiscsevhez hasonlóan 

szükségesnek tartja a hatalmi ágak szétválasztását, mert ab
ban látja a demokrácia egyik biztosítékát.

Jefferson szerint tehát, a kormányt úgy kell megszervez
ni, hogy a hatalmi ágak megosztottak és egyenlőek legyenek, 
áogy egyik se tudja túllépni a másik törvényes határait." 

Érdemes megjegyezni, hogy B.Sz.Gromakov szerint Jefferson 

nézetei ellentétesek Locke és Montesquieu elméletével éppen
^osztására vonatkozóan. Mig ók "a 

burzsoázia és a feudális arisztokrácia közötti kompromisszu
mot", " az alkotmányos monarchiát" alapozták meg ezzel a ta
nításukkal, addig Jefferson valóban ószintén törekedett a 

burzsoá-demokratikus jogok és szabadság betartására" - véli 
Gromakov.96
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Fenti gondolkodók egymáara tett hatásának összefüggé

seit részletesebben elemezve, úgy találjuk, hogy Jefferson 

nézetei alapjaiban nem voltak ellentétesek a locke-i és a 

Montesquieu-i elvekkel a hatalmi ágak megosztására vonatko
zóan. Locke ugyanis, valóban ne -y .jelentőséget tulajdonit ott 

as államhatalmi ágak megosztásának.97 éppen azért, mert a 

hatalom központosítását, a despotikus állam kialakulását 

akarta elkerülni. Ezzel a politikai tanéval gyakorolta a 

le.ma; Уóbb hatást az amerikai politikai elméletre és gyakor
latra. ahol ez maradéktalanul дк-g is valósult az egyes álla
mok és az amerikai nép alkotmányában is. Ezért bocke-ot gyak- 

гад "as amerikai alkotmány aty.iakcot"98 emlegetik.

A hatalommegosztási elmélet Angliában és Amerikában is 

аз egyeduralmi rendszer gátjaként.
tositélm volt. Téves az a felfogás tehát, mely szerint: 

Jefferson nézetei a hataloi gosztást illetően alapjában el
lentétesek Locke és M0nteaquieu nézeteivel.

Amire Gromakov utal, az valójában a ve*ares kormányzás 

elve, mely kimondja, hogy a társadalom legfőbb osztályai 
c^arütteaen kell, hogy képviselve legyenek a kormányban. Ezek 

az osztályok pedig nyilvánvalóan eltérőek voltak az angol 
és az amerikai társadalom szerkezetének és fejlettségének 
különbségei miatt. Ennek megfelelően az 

dicsőséges forradalom után az arisztokrácia és a burzsoázia 

köz igen gyakorolták a hatalmat.

a

Álláspontunk szerint, azonban Locke politikai elméleté
nek jelentősége éppen abban volt, hogy a feltörekvő burzsoá- 

3iacrdekeit fogalmazta meg, ami végül is lehetővé tette an
nak a hatalomban való részvételét. Jefferson pedig hasonló
képpen tette azt olyan körülmények között, amikor azt az angol 
alkotmányos monarchiával szemben kellett megalapozni, az ame
rikai burzsoázia érdekében, amely amerikai társadalom később, 
eltérő szerkezetéből következően, a függetlenség kivívásával, 

a vagyonos burzsoázia és az ültetvényesek hatalmát gyakorolja* 

de már egyértelműen polgári alapon, melyet Jefferson republiká
nus nézteivei alakított.
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A fentiekből következik, hogy Jefferaon Mcmteaquieu-vel 

sem volt ellentétes véleményea. hiszen Montesquieu bocke ta
nítását fejlesztette tovább* 6 már háromféle államhatalmi 
ágat különböztet meg a politikai szabadság biztosítására* 

Mint említettük, ezt a felosztást tartja helyesnek Jefferson 

iS a Virginia Állam Alkotmányinak Tervezetében.

Jefferson idealista nézetei a törvényhozói működést tekin
tetében közel állanak Monteaquieu-éhez. Mindketten a :iogot 
tekintették a társadalom alapjának, ezzel egy kicsit eltúloz
va a törvényhozód működés jelentőségét*99 A hatalommegosztás 

elveihez később is szilárdan ragaszkodott*

John Adama-nak 1787 szeptemberében irott levelében is 

szól a hatalommegosztás elvéről: "A jó kormány elsődleges 

elve bizonyosan, a hatalmának felosztása végrehajtó, birői 
és törvényhozó ágakra és az utóbbi felosztása két-, vagy 

károm osztályra.1,100

4*3*ö* A társadalmi szerződésről

A tanulmány 1.2. részében már idéztük Kovács Istvánt a 

szerződéses felfogás elterjedésével kapcsolatban* Mit is ér
tünk a szerződéses elmélet alatt?

Utaltunk arra, hogy a feudalizmusból a kapitalizmusba 

való átmenet történelmi időszakában a kereskedelem nemzet
közivé válása tette szükségessé az olyan "szabad, mozgása
ikban gátolatl&n árubirtokosok" létrejöttét, akik "egyenjo
gúak", akik " egy... mindaimyiuk számára egyenlő jog alapza
tán cserélnek."101 Ebben gyökerezik tehát a szerződéses fel
fogás eredete, melynek a reformáció hőditásával egyre több 

hirdetője akadt* A szerződéses elméletet aukor már kiterjesz
tették a társadalom eredetére is, illetve azon belül, a 

Iiatalomakorlás icdd.léra.

Kovács hangsúlyozza, hogy a szerződéses felfogás forra
dalmi volt, mert feltételezte, hogy minden ember egyenlőnek
született és természetadta jogairól az állam létrejöttével 
sem mond le*102
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/Iá in cl amellett az ie nyilvánvaló» hogy a természet jogi szem
lélet szoros kapcsolatban van a társadalom / állam / szerző
déses elméletével«/

Ehhez a forradalmi eszméhez csatlakozott Jefferson és 

Ragyiacsev is«

Ra/fyiacaev számára a köztársaság jelentette az ideális 

társadalmat, mert ott biztosítva van az egyenlő jogú polgá
rok számára a jogaikkal való szabad rendelkezés« Ennek hiá
nyára utal ott, ahol a koronabirtokok parasztjainak és a 

földesúri birtokok parasztjainak jogait veti össze és megál
lapítja, hogy: "A koronabirtokokon dolgozók felett olyanok
Ítélkeznek, akik velük egyenlőek; a földesur jobbágyai a tör

lő»vény számára nem léteznek, legfeljebb bűnügyekben«" J A 

földesur parasztja nem rendelkezve azonos jogokkal "csak ak
kor válik ismertté az őt védelmező kormányzat számára, ami
kor megsérti a társadalmi egyezményeket, amikor gonosztevői"^0^ 

Ez a társadalmi igazságtalanság, mely nem ismer egyenlő jogú 

feleket, s gyakorlatilag az egyik embernek a másik által tör
ténő elnyomatását szentesiti ., mely felháborodással tölti el 
Ragyisceevet«

A "Szpaszkaja Poleszty" fejezetben, az "Utazás"-ban az 

Igazság nevében megfenyegeti a zsarnok uralkodót azzal, hogy 

a jogaiktól megfosztott alattvalók, "készen állnak, hogy ural
mad megdöntsék, ha ezzel bosszút állhatnak embertársaik rabi
gába hajtásán«"10^
illuzórikus megoldást ad a társadalmi bajok orvosláséra* az 

uralkodó rájön arra, hogy hatalma a n^fcől származik: "••«te
kintetemet trónom felé fordítottam, felismertem kötelessé
geim nagyságát, honnan ered jogom és hatalmam«"10^ Ebből azt 

a következtetést vonja le, hogy az uralkodó nem élhet viasza 

a nép által ráruházott hatalommal*

Feloldva ezt az ellentmondást, Ragyiscsev

ITovgorodról Írva az "Utazás"-ban kifejti azt a meggyőző
dését, hogy annak társadalmi rendje az ideális; az ugyanis 

demokratikus köztársaság volt, ahol megvalósult a nép közvet
len uralmas "Novgorodot népkormány vezette«•• Végeredményben
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népgyülés, az egybesereglett nép uralkod ott"'1'0! 0 ahol a nép
jog uralkodott. Népjog alatt Ragyisesev azokat a természeti 
jogokat érti, melyekkel a szabad emberek természeti állapo
tukban rendelkeztek, a melyek biztosítására létrehozták az 

államot: "Mi a népjog? - A népek a jogtudósok megítélésében 

ugyanazon viszonyban vannak, mint az ember a másik emberhez 

való viszonyában - természetes állapotában."loß

Ra, yiscaev magáévá tette a azersődédes elméletet és 

vallotta, hogy az emberek egyenlőnek születnek ée természeti 
állapotukban szabadok. "De az ember irányítja tetteit, bele
egyezik, hogy ne mindenben kizárólag a saját akaratát köves
se, engedelmeskedik a 

val állampolgárrá vélik.
mint arra már utaltunk - azzal magyarázza, hogy a polgárok 

saját érdekükben hozzák azt létre, jogaik megvédésére.
/ "Miért állít maga fölé hatalmat? ... Önérdekében, mondja
az ész;

gához hasonló parancsainak, egyszó- 
До9 Az állam létrejöttét pedig -

» /110• . • .

Ra .viacaev logikusan alkalmazva a szerződéses elméletet 

bebizonyítja, hogy annak alapja az emberek, illetve népek 

önkéntes egyezsége kell, hogy legyen. Magának az elméletnek 

ugyanakkor demokratikus tartalmat ad. A "Szabadság" ódában 

a nép, mely a cárt vesztőhelyre vitte, igy vádolja a zsarno
kot:

"De elfeledted esküvésed, 
a hogy téged én választalak, 

hogy kedvemért van minden éked, 
úgy vélted, ur vagy már magad, 
kardoddal vágtad szét szabályom..."111

A szerződéses elmélet klasszikus jefferaoni merfogalma- 

aát a Függetlenségi nyilatkozatban találjuk meg. / A szer
ződéses elméletnek a Függetlenségi Nyilatkozatba történő 

deklarálása nagy jelentőségű volt az amerikai alkotmányos 

gondolat megszületése szempontjából./ Itt - mint más vonat
kozásban már idéztük - kifejti, hogy az egyenlőnek született 

emberek természettől fogva rendelkeznek az élethez, a szabad-
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sott* vannak tehát olyan jogok» melyek fölött Jefferaon sze
rint "szükségtelen a kormánynak rendelkeznie és amelyeket a 

kormányok mégis mindig megsértenek» Ezek a lelkiismereti és 

az Írásban és szóban való szólásszabadsághoz való jog» a sza
bad kereskedelem joga» a személyes szabadsághoz való jog."11^

Jefferson kiemeli azt» hogy az állam polgárainak vannak 

olyan fenntartott jogai» melyeket - a társadalmi szerződés
nek megfelelően - a polgári status elnyerése után sem ruház
nak át kormányzó testületre vagy másra» E jogok körét több
ször is meghatározza; általában a vallásszabadságot, a sajtó- 

szabadságot, a bíróság által történő Ítélkezést, a habeas 

corpus-t és a képviseleti törvényhozást sorolta a szabad kor
mány által biztosítandó alapvető jogok közé»118

Összességében tehát, mind Ragyiscsev, mind Jefferson 

hive a szerződéses elméletnek» Ragyiscsev és Jefferson is 

áeumkratHtua ■Srtelamben hasim alj a éq isi & ЦШШак
szerződést. Mégis - jóllehet mindketten egy demokratikus köz
társaság hívei - különbség van közöttük abban, hogy Ragyi 
caev közvetlenül a népet tekinti a hatalom letéteményesének 

és gyakorlójának; mig Jefferson kidolgozza a nép képviseleti 
demokráciáját a polgérosult Amerikában. Szerzőink megegyez-

berek, mint polgárok, nem 

vesztik el természetes jogaikat, csak ésszerűen korlátozzák; 

a ha e természetes jogokat megsértenék, a "szerződés ", a társa
dalmi megállapodás a jogsértőkkel szemben megszűnik és a ter
mészetes állapot visszaállítandó»

nek bobon, hogy az állammal az

Amiben viszont Jefferson és Ragyiscsev sem értettek 

egyet Monteaquieu-vel, illetve Rousseau-val, az az államfor
mákra vonatkozó tanításaik. Államforma alatt az államhatalom 

gyakorlásának szerveit és módszereit értjük egy államtipuson 

belül»1*1'3 "A különböző államrendszerek csoportokba foglalása 

közös jegyek alapján többféle társadalmi tényező által be
folyásolt."120 Az egyes államok felépítési és működési sajá
tosságai alapján a polgári államtudomény háromféle államfor- 

ismer: demokráciát, arisztokráciát és monarchiát.
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4.3.9. nézeteik as ällamforniakrdil

Montesquieu eléőként hozta kapcsolatba az egyes kormány
zati formákat az országok tsmészeti viszonyaival.121

Rousseau is elismeri a földrajzi hatás befolyását az 

államformára. A hagyományos csoportositás szerinte az orszá
gok területi kiterjedésétől függ. "A demokratikus kormányzat
a kis-államoknak felel meg, az arisztokratikus a középnagysá-

«122guaknak, a monarchia a nagyoknak, 

ázzál a felosztással nem értettek egyet, szerzőink, mivel mind
ketten nagy kiterjedésű államokban éltek, ugyanakkor nem a 

monarchiát tartották ideális államformának saját népük szá
mára.

Szeretném megjegyezni, hogy államformával kapcsolatban 

vitatott kérdés az, hogy mi tartozik annak fogalmába. A 

marxista államelmélet felfogása szerint "Az államforma sajá
tosságainak elemzésekor a politikai rendszer befolyását szük
ségszerűen ki kell mutatni."123

Visszatérve szerzőinknek a földrajzi tényezők és az ál
lamforma kölcsönhatásáról alkotott véleményére, idézem Jef
ferson Francois d* Ivemois-nak. 1795 februárjában irt leve
lű s "ügy vélem, hogy az a áoktrina, hogy csak kis államok 

szamára alkalmas a köztársaság, tapasztalat utján dől majd 

meg, néhány más brilliána téveszmével együtt, melyeket 
Monteaquieu-nek és más politikai Íróknak tulajdonitanak." 4 

Sőt, nem szűnt meg Montesquieu-t bírálni, amíg csak élt. Áll
jon itt még egy bizonyíték erre vonatkozóan 8 "Montesquieu ta
nításának, miszerint a köztársaságot csak kisterületü államok
ban lehet fenntartani, téves volta újból beigazolódott."123 - 

jegyzi meg Hiels-nek 1800-ban Írott levelében, az Egyesült 

.llamok történelmének forradalmai kapcsán.

Ra/yiscaev nemcsak Montesquleu-t, hanem vele együtt 

Rousseau-t is bírálta a fenti elméletekkel kapcsolatban: 
"Montesquieu és Rousseau filozófálésukkal sok kárt tettek.12^** 

Ragyiscaev szerint Rousseau " nem hiYta segítségül a történel
met, s azt gondolta, hogy jó kormányzás csak kis földterüle
ten lehetséges, nagy területen pedig erőszaknak kell lennie.126/Ъ
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Indokoltnak látszik bemutatni a két felvilágosult szer
zőnk által ideálisnak tartott államformát,, Xtt is meglepő 

nézetazonosságokat találunk* Mindketten demokratikus köztár- 

aaaá/mak képzelték el a jövő ideális társadalmi rendjét.

Müveinek alapos tanulmányozása arra enged következtet
ni, hogy Ragylsesev az uj társadalomban a "népuralom"
/ narodnoje pravityelsztvo / megvalösitásának szükségességét 
hangsúlyozta, az egyéb államformákkal szemben, mivel ez felel 
meg a legjobban a természetjognak.12^ Példát erre az orosz 

történelemből vesz, melyet az "Utazás" "Novgorod"-ról szőlő 

fejezetében olvashatunk. "Uovgorodot néokoraáriy vezette. Bár 

voltak fejedelmei, de azoknak csak kevés hatalmuk volt. A 

kormányzat egész ereje a városi elölj érők és az ezredparancs
nokok kezében összpontosult. Végeredményben népgyüléa. 
egybe sereglett néо uralkodott.nl2aNovgorod szabad állam, 

melyben megvalósult a népuralom, annak ellenére, hogy terüle
te nagy, mutat rá Ragyiscsevs "Novgorod területe észak fe
lé még a Volgán is túl terjedt. Ez a szabad állam tagja volt

129 Itt ismét azt, a szerinte tévesa Hanza-szövetségnek." 

nézetet akarja megcáfolni, hogy "demokratikus kormány csak
kis területű államokban lehetséges."

P.Sz.Gracianazki,1 szerint Rousseau fenti tézise mégis 

befolyásolta Ragyiscaevet, mivel a "Tanulmány a történyhozás- 

ről" müvében Így ir errőlj "A nép saját hatalmának gyakorlá
sa egy kis társadalomban is nehéz, egy nagyban azonban lehe
tetlen."1^0
Ugyanakkor, úgy véljük, hogy a 

népuralom rousaeau-i hatást mutat, mivel 6 is a francia gon- 

dolkodd nyomán, a nép hatalmának kegyetlen irton történő g 

koriását tartotta ideálisnak. Ezt a "Szabadság"ódájában igy

scaev által értelmezett

"Az egész nép gyűlésbe urad, 
s az öntött vaatrőnt szétveri,
Sámsonként megremegteti 
az álnokság kastélyait

Az általa elképzelt köztársaságban a hatalom legfőbb birto- 

коза a mSpmmiéa. melyben valamennyi polgár közvetlenül 
/gyakorolhatja a hatalmat.

.131•. • . •
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Est alátámasztja az is, hogy Ragyiscsev jól lamerte 

az orosz történelmet és annak tanulmányozásakor különleges 

figyelmet szentelt a közvetlen demokrácia megvalósitásának. 

nA népgyülést, mely közazükségletből bíráskodik" - úgy te
kintette, mint ősi intézményt, mely abbéi az időből szári 
zik, amikor a szlávok városokban kezdtek élni*152 

Pelismerve azonban azt, hogy a legfelsőbb hatalom közvetlen 

utón történő gyakorlása nem könnyen megoldható nagy kiter
jedésű államokban, kiutat a föderáció megvalósításában lát* 

P.Sg.Graclanszki.1 szerint Ragyiscsev úgy vonult be az orosz 

politikai gondolkodás történetébe, mint az elaó köztársaság
párti forradalmár.155

Jefferson a polgári forradalom eredményeként szintén 

demokratikus köztársaságot akart megvalósítani* Azonban a 

ragyiscsevl teljes egyenlőségen alapuló faluközösségekkel 
ellentétben a polgárok formális egyenlőségének bevezetésével* 

Jefferson tulajdonképpen a hatalmat közvetlenül gyakorlók 

körét szükiti le. de képviseleti rendszere nem zária ki a 

népet a hatalomból. Ez az elgondolásaik közötti alapvető 

különbség*

Jefferson véleménye szerint a polgárok kétféle fonóé
ban vehetnek részt a kormányzásbanj 1* személyesen, és 2. 
képviselőik utóén/ akiket a polgárok választhattak/* Ily 

módon tehát a hatalmat közvetetten gyakorolják*

Jefferson a kisbirtokosok és a farmerek köztársasagát 

tartotta ideálisnak* Ezért helyezett nagy Hangsúlyt arra, 

hogy a lakosság minden tagja rendelkezzen földbirtokkal,
/ minimálisan 50 acre-val/, mert ez felel meg a természeti 
jogoknak legjobban véleménye szerint.15^ Ezt a jogot, mint 

személyes jogot, belefoglalta a Virginiai Alkotmány 1776-os 

tervezetébe is*

Jefferson nagy figyelmet szentelt az állam szervezeti 
felépítésének. amely szerinte az ember természetes jogait van 

hivatva szolgálni*
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James Madi3on-nak 1787 januárjában küldött levele 

szerint háromféle kormányzati formát különböztet meg a társa
dalmakban $ *1* a kormány nélkülit, mint ahogyan az indiánok 

között van, 2• olyan kormányzatot, melyekben kellően érvénye
sül minden polgár akarata, mint ahogyan bizonyos mértékben 

Angliában, a mi Államainkban pedig nagy mértékben érvényesülj 
3* az erőszakra épülő kormányzatokat! mint amilyenek a monarch!- 

és a legtöbb egyéb köztársaság*" 

felépítésnek a második formát tartotta, melyen belül megkülön
böztetett monarchiát / értve alatta Angliát / és köztársasá
got / értve alatta az Amerikai Államokat/*

135 Ideális társadalmiák

1737 augusztusában Edward Carrin^tonnak irt levelében 

megvédi az Államok Konföderációját és elégedetten állapítja 

meg, hogyt »
ellenére is, összehasonlíthatatlanul a legjobb a meglévők kö
zül, vagy a legjobb, amely valaha létezett*1,1:56

jelenlegi kormányzatunk minden hiányossága• ••*

4*3*10* Idézeteik a jobbágy* illetve rabszolgarendszerről

Ra; ylscsev nemcsak az orosz n ép történelmét ismerte jól, 

mint arra utaltunk korábban, hanem az orosz parasztság sajá
tos helyzetét is az önkényuralomban* 1772-ben Lipcséből vissza
térve, az egyetem befejezése után szenátusi .jegyzőnek nevezték 

ki, aki a bírósági ügyek alkalmával a jegyzőkönyvet felvette* 

Ekkor ismerkedett meg a számára oly felháborító jobbágyügyek
kel, betekintéet nyerhetett a földesurak és parasztok közötti 
kibékéthetetlen ellentétekbe*

Sőt, minden bizonnyal olvasta a jobbágyok követeléseit 

tartalmazó manifesztumokat is a Pugacsov felkelés idejéből, 

mivel ezek visszhangja megtalálható az ideális társadalomról 
és politikai rendszerről klalakitott nézeteiben#

Éppen ez az alapos ismeret késztette arra, hogy átfogó 

támadást indítson a лоbb^jsryrendazerés rámutasson azok-
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ra a lehetőségekre, melyekkel javítani lehetne a nép hely
zetén* Számtalan érvet sorol fel annak bizonyítására, hogy 

a .jobbágyok rabszolgasorban tartása mennyire embertelen és 

jogtalan*

Az "Utazás"-ban részletesen foglalkozik a parasztság
elnyomatásával és az urak kiváltságos helyzetével* A jobbá
gyok teljes kiszolgáltatottságát a föläesurak kényének-ked- 

vének úgy fogalmazza meg, hogy "a paraszt a törvény előtt 

halott"*137

A "L.iubanyi" fejezetben egy paraszttal beszélget, s meg
tudjuk, hogy a hétből hat napot a földesur földjén robotol, 

a hetedik napon, vasárnap pedig a saját szántóját műveli. Az 

6 szavaival élve az ur még "a bőrt is lenyúzza a muzsikról*"130

A "Jedrovo" fejezetben művészi eszközökkel ábrázolja a 

parasztlényokát és asszonyokat. Száméra az olyan "falusi 
nimfák", mint Anyuta testesítik meg a természetes szépségről 
alkotott ideálját* Szembeállítja tisztaságukat és romlatlan- 

ságukat a "pétervári" és "moszkvai" uaánők kényeskedéseivel* 

Azt is elmondja, hogy a nemes uríiak hogyan garázdálkodnak 

a fiatal szűz parasztlányok között*

A "Zavidovo" fejezetben a nagyurak önkényeskedéaeire 

hoz jó példát, amikor leírja, hogyan akarták kifogni a lova
kat "útra készen álló" postakocsijából azért, mert " ő nagy
mólt óa<ugának" volt szüksége rájuk* Ennek kapcsán mutat rá
arra, hogy a tudatlanságban és nyomorban tartott nép ezeket 
az önkényurakat "tiszteli és fél tőlük, ameddig azt gon
dolja róluk, hogy természetfeletti hatalmuk van. Ezek a csa
lók úgy uralkodnak felettük, ahogy nekik tetszik."139

* * *

A könyörtelenségek és a parasztság szenvedéseinek lát
tán felvilágosult humanista módjára fejti ki felháborodását
és együttérzését a néppel* Haragja a földesurak ellen arra 

készteti, hogy nyíltan megfenyegesse ókét: "Rettegj, kegyet
len szivü földesur, ott látom minden jobbágyod homlokán 

Ítéletedet!"140
1618 U

t:i
• c
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Szenvedélyesen keresi a kiutat az elnyomottak helyzeté

nek javításara éa jövőbeli felemelésére. Erre vonatkozó fel
világosult javaslatait a "Hotyilov" fejezetben a jövő szá
mára irt "Tervezet"-ben olvashatjuk. Ott egyértelműen állást 

foglal a rabszolgaság megszüntetése mellett Oroszországban, 
ügy képzeli el, hogy csak "fokozatosan, korszerű jogszabályok
kal " lehet elérni azt. Rövid vázlatot i_s ad ennek gyakorlati 
kivitelezésére. "Az első tervezet a falusi szolgaság éa a házi 
szolgaság szétválasztására vonatkozik. Mindenekelőtt ez utóbbit 

kell megszűntetűi*..A második javaslat a földművesek tulajdoná
ra éa annak védelmére vonatkozik. A földműves által megmunkált 
teleknek az ó tulajdonába kell átmennie, hiszen 6 maga fizeti 
a fejadót.
jogait és méltóságát. Vele egyenlőnek kell felette bíráskod
nia, vagyis olyan bíróságnak, amelybe földesúri parasztokat 

ia beválasztanak. Meg kell engedni a parasztnak, hogy ingatlant 

szerezzen, azaz földet vásárolhasson. Meg kell engedni a sza
badság zavartalan megváltását*.. Meg kell tiltani a bírósági 
Ítélet nélkül kiszabott önkényes büntetést."141

A jobbágyság felszabadításénak és a politikai reformoknak 

e részletesen kidolgozott terve azonban csak terv maradt és 

nem vezetett a ragyiscaevi ideális társadalom megvalósításához.
tapasztalatai azonban arra a meggyőződésre juttatják,hogy 

a földeaurak nem fognak önként lemondani a jobbágytartás jo
gáról. a cár pedig, nem akarvány megszüntetni a rendi kivált- 

a^oks-t, sohasem fot Ja felszabadítani a parasztot.

Valójában nézeteinek balratolódásáról, forradalaasodásá- 

ról van szó. melyről jől tanúskodik könyve az "Utazás" is.
Itt eljut a reformos megoldástól a gyökeres változtatás szük
ségességének felismeréséig. Miért dönt a radikális változás 

mellett? Azért, mert rájön* "Minős és a világ végéig nem is 

le az példa arra, hogy a cár önként feladna valamit a hefcaltná- 
ból, amig a trónon ül."142 a kiút keresésben Ragyiscsev te
hát eljutott a legmesszebbmenőkig* belátja, hogy értelmetlen 

ős reménytelen javítgatni azon a velejéig romlott és korrppt 

gépezeten, amit "önkényuralmi-földesúri rendszernek" hívnak.
, a parasztság nyomorúságának megszüntetésére, csak egyet

len megoldást lét* ez pedig a fennálló rendszer maradéktalan 

felszámolása erőszak utján. így érkezett el Ragyiscsev a 
forradalom azükségeaa^gt<,neic faiiartiP.r<sg,in ^ amiről azonban már

A földművesnek viasza kell adni állampolgári• . .
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143volt sző a disszertáció korábbi részeiben* Most álljon

itt egy példa arra» hogyan buzdítja a kizsákmányolt parasz
tokat a "vérszopó földegur" elleni lázadásra, szenvedélytől 
átfűtött hangon a "Visnyjj Volocaok" cimü fejezetből:"•••job
ban tennétek, ha, mint emberbarátok, bosszút állnátok ezen
a gonosztevőn* Semmisiteétek meg földművelésre szolgáló szer
számait* Perzseljétek fel csűrjeit, szérűit, magtárait, és 

boritsa hamu a szántóföldeket, amelyek kinok forrásai voltak* 

Bélyegezzétek meg mint a társadalom tolvaját, hogy aki látja, 

ne csak undorodjon tóle, hanem kerülje még a közelségét is, 

nehogy példájától megfertőzödjön*"144
...

B.Sz.Graeianazki.i szerint Ragyiscsev ingadozott a refor
mok és a forradalom között, bár hozzáfűzi, hogy "látta a refor
mer ut korlátozott lehetőségeit*"145

Véleményünk szerint, nem annyira "ingadozás"-ról, mint 
a lehetőségek kereséséről van sző egy probléma megoldáséra* 

nézetünk szerint,
teSRanraflaW11. XeaMlaaőbl^ oesrtdämihoa p XVjlI, 

orosz politikai gondolkodásában*

Gy.Bla^ oj az orosz irodalom vonatkozásában ezt igy fogal
mazza meg: "Egész korábbi szépirodalmunkban nincs olyan mű, 
melyet jobban áthatna a forradalmi szenvedély, mint Ragyi 
eaev "Utazás"-át*"146 A fentiekben nyomon követhettük a 

ra^riscsevi nézetek fokozatos balratolődáaát a jobbágyrend- 

azer kérdésében*

Jefferson nézetei a rabszolgaságra vonatkozóan éppen 

ellentétes tendenciát mutatnak* Fokozatosan tolódnak el a ra
dikalizmustól egészen addig az opportonizmuaig* ami elnöksé
gének idejét jellemezte. Milyen megalkuvásról van szó tulaj
donképpen?

4*3*11* Nézeteik a rabszolgaságról
A XVIII* század Amerikájában az oroszországi jobbá 

szerhez hasonló, vele "egyenrangú" intézmény volt a rabszolga
ság* Ragyiscsev és Jefferson erre vonatkozó Írásai bizonyítják

1 -
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nézetazonosságukat a fenti intézmények elitélésére vonatko
zóan, de részleteiben nem mindig találkozik véleményük*

Jefferson terme azé t.iogi alapon* abból kiindulva, hogy 

minden ember egyenlő, lépett fel a rabszolgaság intézménye 

ellen* "A Brit Amerika Jogainak összefoglaló Áttekintése*!
/ 1774 munkájában őfelségét, az angol királyt vádolja,
amiért lehetővé tette a rabszolgakereskedelmet Amerikában} 

"A házi rabszolgaság megszüntetése nagyon kívánatos lenne
ezeken a gyarmatokon, ahol azt szerencsétlen módon kezdeti

Ugyanitt rámutat arra is,hogyállapotában bevezették." 

meg kell szüntetni a rabszolgák további importálását Afri
kából. Az angol uralkodót azzal vádolja, hogy az angol kaló
zok pillanatnyi előnyeit szem előtt tartva, nem tiltotta meg 

a rabszolgakereskedelmet, amely ellenkezik az Amerikai Államok 

érdekeivel hosszabb távon. Sőt "az emberi természet jogait 

is mélyen megsértik ezzel az alávaló /becstelen / gyakorlat
tal."149

Talán nem túlzás azt állítani, a Jefferson által használt 

fenti jelzőkről, hogy azdstt a felvilágosultabb virginiaiak közül 
is kevesen kockáztatták volna meg abban az időben. A rabszol
gaság kérdése ugyanis, központi helyet foglalt el a XVIII. 

századi Amerika politikai vitáiban.150

A rabszolgasúr intézménye« mint tudjuk, ösztönzőleg hatott 

mind az angol, mind pedig az amerikai kapitalizmusra. Az Ameri
kai Államok gazdasága szempontjából elsődleges fontosságú volt, 

mint arra már utaltunk a gyarmati periódusról és a munkaerőnek 

a gyarmatokra történő beviteléről szóló részben. Éppen a fenti 
okok miatt a rabszolgaság megszüntetésének jelentős ellentá
bora volt Amerikában. Ezt támasztja alá az a történelmi tény, 

hogy Jefferson a Függetlenségi Nyilatkozat Tervezetében belevet
te a rabszolgaság eltörlését kimondó törvényt is, de azt első
sorban fldéli rabszolgatartó államok ellenállása miatt kihúz
ták onnan.

Kovács István is hivatkozik erre, J<fferson visazaemléke- 

zéaét idézve, mely szerint: "Éjszaki testvéreink szintén sért-
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ve érették magukat megrovásom eltel, mert ámbár nagyon ke
vés rabszolga volt náluk, mégis nagyban űzték az emberrel 
való kereskedést, mások számára*Ezzel kapcsolatban Kovács 

megállapítja, hogy "A rabszolgaság eltörlését a déli rabszol- 

aatartó államok éa az északi államok rabszolgakereskedőinek 

ösazeloeáaa akadályozta meg." 5

Jeffersonhoz hasonlóan, Ra^yiacaev is elitéii az Újvi
lág meghódítóit, egyrészt azért, mert kegyetlenül irtották 

az őslakosságot, az indiánokat, másrészt a rabszolgaság in
tézményének bevezetéséért* A rabszolgákat “szerencsétlen 

áldozatoknak nevezi", "akiket kiragadtak hazaikból és család
jaik köréből", a most idegen környezetben "a jólszervezett 

állam nyomasztó jogara alatt felhasogatják dua földjeit an
nak az Amerikának, amely megveti munkájukat* »155

Ra;.:yiacsev romantikus szenvedélye itt is megmutatkozik 

abban, hogy az ember számára az egyik legfőbb értéknek, a 

természetes szabadságát tart.1a* A rabszolgák éppen ettől van
nak megfosztva. Ragyiscsev ugyanolyan elszántan száll szem
be a rabazolgatartókkal» mint a jowágynyuzó földeaurak&al* 

Bátran leplezi le az egész intézmény embertelenségét és annak 

pusztulását kívánja Amerikában is: "És mi nevezzük a pusztités- 

nak ezt az országát boldognak azért, mert földjeit nem nőtte 
be a tarack
dón dúskáld országok!"^4 gelhfrborodáaaal ítéli el az amerikai 
rabszolgaságot* "Jóérzésem olyasféle felháborodássá változott 

át, aminőt olyankor érzek, amikor nyári időben Pétervárott 

a kikötői vámnál nézem azokat a hajókat, amelyek Amerika fe
leslegeit és dáága áruit szállítják hozzánk, amilyen a cukor, 

a kávé, a festék éa más árucikkek, amelyeken még meg som szá
radt a verejték, a könny és a vér, amelyben előállításuk köz
ben fürdőtek."154'a Szenvedélyes indulatai másutt is kifejezés
re jutnak az "Utazás"-bans "Az eszeveszetten pusztító európa
iak, miután lemészárolták az indiánokat, a közben az egy igaz 

isten nevében békeszeretetet prédikáltak, szelídségről és em- 

berszeretetről szónokoltak, a hódítók kegyetlen gyilkosságának 

gyökerére raoltják még azt a hidegvérű gyilkosságot is, amit 
a pénzen vásárolt emberek rabszolgává tétele jelent."

ó, bár újból puaziaaággá válnának az ily вдЗ-» • t
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♦♦•"Ass európaiak, miután kipusztitották Amerikát, s annak 

mezőit bennszülött lakói vérével trágyázták, gyilkoasóga- 

iknak uj kapzsisággal vetettek véget#•" "Boldognak nevez
zük azt az országot, ahol száz gőgös polgár fényűzésben él, 

de ezreknek nincs biztos tápláléka, nincs a forróságtól és 

a fagytól óvó saját hajléka?"1^/*1*

A fenti idézetek jól tükrözik mély humanitással átszőtt 

gondolkodásukat a rabszolgakereskedelem és a szolgaság elí
télésében#

Milyen eszközökkel harcol Jefferson ez ellen a saját sza
vait idézve; "alávaló, becstelen" gyakorlat ellen?

kint olvashattuk a "Brit Amerika Jogainak összefoglaló 

Áttekintése"- ciraü munkájébeh Ő, t’J&jd ónképpen, az angol 
királyra hárította a felelősséget a rabszolgaság bevezetésé
ért# Később azonban, az említett gazdasági okok miatt az 

Amerikai Államok sem tiltakoztak ellene túlságosan#

A Függetlenségi Nyilatkozatban Jefferson felvilágosult 

fcssmerendazere és még összeegyeztethetetlen a rabszolgaság In
tézményének érintetlenségével# Azonban az 1779-ben irt "A 

Rabszolgákra vonatkozó Jognyilatkozat"-ban támogatja ugyan 

a rabszolgaság megszüntetését, de azzal a feltételfel, hogy 

a felszabadított négerek hagyj ék el az Államokat# Annak elle
nére, hogy Jefferson együttérzett a négerekkel, mégsem hitt 

a fajok egyenlőségében#

Az 17Bl-32-ben irt "Virginiai Je;-arzetek"-ben olyan 

hierarchiát állit fel az emberek között, melyben a legmagasabb, 
legfőbb helyet a fehérbőrű amerikai kisbirtokosnak, illetve pa
rasztnak szánja# Az indiánokról és a négerekről is részletes, 

XVIII, századi értelemben "tudományos" leírást ad# Müvében 

egy feltételezett idegen kérdéseire válaszolva mutatja be 

Virginiát# A XIV, kérdés vonatkozik Virginia állam törvénye
ire és az igazságszolgáltatásra. Itt az általa javasolt vál
toztatások között szerepel az alábbi isi "Egyenjogúságban 

részesíteni valamennyi rabszolgát, akik a törvény elfogadása
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után születtek*"155 Ezt követően pedig, a négereket, mint 

fajt elemezve, összehasonlítja őket a fehér emberekkel* Meg
állapítja, hogy alacaonyabbrendüsé^uk nem csupán életkörül
ményeikből következik, hanem természettől fogva adott* Ezt 
a feltevését azzal próbálja igazolni, hogy szerinte a néger 

faj a fehér embertől időben igen távii és egyéb életkörül
ményeiben is nagyon különböző* Mindezekből, bár csak feltéte
lezés formájában, de azt a végkövetkeztetést vonja le, hogys 

"Alacsonyabbrendüek / inferior / a fehéreknél mind testi, 

mind szellemi képességeiket Illetően."156

Az ellentmondást* ami az emancipálásukra vonatkozó ja
vaslat és kisebbrendűségük feltételezése között van, nyilván
valóén Jefferson is felfedezte. Ezért még ugyanott megjegyzi, 
hogy pontosan a szinbeli és egyéb különbségek azok, amelyek 

a legnagyobb akadályt jelentik felszabadításuk utján. Ezzel 
a feltételezésével, habár csak a XVIII, század tudományának 

szintjén, de mégis a fa.1l megkülönböztetés magjait hintette
el*

Ra/yiacaev ebben a vonatkozásban haladóbb nézeteket val
lott* ő cáfolta azt az eredetileg Aristoteles-tői származó 

elméletet, melyre Jefferson a fentiekben támaszkodni látszott* 

E szerint,
iJa.ihoz tartozó emberek alacsonyabbrendüek. s ezért szolgaság
ban kell élniük* Mint Scsioanov utal rá és az "Utazás"-ból is 

kiderüli "Ragyiscsev véleménye szerint nem az ember természe
te határozza meg a "rabszolgaságot", amint az Aristoteles gon
dolta, és nem is az éghajlat, mint azt Montesquieu feltételez
te, hanem a társadalmi tételek* Ra, yiscsev a rabszolgaság 

okáról Így iri "Annak oka vagy az életmód, a meglevő körülmé
nyek, illetve amelyekbe az emberek kényszerültek, vagy a ta
pasztalat hiánya, vagy az emberi természet jogos és törvényes 

felemelkedése, ellenségeinek erőszaka, azoké, akik azt erővel 
és fondorlattal rabságba és rabszolgaságba hajtják, amely az 

emberi értelmet és szivet elgyengíti, rárakja az örök szellem 

erőit elfojtó megvetés és elnyomás súlyos bilincseit* Ne men
tegetőzzetek, ti, akik az emberiség elnyomói és gonosztevői 
vagytok, azzal, hogy ezek a szörnyű bilincsek jelentik a ren
det,.* •* Óh, bárcsak rátok fűződne a természet lánca, amennyi-

a természet intézkedett úgy, hogy bizonyos
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re csak birkátok, éa sokat elbírtok! Akkor másként gondol
kodnátok «157

• ••I

Ragyiacsev állásfoglalása a rabszolgaság kérdésében 

egyértelmű# Mi okozza Jefferson nézeteinek ellentmondásossá
gát? -

Véleményünk szerint, Jefferson Mába próbált felvilá
gosulta ágával túllépni korán és küzdeni a rabszolgaság in
tézménye ellen, ő sem tudta függetleníteni magát saját kora 

előítéleteitől# A rabszolgák iránti humanitása viszont abban 

nyilvánult meg, hogy emberszámba vette őket, eltérően a déli 
rabazolgatartőktél, akik nem tartották többre őket a barmok
nál# Felfedezte a rabszolgaság erkölcsrombolő hatását és han
got is ad annak a meggyőződésének, hogy a rabszolgaság az 

amerikai szabadságot alapjaiban veszélyeztetis "Biztosított
nak vélhetjük-e egy nemzet szabadságát, ha éppen annak szilárd 

bázisát döntöttük meg, nevezetesen az embereknek azt a meggyő
ződését, hogy a szabadság Isten ajándéka?"*^8

Ez a kérdés nyilvánvaló utalás arra a deista felfogású 

természetjogi koncepcióra, mely szerint Isten mindenkit sza
badnak teremtett* "Én valóban aggódom hazámért, amikor eszei 
be jut, hogy Isten igazságos és igazságszolgáltatása nem al
hat örökké#Fenti sorokból kiderül, hogy magánemberként, 
rossz lelkiismerettel küzd, a rabszolgaság kérdésének nem meg
felelő megoldása miatt.

Jeffersonnak azonban kétségtelenül voltak eredményei is 

a rabszolgaság elleni küzdelemben# 1 "Rabszolgákra vonatkozó 

Jognyilatkozat"160
négerek Afrikából történő behozatala.

elfogadása után nem növekedett tovább a

Egy másik lényeges, idevonatkozó Mvatalos dokumentum, 
az "1784* április 25-i Rendelkezés"161 

területek ideiglenes kormányára vonatkozóan éa a rabazol^a- 

-gág eltörlését illetően* Az, hogy ezt a javaslatot nem fo-

az észak-nyugati
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gadták el, csupán egyetlen egy szavazaton múlt. Az Amerikai 
Államok elnökéként Jefferson a Kongresszussal 1807-ben elfo
gadtatta a nemzetközi rabszolgakereake cigimet шел tilt ét örvény^ 

ez azonban nem szabályozta az egyes államok közötti rabszol- 

gakereakedést Amerikában.

Hóba Jefferson saját házi rabszolgáit mág életében fel
szabadította rabságukból{ tény azonban az, hogy hiába érzett 

lelkliameretfurdalást és szégyent azért, mert az általa ki- 

sebbrendiinek vélt embereket egész életükben szolgaságban tart
ják: az ő életében a rabszolgaság nemzeti méretekben történé 

felszabadítása csak álom 

Intézményét, kisebb változtatásokat leszámítva, aalapjaiban 

érintetlenül hagyta, mivel a rabazolgatarték és a nagytőkések 

érdekeit részesítse előnyben.

,dt. Végeredményben a rabszolgaság

összehasonlítva szerzőink álláspontéit a szolgaság és 

rabság kérdésében: azok megegyeznek abban, hogy elítélik a 

szolgaság minden formáját, humanitárius alapon. Eltérnek 

viszont, a radikális változtatás szükségességének és mértéké
nek megítélésében.

4.3.12. Nggetelk a valláaről. Illetve a lelkilameretl 
éq véleadnjf^aabyda^],

Jefferson nézetei a vallásról saját korának vallási fana
tizmusában igen liberálisnak számítottak. Véleménye szerint, 

iber természetjogai közé tartozik a lelkiiameret és val- 

liaszabadaág is. Az uralkodó merev és dogmatikus tanokkal 
szemben azt hirdette, hogy az emberek elidegeníthetetlen jo
ga meggyőződésüket szabadon kifejteni. Az 1776.junius 12-én 

elfogadott Virginiai Nyilatkozat utolsó,XVI. pontja igy fo
galmazza meg ezeket a jogokat: "A vallást, illetve azt az 

odaadást, mellyel Teremtőnknek tartozunk és azt a módot, 
ahogy azt gyakoroljuk, csak az ész és a 'győződéa irányítsa.

pedig az erő, vagy erőszak: épp ezért minden ember egyenlő 

joga, hogy vallásét, lelkiiemerete parancsa szerint, szabadon 

gyakorolhassa! és a keresztényi türelemből ered az a kölcsönös



- 126 -
kötelességünk, hogy szeretettel és irgalommal legyünk egymás 

iránt*1,162 Jefferson a Virginia Állam 1776* évi Alkotmány 

Hervezetében igy fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot: "Le
gyen minden embernek egyenlő joga, hogy vallásét szabadon 

gyakorolhassa* éppúgy ne legyen senki kötelezve semmilyen 

vallásos intézmény látogatására vagy fenntartására*1,165

1776-t<51 1779-ig, három éven át dolgozott azon a tör
vényen, mely a vallásszabadság bevezetését célozta* Amikor 

1779-ben a törvénytervezetet a virginiai törvényhozó testü
let elé terjesztette nagy ellenállásra talált a klerikálisok 

körében. Végül is csak 1786-ban fogadták el "Virginia Vallá-
" lo*cimen, 82* számú törvény

ként. Jefferson élete végéig ezt tartotta, a Függetlenségi 
nyilatkozaton kivül, a legfontosabb dokumentumnak, amit va
laha is irt.

A vallásszabadságról szóló törvényben kifejti, hogy a 

törvényeknek a közbiztonság és a társadalom rendjének fenntar
tását kell szolgálniuk, de nincs Ítélkezési joguk az emberek 

lelkiismereti szabadsága fellett: "A mindenható Isten a gon
dolkodást szabadnak teremtette és kinyilvánította legfelsőbb 

akaratát, hogy az maradjon is szabad....; bármi, ami megpró
bálja azt befolyásolni időszakos büntetéssel vagy terhekkel, 

vagy polgárjogoktól való megfosztással, csak képmutatóét és 
aljasságot szül."165

őszintén hitte, hogy a polgári kormánynak nincs joga a 

polgárok lelkiismereti vagy véleményszabadságéról dönteni* 

Mindezt deista alapon magyarázta, mint az a fenti idézetből 
is kiderül. Már a Függetlenségi Nyilatkozattal kapcsolatban is 

utaltunk arra, hogy Jefferson vallási meggyőződése bizonyos 

deista elemeket hordoz* ő, tulajdonképpen, elismeri Isten lé
tezését, és elfogadja azt a tételt, hogy 6 alkotta a világot, 

a természetet és hozta létre a társadalmat is az emberek szá
mára. Szerinte a teremtés után Isten azonban, már nem irányít
jaa világot tovább. Ezért az embereknek kell azt racionáli
san megszervezniük.
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Jefferson száméra Istenben való hit, azaz hívőnek len

ni, annyit jelentett, mint humanistának, vagy gaamokaágel-
ember

magatartássvai öaszeegyeztethetetlen a kegyetlen erőszak, 
az elnyomás* Éppen ilyen meggondolások alapján tartja III* 

György* angol királyt képmutatónak, amikor magát hü keresz
ténynek nevezi, s ugyanakkor támogatja a rabszolgakereskedel
met éa kegyetlen háborút folytat az Amerikai Államokkal is.

lenesnek lenni* Az a véleménye,

Jefferson ezt az ellentmondást jól látta és a Eüggetlen- 

odgi nyilatkozat eredeti szövegébe bele is foglalta. A követ
kező részt "önéletrajzéban" olvashatjuk, ahol a nyilatkozat 

eredeti szövegét teljes terjedelmében közli. / A végleges 

dokumentumba természetesen nem kerülhetett bele, mivel a 

Kongresszus rvyaliste erői nem hagytok azt jóvá./ így ir 

III# Györgyről* "Maga ellen az emberiség ellen indított ke
gyetlen háborút, megsértve egy távoli nép egyedeinek az élet
has és szabadsághoz való legszentebb jogait, akik sohasem 

támadtak ellene, rabul ejtve és elhurcolva őket a rabszolga
ságba egy másik féltekére, vagy hogy már szállításuk során 

nyomorúságos halálnak tegye ki őket* Ezt a kalózháborut, 

mely egy KITETIJSI hatalom szégyene, Bagy-Britannia KERESZ- 

3ÉKY Királya folytatja. "16b

Az eredeti szövegben Jefferaon nagybetűkkel irta azt a
két szót, amely számára legjobban kifejezte az ellentmondást 

as angol uralkodó tettei és állítólagos hite között* A fenti 
idézet jó példa arra is, hogy Jefferson elítéli azóat a gaz
tetteket, Így a vallási üldöztetést is, melyet a keresztény
ség nevében hajtottak végre. Kifejti a vallásszabadságot hir
dető törvényében azt, hogy mindezek a visszaélések "hatalo; 
vágyból és főtté kény в égből" erednek#

A törvény záró részében a lelkiiameret és vallásszabad
ságot a világ val^gennyj^á^^at.ának valamennyi polgárára ki
terjeszti, és ezekkel a szavakkal fejezi bet "•#• minden em
ber szabadon hirdethesse és érvekkel alátámaszthassa vallá
si meggyőződését és ugyanez / a meggyőződés / semmilyen mó
don ne csökkentse, vágу növelje, vagy befolyásolja polgári
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minőségében."167

A vallésezabadségőt deklaráló törvény az egyik legjobb 

példa arra, hogy milyen következetesen tudja alkalmazni 
Jefferson a gyakorlatban a felvilágosodás vezéreszméit. A 

törvény nagyhatású volt nemcsak Amerika többi államában, 
hanem Európában is. Jefferson George Wythe-nak 1776.augusz
tusában irt leveléből tudjuk, hogy azt Európából végtelen 

elismeréssel fogadták és lelkesedéssel hirdették. Sőt, le
fordították franciára és olaszra is " 

ben közlik számos könyvben, többek között belefoglalták az 

uj Eneyclopédie-ba is.

teljes terjedőimé-• • •

«168

Éppen vallási türelmet hirdető nézetei miatt a puritán 

egyházi vezetők részéről számtalan támadás érte Jeffersont. 

Ateistának, hitetlennek kiáltották ki és kiközösítéssel járó 

egyházi átokkal sújtották. Annak ellenére, hogy a vallásról 
alkotott nézetei leginkább a deizmushoz állnak közel, még
sem vallotta magát egyetlen szektához tartozónak sem. Élete 

vége felé|1819-ben "Ezra Stiles"-nak Írott levelében foglal
ja össze a vallási hovatartozására vonatkozó véleményét! "Ön 

azt mondja. Ön kálvinista. Én nem vagyok az. Én az önmagam 

alapította szektába tartozom, amennyire én tudom."169 Ez a
kijelentés nagyon hasonlít Thomas Paine-nek sokat idézett 

kijelentésére: "Az én egyházam - az eszem." Mint vallomásaik
ból is kitűnik, mindketten kiváló képviselői voltak a vallás 

felvilágosult, racionalista értelmezésének.

Ragyiscaev szintén a felvl lágosult racionalizmus nevében 

lázad a cenzúra ellen. 6 is a lelkiismereti és szólásszabadsá
got ismeri el törvényként és ennek alátámasztására Herdert 

idézi: "A jóra való serkentés legbiztosabb eszköze a nem 

akadályozás, az engedélyezés - a gondolat szabadsága... az 

a könyv, amely tiz cenzúrán megy keresztül, mielőtt napvilá
got látna, nem könyv, de a szent inkvizíció müve; az igazság 

területén a gondolat és a szellem birodalmában semmiféle föl-
gengedni, hogydi hatalom nem dönthet, és nem is szabad 

döntsön."170

Л
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Regyiscsev forradalmi társadalmi nézeteivel összhangban 

természetfelfogása és vallási meggyőződése is ellentétes a 

korabeli idealista és egyéb misztikus felfogásokkal» Ettől a 

szellemi alapállástól eltérően néhol találkozunk a delzmug 

öleméivel Írásaiban*

Az "TJtazte"-ban, a "Podberezje" fejezetben részletesen 

foglalkozik a kereszténység kialakulásával, történetiségé
vel, később reakcióssá vált népbutitó szerepével# A novgo- 

rodi azeminaristával beszélgetve kifejti antlklerikális né
zeteit, melyek a vallást és a babonát* mint a népbutitáe 

eszközeit mutatják be. Elítéli kora skolasztikus nézeteit 

és úgy találja, hogy a haladás, amelyet a középkor sötétsé
géből a felvilágosodás felé vezető utón megtett hazája, na
gyon kismértékű volt: "Visszatekintve úgy tűnik fel, mintha 

alig hagytuk volna hátunk mögött azt az időt, amelyben még a 

babona uralkodott, s egész kísérete: a tudatlanság, rabszol
gaság, inkvizíció és sok ehhez hasonló* Régen volt-e, hogy 

Voltaire hangja vesztéig harsogott a sötétség hatalmai ellen?"1^1

Az utalás Voltaire-re nem lehet véletlen. Tudjuk, hogy ő 

volt a felvilágosult nyugat-európai filozófusok közűi a babo
na és fanatizmus ellenes harcnak az elöljárója. Később, egy 

másik helyen a "Szabadsáv" ódájában is nyilt támadást indit 

a babona ellen, mely:
"Az észt befedve vakaötéttel, 

mindenre álnok mérget önt***

«172S az igazságnak félni kell * * *

Bemutatja, hogy az értelemmel, az emberi méltósággal el
lentétes a babonákban, a vallási hiedelmekben való hit* be
leplezi a vallás reakciós jellegét, mely abban nyilvánul meg, 
fcogyepravoazlávegyház együttműködik a oárizmuaaal* a népet 

szolgaságra, a cár iránti hűségre és alázatra neveli* Az egy- 

a 0Szent babonát" a "politikai babonával" összeházasítva 
segít elnyomni a népet:

"Az embert nyomja mindegyik: 
ez értelmünket vonja láncra,
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az szándékunkat irtja» vágja, 

a köz hasznára "hirdetik".1^

Ugyanilyen racionalista, empirista módon törekszik a 

titokzatosságok feltárására, illetve a misztikum, vagy misz
térium megértésére. Dolmányos utal arra, hogy Ragyiscsev kül
földről való hazatérése után "A szabadkőművesek szervezetét 

kezdi látogatni, bár nem lépett be soraikba."1^

Scaipanov kifejti ezzel kapcsolatban, hogy Ragyiscsev 

nem értett egyet a szabadkőművesekkel és "zavaros okoskodás
nak" nevezte nézeteiket.1^5

A szabadkőművesek mozgalma iránti érdeklődését nem sza
bad úgy tekintenünk, mint a felvilágosult eszméktől való el
távolodását. Mint azt Vajda György Mihály magyarázza "A misz
tikum kultusza" utján, a titokba való "beavattatás" vágya na
gyon is "felvilágosodott " vonás: nem félni tőlük, vagy csu
pán tisztelni őket, hanem felderiteni mibenlétüket. Ez nem a 

romantika, s főként nem a romantika irracionális áramlatának 

attitűdje. Félreértés a szabadkőművességben nem a felvilágo
sodás sajátos mozgalmát látni «176

,...

Az "Utazás"-ban is foglalkozik a "szabedgondolkodók" e faj
tájával: "A gondolatszabadság a gondolkodás féktelenségéhez 

vezetett. Még el sem jutottak a szabadgondolkodás végső hatá
ráig, de már is kezdenek a babona felé fordulni. Üsd fel a 

titkos tudományolmak szentelt legújabb müveket, s mintha a 

skolasztika nagy szóharcainak korában lennél,... amidőn a 

bölcseletnek arra kellett feleletet adnia - mert az igazság 

kutatóinak ezt a kérdést tették fel, - hogy hány lélek fér el 
egy tü hegyén."1^

A fenti idézet alapján valóban egyet khet érteni azzal 
a véleménnyel, hogy R 

badkőmüveaek misztikus filozófiájával. A felvilágosult iró 

feladatát abban jelöli meg, hogy vegye fel a harcot ezek el
len, a tudomány és értelem szempontjából káros nézetekkel.

iaosev nem osztotta nézeteit a sza-
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As as iró, aki világosságot teremt a sötétség erőivel sze 

benIképviseli a nép igazi érdekelti utódainkra tévelygés 

vár* ha elhagyva a természetességet* ábrándokat kergetnek 

majd* akkor nagyon is hasznos lesz egy olyan Írónak a munká
ja* aki régi példákon szemlélteti az emberi értelem útját, 

amint az az előítéletek ködét széjjel oszlatva követte az 

igazságot annak legmagasabb fokáig*«•• Egy ilyen Író munkája 

nem lesz haszontalan*••• Boldog az Író* ha müvével akárcsak 

egyetlen ember elméjét is megvilágítja,• ••"178

Ragyiscsev Jeffersonhoz hasonlóan az ész* az értelem vi
lágító erejével akarja szétoszlatni az emberi tudatlanság sö
tétségét«

Ugyanakkor, mint azt Blago.i is említi* filozófiai érte
kezése "Az emberről t halandóságról és halhatatlanságról", 

melyet száműzetésében irt* materialista szemléletét tükrözi* 

mely szerint: "
erejétől és önmagában létezik«"179- azaz elismeri az anyag 

elsődlegességét* s a tudat másodlagosságát«

a dolgok léte nem függ a róluk való tudat*•••

Az "Utazásiban is síkra száll a materialista természet
felfogás mellett és megerősíti azt a meggyőződését* hogy min
den ismeret alapja a dologi világ": "Amikor gondolkodásodat 
megfeszíted* képzeletedet felfokozod* testi szervvel gondol
kodói* hogyan tudsz bármit is elképzelni a testiség mellő
zésével? Foszd meg elmélkedésedet a szavaktól és a hangoktól* 

a testiség a maga teljességében jelenik meg előtted: 

te az vagy* s minden más - csak feltevés*"180
mert

Sosipanov ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy Ragyiscsev 

materialista nézetei néhol azonban ellentmondásosak és követ
kezetlenek*

Véleményünk szerint* Ragyiscsev 

megnyilvánulása az is* hogy következetesen hitt az ész min
denható erejében. A ráció hatalmától várja a világ megváltoz
tatását és megjósolja azt a jövő generáció számára: "Mi bol
dognak nevezhetjük magunkat: mert nem lessünk tanúi az értel-

i ;V.A" IVf»"V *

énalc egyikiterlalizi
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mea teremtmény teljes megszégyenülésének. Legközelebbi utó
daink nálunk is boldogabbak lehetnek*1,131

4.3.13. nézeteik as oktatásról, Bevelégrgl.

A XVIII. században a tudományos érdeklődés fokozódása» 

a társadalom fokozatos világiasodása és az ész mindenhatósá
gára alapuló uj erkölcsi» világnézeti rendszer a gjn 

kulturális egységének megteremtését segitette elő* Az ameri
kai felvilágosodás eszméinek terjedésével a puritánok vallá
si fanatizmusa is szelidebb formát kezdett felvenni az Álla
mokban. Iskolák és egyetemek» könyvárusok és könyvtárak ter
jesztették» illetve közvetítették a felvilágosult tanokat*
Az első iskolákat és egyetemeket a puritán egyház alapította, 

de az oktatás csak fokozatosan szekularizálődott*

tok

Mégis a XVIII* században még, Jefferson kivételével, 

kevés gondolkodó álmodta meg a világi és egyházi oktatás 

szétválasztását* 6 volt az első felvilágosult államférfi, 

aki felfedezte egy átfogó közoktatási rendszer megteremtésé
nek szükségességét Virginiában.

Hogyan épült ki a közoktatási rendszer a gyarmatokon?

Az Amerikába kivándorlók lelkesen támogatták az okta
tás ügyét, mert ez volt tanaik terjesztésének a leghatéko
nyabb módja* Az Államok legtöbbjében elsődleges eél az alap
fokú oktatás biztosítása volt a gyermekek számára* Volt olyan 

állam ie, igy Massachusetts)ahol már néhány évvel a 

pedés után ingyenes középiskola alapítására gondoltak*
letele-
181/a

A gyarmatok első rangos puritán szellemű egyeteme a 

Harvard volt* melyet 1636-ban alapított a Massachusetts Bay 

Company.181/b Hevét John Harvard-ról kapta, aki 400 kötetes 

könyvtárát hagyta az intézményre* A második egyetemet, a 

• tlliams and Mary College-ot 1693-ban alapították a virgini
ai Williamsburgban. Erről az egyetemről Jefferson is ir, egy 

átfogó közoktatási rendszer kidolgozása kapcsán* A XVIII* 

század első felében még további három felsőoktatási intéz-
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181/сményt alapítottak* 

tánok igen nagy erőfeszítéseket tettek a közép és felsőfokú ok-
A fentiekből látszik, hogy a puri-

tatáai rendszerük kiépítésére* Az iskolákban általában vallá
sos szellemű oktatás volt, mivel a tanítók többsége pap volt* 

Csak a XYIII* században indul el az iskolák fokozatos szekula- 

rlzálődása*

Beniamin Franklin volt az első, aki az oktatási rendszer 

alapvető megreformálására gondolt*181^0 Pranklin által kidol
gozott nevelési rendszerben a vallást “a gyakorlati morális 

eszményre való nevelés helyettesítette*

Jefferson is úttörő szerepet játszott Virginia állam 

átfogó közoktatási rendszerének kidolgozásában* Az oktatási 
rendszerre vonatkozó elképzeléseit az 177S-ben elkészült, az 

"Ismeretek Általánosabb Elterjaaztéaéről gaólő lorvénjteryfe-. 

setH-ével alapozta meg * 2 Az oktatást egyfelől az ember tór-
sadalmasodósi folyamatának elengedhetetlenül fontos részének 

tartotta, másfelől pedig a szabadsága alapjának tekintette*
A törvénytervezetben éppen ezért nagy hangsúlyt fektetett az 

iskoláztatásra, annak az általános iskolától a főiskoláig, il
letve egyetemig terjedő rendszerét dolgozta ki* Elgondolása 

szerint, melynek megvalósítása tőkehiány és egyéb késedelmek 

miatt 18 évig váratott magára, az általános iskolákban olva
sást, Írást és számtant kell tanítani, majd meg kell ismer
tetni a tanulókkal a görög, a római, az angol és az 

történelmet. Ezen a szinten három évig ingyenes oktatásban 

részesülhet mindenki* Ezt követően a Jobb eredménnyel tanu
lókat javasolta középiskolába» illetőleg az alsó szintből a 

középszintű oktatási formában történő továbbtanulásra* A kö
zépszintű oktatási intézmények létrehozásénak feltételeit is 

részletesen kifejti a törvénytervezetben. Szerinte ezekben az 

iskolákban latin és görög nyelveket, angol nyelvtant, földraj
zot és matematikát kell oktetnl, Az iskoláztatás itt ísak a 

szegény tanulók egy kisebb csoportja számára ingyenes, a töb
bieknek tandijat kell fizetni. Arra vonatkozóan is rendel
kezik, hogy minden évben az általános iskolában "a legtehet
ségesebb és legígéretesebb diákok közül, akiknek szülei túlsá
gosan szegények ahhoz, hogy gyermeküket t о srább tani itathassák, 

válasszanak ki egyet, aki ingyenes oktatásban részesülhet majd,

lkai
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a középszintű oktatási intézményben."103 Az oktatás befe
jező szakaszát további három évi tanulásban jelöli meg. a 

Mllliam és fcary College-ban, ahol közép és felsőszintű ta
nulmányokat lehetett folytatni. Itt is lehetőség van egy- 

egy szegényebb, de nagyon tehetséges hallgató bejutására.

Jefferson nagyon büszke volt erre a törvénytervezetére, 

s mondhatjuk,- joggal, ő ebben a kérdésben is, mint megannyi 
másban, a ráció és a logika érveit felsorakoztatva jutott el 
i£2£ä Amerikájának egyik legdemokratikusabb közoktatási rend-
aggflaш

A törvénytervezet bevezető részében, ahol indokait so
rakoztatja fel a törvény mellett, abból a klasszikus termé
szetjog! alaptételből indul ki. hogy az emberek a kormányо- 

isi terméssatea jogaik blztoaltáaára hozták látre. Ml a 

biztoaiték azonban arra, hogy ez az állam, vagy kormány nem 

to, visszaélni a rábízott hatalommal? - vetődik fel a kérdés,
2íos, erre vonatkozóan a jeffersoni megoldás igy hangzik:
” A. leghatékonyabb mód.1 a ennek megakadályozására / mármint 
a hatalommal való visszaélésnek /az, hogy felvilágosítjuk 

az embereket általában, amennyire csak lehetséges, különös 

tekintettel azokra öl tényekre, melyeket a történelem szolgál
tat, melyek más korok és országok tapasztalatait tükrözik 

azért, hogy képesek legyenek felismerni az ambíció minden for
máját és azonnal érvényesítsék természetes hatalmukat, hogy 

annak szándékát legyőzzék."134

Ez az érvelés, mely a demokrácia biztosítékát az embe- 

£gk felvilágosításában. a történelmükkel való megismertetésé
ben látja, jól rávilágít liberális demokrata gondolkodására.
6 ugyanis azért ellenzi az információk terjesztésének mega
kadályozását, a történelmi tények meghamisításét, mert mindez 

Ш. emberek tudatlanságban tartását.azaz közvetve elnyomatását 
szolgálja. Ebben a vonatkozásban is - lényegében - egyetért 

Rsayiflosevvel, aki ugyanilyen alapon Ítéli el a babonát és 

a vallási fanatizmust. A felvilágosultak között is azon ke
vesek közé tartozott Jefferson, akik rájöttek arra, hogy az

»
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állam polgárai számára a azéleaebbkörü* általános demokrá
cia megválásitáséhoz az oktatáson keresztül vezet az ut*
Jól látta az összefüggést, államon belüli iskolázottság szint
je óa mértéke, és a közéleti demokrácia között* Ezt úgy fo
galmazta aeg9 hogy reménykedik abban, hogy a tanulás segítsé
gével, "mindenki képes lesz megérteni jogait, és megóvni azo
kat és az önkormányzatban hozzáértéssel teljesíteni felada
tát! mindezt úgy érnék el, hogy a polgárok közül egy sem len- 

gsértve»semmilyen természetadta jogaiban."18^ne

Ismeretterjesztéssel kapcsolatban Jefferson még két fon
tos törvénytervezetet adott közre* Az egyik egy könyvtár lé
tesítését célozza, a másik a William és Mary College alkotmá
nyát egészíti ki. Javasolta, hogy a fenti intézmény fakultá
sainak számút növeljék, hogy ténylegesen egyetemi rangra emel
kedjen.

76 éves korában hihetetlen energiával fogott hozzá Vir
ginia első egyetemének megalapítágúhoz. Saját maga tervezte 

az épületeket, készítette el a működésére vonatkozó irány
elveket és foglalta össze a diákokat illetó jogokat és szabá
lyokat, 1825 márciusában nyitották meg Virginia egyetemének 

kapuit, ahol az első rektor természetesen Jefferson volt, 

"Ismeretterjesztés" / diffusion of knowledge/ és "felvilágo
sítás" /to illuminate / az emberek között - egész életében ezek 

voltak vezérszavai, amelyeket hirdetett és amely programot 
megpróbált minden eszközzel megvalósítani.

Találhatnánk e jobb bizonyítékot felvilágosult demok
ratikus gondolkodására, mint a fenti szavakat, melyeket ő
maga 1787 decemberében James Madisónnak irt levelében igy 

fogalmazott meg: "Tanítani és tájékoztatni az emberek töme
geit, Lehetővé tenni számukra, hogy megértsék, hogy saját 

érdekük a béke és a rend fenntartása és akkor megőrzik majd 

azokat, ^ a kizárólagos biztosítékai szabadságunk megőrzé
sének* Végül is, az az én nézetem, hogy a többség akaratá-

„186Ptt-teiW fcfvénjreqian?,e.
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v az "Utazás"-ban hasonlóképpen fogalkozik az 

oktatás és nevelés, valamint a aa.itóazabadaág és cenzúra el
törlésének kérdéseivel* Tapasztalva saját népe monarchikus 

és a földesurak iránt táplált illúzióit jönaó arra az össze
függésre, ami az önkény és az emberek tudatlanságban tartá
sa között van* Jeffersonnal egybehangzóan vallja, hogy a né
pet fel kell világosítani a zsarnokság elleni küzdelem leg
fontosabb lépéseként, hiszen:"aki már felszabadult a legmé
lyebb tudatlanság hatalma alól* az előtt, "csalásuk leleple
ződik*"

s

187

Á "Podberezje" fejezetben a szeminaristával mondatja 

el az általa szükségesnek ítélt oktatásügyi reformokat* mi
vel az oktatás korabeli színvonalát alacsonynak és elmaradott
nak tartja* Ez főleg abban nyilvánul meg, hogy nem tanítják 

a diákokat önálló gondolkodásra, csupán a dogmákat sulykolják 

beléjük* Ezt a szeminarista fájlalja és megállapítja, hogy 

a mi iskolánk mintha a múlt században leledzene*" 

"Aristoteles és a skolasztika uralkodnak mindmáig a szeminá
riumokban*

• • • •

«188

A tudás minél szélesebb körben történő elterjesztése cél
jából sikraszáll az anyanyelven történő oktatás és a felsőok
tatási intézmények létesítésének szükségessége mellett* "De 

hát mi az oka annak
oktatási tanintézeteket, amelyekbena tudományokat az álta
lános. az orosz nyelven adnák elő?" 

tudás csak úgy juthat el a néphez, ha sa.1át nyelvén adják elő 

számára* Végül is, az ész, értelem korának eljövetelébe veti 
reményét, amely majd eloszlatja a "tévelygések sötétjét."

hogy nem állítanak fel nálunk felső-• •• ,

189 Rámutat arra, hogy a

A "Kreagfcyi" fejezetben felbukkan egy jó és felvilágosult
nemes, akivel / fiait az önálló életre elbocsátó beszédében/ 
lía^yiaosev elmondatja, hogy szerinte hogyan11kellene i„neveДдfr
ag ifjúságot, ahhoz, hogy racionális emberek legyenek belő
lük} "Sem gyermekkorotokban, sem serdültebb éveitekben soha 

nem terheltem elméteket kéaz elméletekkel, vagy idegen gon
dolatokkal Hanem megmutatván nektek a tudáshoz vezető• • •
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utat, és mióta érezni kezeltétek elmétek erejét, magatoktól
haladtatok az előttetek megnyilt utón# Ismereteitek alapo-

19osak, mert nem szajkó módjára magolva szereztétek azokat• "
A gondos és széleskörű apa mindemellett még nyelvekre és ze
nére is taníttatta fiait. Gondja volt arra is, hogy gyermekei 
erkölcsi és fizikai képzése is rendszeres legyen# - Óva inti 

fiait attól, hogy szenvedélyek ratjjii legyenek. Sajnos ez a 

nemes, aki Ragyiscsev számára az ideális szülő és nevelő is 

egy személyben, elszigetelt .jelenségként# péü^a nélküliként 

ábrázolódik müvében.

Amikor az oktatás és a tudományok fejlődésének szüksé
gességéről és igényéről beszélünk a XVIII. századi Oroszor
szágban, nem feledkezhetünk meg Lomonoszovról sem. Ra, yia- 

csev könyvének utolsó fejezetét "Lomonoszov dicsérete" címmel 
a nagy tudósnak szenteli.

A halásziiuból polihisztorrá lett tudós a XVIII. száza
di orosz tudományos és szellemi élet büszkesége. Tanulmánya
it Németországban folytatta, majd hazatérve az Orosz Tudomá
nyos Akadémián működik mint a vegytan professzora. Elsősor
ban a természettudományok terén végzett úttörő munkát, de 

filozófiai téren is meggyőződéséé materialista volt. Annak 

ellenére, hogy társadalmi és politikai téren nem volt forra
dalmár, nagy hatást tett a XVIII. század második felében a 

materialista világnézet fejlődésére.191

Ragyiscsev éppen ezeket a materialista vívmányokat fej
leszti tovább. Az orosz nép számára Lomonoszov halhatatlant 

" Amig orosz sző csendül, te élni fogsz, te nem halsz meg. „192

Miben látja a nagy tudós jelentőségét Ragyiscsev az utó
kor számára?

Naggyá teszi szembenállása a korabeli skolasztikus ta
nokkal és hangsúlyozza, hogy ő "saját tapasztalatai segít
ségével akarta megismerni a tudományokban uralkodó szab&lyo-

1Q*
kát." ^ - azaz logikája segítségével, nem pedig a dogmákra 

támaszkodva.
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Kiemeli Lomonoszóvnak, mint költőnek a fontosságát, aki 

"elsőként álllto/tta fel az orosz költészet szabályait". Olyan 

verseket, ódákat irt, "amelyeknek a nemes hangzáson kellett 

alapulniuk."194

Ragarisoaev nagyon f ontoanak tartotta a tömegek tanítá
sát , művelődésük elősegítését, mivel tudta, hogy elsősorban 

ez vezet felemelkedésükhöz. így Lomonoszov jelentőségét is 

elsősorban kortáraaira tett naду hatásában jelöli meg*

"Lomonoszov is minden polgártársára hatott, de külön
bözőképpen, a a köztudat előtt a megismerés különböző út
jait nyitotta meg."195

Azonban, nemcsak dicsőíti, erényeit sorolja fel, hanem 

"fogyatkozásait" sem hallgatja el. A lomonoszovi hitvallás 

legfőbb negatívumét abban látja, hogy Lomonoszov magasztald 

ódákat irt Erzsébet oárnőrölt "Kern irigyellek, hogy követted 

a közszokást, amely hízeleg a cároknak, akik nem méltók nem
csak az óda harmonikus hangjaira, de még a dudák nyekergésé- 

re sem - a te is versekben dicsőítetted Erszébetet."196

Az ilyen költészet értéke meglehetősen kétes Kagyiscsev 

véleménye szerint, mivel az igazságot sérti, a valóságot ha
misítja meg, megfeledkezve arról, hogy a cámő jótéteményei 
eltörpülnek a nép tengernyi szenvedése mellett.

A végkövetkeztetés, amit Lomonoszov jelentőségével kap
csolatban tesz, mégis pozitív előjelű. Kétségtelen erényéül 
ismeri el, hogy, mint tudós, rendszerező elme nagy hatással 
volt saját korában is a műveltség, a szellem felemelkedésé
re* "Sós, ha tudjátok, minő hatást gyakorol a nagy férfiú ér
telme a köztudatra, akkor tudjátok meg azt is, hogy a nagy 

férfiú »agy férfiút teremthet. Éa ez a te győzelmi koszorúd,
<5 Lomonoszov."19^

Lomonoszov verseinek"ékesszőlását "dicséri, prózájának 

"világos és tiszta "stílusát, aki az irodalmi orosz nyelvet 

teremti meg^szeaben az addig használatos egyházi szláv nyelv
vel. Ebben látja Lomonoszov irodalmi fontosságát elsősorban.
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lem véletlenül, hiszen tudjuk, hogy as ismeretek általános 

elter.leaztése szempontjából mennyire fontos az anyanyelven 

történő irás és kommunikáció: "Imé, úgy értem én azt, hogyan 

hat a nagy lélek kortársai vagy az utódok lelkére« íme, igy 

értem én, miként hat az értelem az értelemre. Az orosz iroda
lom utján Lomonoszov az első. „198

és4.3.14. MégetEÜc a aajtósaatiacia^róx ,a cen sugár <51.

haladé gondolkodása megnyilvánul a cenzúra 

eltörléséért folytatott harcában is. Javasolta, hogy egy, a 

cenzúrát korlátozó és a szerzői jogot garantáló törvényt 

szavazzanak meg. "De ugyanakkor ezt a törvényt a cenzúra 

eltörléséért folytatott küzdelemben csak első lépcsőnek te
kintette."
cenzúra ellen és a polgárjogok megsértésének tartotta azt.

139 Kagyiacsev racionalista humanizmusa lázadt a

Hogy milyen élénken foglalkoztatta a cenuura elleni harc, 

azt bizonyltja az is, hogy az "Utazás"-ban egy egész tanul
mányt szentel annak leíráséra.

gyarázza: "... a 

cenzúra és az Inkvizíció egy tőről sarjadnak!""••• mindig az 

egyhuz szolgái agyaiták ki azokat a bilincseket, amelyeket 
különböző korokban az emberi értelemre raktak."200

A cenzúra eredetét az inkvizícióval

Történeti áttekintést ad a cenzúra különböző korokban 

játszott szerepéről. Leírja, hogy már az ókorban Augustus 

császár is égettetett el károsnak vélt könyveket, majd a 

középkori zsinatok gátolták a tudomány fejlődését: "hogyha 

az egyetemes zsinatokat nem hívták volna össze, akkor Descar
tes tiz évszázaddal előbb megszülethetett volna? Mekkora lé
pést tettek hátrafelé, a sötétség és tudatlanság irányában!"201

Megvizsgálva szerepét az egyes korokban arra a következ
tetésre jut, hogy a cenzúrát a papság "agyaita ki" és telje
sen"]^ sajátította"202
tea találmány a keresztény papság szülötte, és a cenzúra

a történelem folyamán: "Ez a szégyenle-
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egykorú az inkvizícióval".20“*

Véleménye szerint* a szabad, ráción alapuló érvelés ti
lalma a fejlődés kerékkötője: "megtiltva az értelemnek, hogy 

fáradságot forditaon valamely vélemény vizsgálatéra» 

igazságot megfosztották legerősebb támaszától: a vélemények 

különbözőségétől, a vitáktól és a gondolatok gátlás nélküli 
kifejtésétől*"2o4 Az emberek felvilágosultságának, a tudo
mány fejlődésének gátjaként mutatja be a cenzúrát. Kinek az 

érdekét szolgálja ez a káros intézmény? A hatalmon lévőkét: 

a középkorban "a papok azt kívánták, hogy csak a hatalom ré
szesei legyenek müveitek, hogy a nép a tudományt Isteni ere
detűnek tartsa, olyasminek, ami meghaladja elméjét, és ne

2o5merészeljen közelíteni .hozzá."

« . .

Nyilvánvaló a cenzúra reakciós szerepe,Így annak meglé
tét is a despotikus, elnyomó kormányokkal hozza összefüggés
be: "Minél szilárdabbak az állam alapelvei, minél rendezet
tebb, minél tisztább éa erősebb, annál kevésbé fenyegeti az a 

veszély, hogy bármely vélemény szele,... megingatja és meg
rázkódtatja, és annál inkább hajlandó arra, hogy a gondolat- 

szabadságot és az Írás szabadságát biztosítsa.•• Crak a zsar
nokok gyanakodók, csak a bérgyilkosok ijedősek." 0

Bebizonyítja, hogy a cenzorok azáltal, hogy a haladás 

útjában állnak és évekre megállíthatják "az értelmet a 

utjai", okozz ék a legnagyobb kárt a felvilágosodásnak»
,ga

Ra^ylacsev miután rámutatott arra, hogy milyen veszedel
mes a cenzúra a "tudomány birodalmában", szembeállítja azt
a sajtószabadsággal, melynek "haszna széleskörű és határta
lan."207 A sajtószabadságot az alapvető polgárjogok közé so
rolja és arra jó példaként Araerikát hozza fel, ahol, már az 

egyes államok alkotmányaiba is belefoglalták azt.
Itt is bizonyságot tesz arról, hogy igen tájékozott az 

Araerikai Államok alkotmányait illetően és helyesen értelmezi 
azok felvilágosult jellegét. Hivatkozik gerfeylvania Állam 

Alaptörvényére, mely kimondja: "A népnek joga van beszélni,

кя
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2o8 Majd Delaware éaélni éa véleményét másokkal közölni;",

Maryland kormányainak a könyvnyomtatás szabadságát dekla
ráló alkotmányai mellett, éppen Virginiáét idézi még: "Vir
ginia állam a 14* cikkben azó szerint igy nyilatkozik: a 

könyvnyomtatás szabadsága az állam szabadságának legfőbb 

biztosítéka,"2o9

Ez egyben az eddigi legjobb és legadekvátabb példa is 

szerzőink véleményének egyezésére# S mint olyan, mindennél 
beszédesebben bizonyltja, hogy némely eltérő vonásuk elle
nére is, az alapvető kérdésekben egyetértenek.

Melyek ezek az alapvető kérdések vagy nézetazonossá
gok? Hitük a felvilágosult racionalizmusban és humseLtáaban, 
melynek célja mindig az értelmes ember e világi boldogsága, 
személyiségének mind teljesebb megvalósításán és kibonta
kozásán keresztül.

Meg kell azonban jegyezni, hogy Ragyiscsev inkább szen
vedett a cenzúrától, mint a polgárosult miliőben működő 

Jefferson, Tény, hogy Jefferson Í3 kardinális kérdésnek te
kintette a szólás- és sajtószabadságot, s ezt az 1776 júni
usban beterjesztett Virginia Állam Alkotmányának tervezeté
ben szabatosan meg is fogalmazta, 6 azonban - Ragyiscsevvel 
ellentétben - a gyakorlati politikai működésében jóval sze
rencsésebb volt, hiszen élvezte a polgárok által már kivívott 

társadalmi előnyöket e téren is. Mutatja ezt az is, hogy az 

"Utazás" cimével először ugyan megtévesztette a cenzúrát; de 

utána azonnal elrendelték az első 650 példány begyűjtését. 

Paradox módon - mint kifejtettük - maga a mű aprólékosan, fő 

terjedelemben ostorozza a cenzúrát! Jefferson lényeges müvei 
még életében publikálásra kerültek, hatásukat igy lemérhette.

V,
5.0, Hatásuk a nemzeti és a nemzetközi felvilágo

sodás szempontjából.

Szerző ink fenti pontokban felsorolt nézeteinek azonossá
ga nem lehet csupán véletlen egyezés, vagy egybeesés müve.
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Mindketten érzékenyen reagálva ugyanazokra a koreszmékre a 

széleslátókörü. müveit humanista ás a racionális felvilágo
sító szerepét tudatosan vállalták saját korukban.

A .iogi és politikai gondolkodás terén mindketten salát
nemzetük számára u.1 eszméket fogalmaztak meg a felvilágoso
dásból, a kor vezéreszmé.ldből kiindulva, azokat aktualizál
va. Ezzel elősegítették saját népük felemelkedését és hala
dását.

A disszertáció sorravette azokat a lényeges kérdéseket» 

melyekről mindketten Írtak és vallottak. Bebizonyosodott» 

hogy számos kérdésben igen hasonló véleményt alakítottak ki 
egymástól függetlenül» mivel mind-eddig nem találtunk olyan 

adatot» mely egyértelműen bizonyítaná» hogy ismerték volna 

egymást *Да16 az in U, hogy Ragyiscsev tudhatott Jeffersonról, 

hiszen részleteiben tájékozott volt az amerikai események
ről) mig a fordított eset nem valószínű./

Politikai és jogi nézeteik magvát az adja» hogy mind 

Rr yiscsev. mind Jefferson demokratikus köztársaság mellett 

tesz hitet. Jefferson, aki aktiv befolyásával segíti győze
lemre az amerikai polgári forradalmat» közvetlenül is» mint 

államférfi tapasztalja annak vetületelt. Radikális demokra
ta; de amerikai viszonylatban. Ragyiscsev - talán azért is» 

mert még kialakulatlan és távolinak tűnik álma a köztársa
ságról, ugyanakkor a féktelen elnyomás felháborítja - radi
kálisabb Jeffersonnál. Jefferson hideg» megfontolt angolszász 

jogásznak tűnik Ragyiscsev költői lelke és szenvedélye mel
lett.

Müveik elemzése alapján megalapozottnak látszik az a 

vélemény» hogy szerzőink azonos állásponton vannak az alábbi 
kérdésekben)

1. / Az embernek természettől fogva adottak bizonyos jogai.
2. / Elismerik a népnek azt a jogét» hogy fellázadjon a

zsarnok ellen» aki nem képviseli a nép érdekeit» 

azaz visszaél a ráruházott hatalommal.
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3»/ Egyetértenek abban* hogy a törvényeknek az állam

polgár érdekelt kell védelmezni* továbbá a büntető- 

törvényeknek humánusaknak kell lenniük»

4*/ A hatalmi ágak szétválasztásét szükségesnek tartják 

a zsarnokság kialakulásának megakadályozáséra.

5*/ Egyformái értettek egyet azzal, hogy az általuk ide
álisnak tartott demokratikus köztársasági forma csak 

kis államokban lehetséges*

6./ A "nép" alatt mindketten elsősorban mezőgazdasággal 
foglalkozó embereket értettek. / farmereket* jobbá
gyokat/.

7./ A mezőgazdaságnak elsődleges jelentőséget tulajdo
nítottak a népgazdaságon belül*

8./ Elitélték a szolgaság* jobbágyrendszer* rabszolga
ság minden lehetséges formáját.

9./ Az ész és értelem nevében szálltak szembe a vallási 
fanatizmussal és a vallás népbutitő szerepével* han
goztatva a lelkiismereti és vallásszabadsághoz valő 

alapvető emberi jogot.

10./ Fel akartak világosítani minden embert a korszerű 

tudományokra támaszkodó oktatási rendszer bevezeté
sével.

11./ Minden müvüket mély humanizmus és népük* nemzetük 

iránti* valamint az egész emberiség jövője iránt 

érzett felelősaégtudat hatja át.

Melyek lehettek volna az ugynevez8tt"vitáa kérdések"köz-
tük?

Vannak olyan kérdések is, habár csak igen korlátozott 

számban* melyekben véleményük eltérő vonásokat mutat. Ilyen 

például* a négerek alacsonyabbrendüségének kérdése.
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Jefferson csak feltételezés formájában ugyan, de meg

kockáztatja azt, hogy a néger faj alaceonyabbrendü a fehér 

embernél szellemi képességek tekintetében - ezzel mintegy 

igazolva szolgásorsukat*

Ragyisc3ev viszont, meghaladva Jeffersont, rámutat 

ra, hogy egyetlen ember sem születik szolgaságra és a kény
szerítő társadalmi körülmények felelősek azért, amiért az 

emberek tudatlanságban és elnyomatásban élnek* Ebből követ
kezik, hogy az intézmény megszüntetését célzó javaslataik 

sem egyformán radikálisak* Ragyiacsev szenvedélyes támadást 
intéz ellene és pusztulását kívánja, mig Jefferson pusztán 

emberbaráti alapon érez szánalmat a rabszolgák iránt.

A másik eltérés nézeteiket illetően abból adódik, hogy 

különböző módon Ítélik meg a nép részvételi formáját és an
nak mértékét a kormányzásban. Bár mindketten a demokratikus 

kastársaságot tart .Iák, ideáljának népaic sgánára. Ragyiaosev 

a rousaeau-i értelmezéshez áll közelebb és azt vallja, hogy 

a "népgyülés közazükségből bíráskodjon* »210

Ra.gyiscs évnél a né pgyülés« mint ősi faluközösség jelenik 

meg, a nép felszabadításáért folytatott harcénak eredménye
ként. Híncs tehát képviseleti rendszer* mint Jefferson kB«tár
saságában* azaz a nép hatalma közvetlen utón érvényesül.

Jeffersónnál a polgárok vagy személyesen, vagy közvetett 

utón / képviselőik ut$ n/ vehetnek részt a hatalom gyakorlá
sában* Itt tehát a polgárok teljes egyenlősége helyett a for
mális egyenlőség valósul meg a kormányzásban* Lényegében 

azonban mindketten a nép illetve a többség; uralmát ismerték 

el egyedüli jogosnak.

gyrrftdalml^fiukról

Ragyiacsev és Jefferson fórradalmiságáról sokat és sokan 

Írtak már. Ebben az összehasonlításban mégis más értelmezést 

kap, mint egyébként* Szerzőink mindketten forradalmiságukról
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tettek tanúbizonyságot * amikor népük, nemzetük haladásét 

segítették elő felvilágosult eszméik hirdetésével. Azonban, 
a két ország történelmének egymástól távol eső szakaszai, 

valamint ebből eredően, a két társadalom fejlettségének el
térő volta miatt, mást jelentett forradalmárnak lenni a 

XVIII. század Amerikájában és ismét mást, ugyancsak ekkor 

Oroszországban.

Miben nyilvánul meg Ragyiecsev forradalmisága? Vélemé
nyünk szerint, erre a kérdésre legjobban eddig A.V.Lunacaar.sgki,11 
a neves marxiata irodalomtörténész és kritikus válaszolt, aki 
Így beszélt Ragyiscsevről, 1918-ban szobrának leleplezésekor;
"II em, ő nemcsak humanista volt, akit megrendítettek a jobbágy
rendszer szörnyűségei, nem csupán előfutára a bűnbánó neme 

embernek, mint amilyen a liberális lurgenyev, nem! 6 forra
dalmár volt tetőtől talpig. Hem a cárok könyörületességétől 
várta a menekvést, hanem éppen az elnyomás elvisélhetetlen
ségétől, azaz a felkeléstől. És erőteljes könyvében, amelyet 
ma la megindultan olvasunk, ő nemcsak a földesúri és hivatal
nok Oroszország sötétségét festi le, ostorozva, airva, gúnyo
lódva, hanem magasabbra céloz, nyíltan fenyegeti az önkényu
ralmat, minden fegyvert felhasználó harcra hiv ellene és örül, 

hogy a cárokra vérpad vár."211

Ebhez a valósághű leíráshoz annyit tennénk hozzá, hogy 

lázadásának kivételeaségét, vagy rendkivűliségét abban lát
juk, hogy ő teljesen egyedül száll szembe egy egész rendszer- 

rel. Puskin Ragyiscsevről készült tanulmányában igy ir erről; 

" Egy kis hivatalnok, egy ember minden hatalom nélkül, minden 

támasz nélkül merészel fegyvert fogni a közrend ellen, az 

önkényuralom ellen, Katalin ellen. ,212

Ragyiaosev történelmi nagyságét éppen az fémjelzi, hogy 

tm^ycn v^Ala-ä forradaliBi,r ,flzereiBSt olyan történelmi 
körülmények között, amikor az eleve kukáéra, halálra ДШ 

Ítélve. 6 áldozatot hozott a haza oltárán népének jövőjéért. 

Ebben látjuk forradalmiságának mártír jellegét.21^
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Ra/ yiacaev önmagát meghaladó mozgásaval indította el 

az oroaz forradalmi mozgalmak kezdetét, amelynek első állo
mását a dekabristák nyílt fegyveres felkelése jelentette 

1325-ben*Ragyiscaev, mint annak elindítója* az elsőként fo
galmazza meg az orosz nép forradalomhoz való jogét és hitet 

tett a népforradalom szükségessége mellett* Joggal nevezhet
jük őt az orosz proletárforradalom gondolati előfutárának* 

Túllépte korét és a későbbi generációk számára álmodta meg 

a szebb jövőt*

Hadd idézzük még A,I,Herzen szavait erre vonatkozóan:
ezek a mi álmaink*

És mintha most zengné* úgy hallod az 

ismerős lant hangját, melyet megszoktunk Puskin első költe
ményeiben is, Riléiev "Gondolatok"-jában is, a mi saját szi
vünkben ia."21^

"Ragyiscsev előre néz***az ő ideáljai 
a dekabristák álmai

• • •

• ••

Milyen tipuau forradalmár volt Jefferson?

Jefferson nem az elszigeteltségtől, a tehetetlenségtől 
szenvedő mórtir-forradalmár tipusa* Az 5 politikai programja 

is radikális volt különösen az Angiiétól való elszakadás kér
désében, de széleskörű társadalmi bázison nyugodott, a forra
dalmi események egész sorára épült* Nagyságát abban látjuk, 

hogy ő fogalmazta meg és emeltette törvényerőre a legadekvá - 

tabb és saját korában legkorszerűbb módon az amerikai forra
dalom vezető és győzelemre vivő erőinek, egész népének érde
kéit* Erről igy vall "önéletrajzéban": "*•* Nem akartam uj 
elveket, sem újabb érveket kitalálni, melyek sohasem hangzot
tak még el, nem pusztán olyan dolgokat akartam elmondani, 

amit még soha senki nem mondott élj ügyünk egyértelműségét 
akartam az egész emberiség elé tárni, olyan egyszerű és igaz 

érvekkel, hogy azok hatására elnyerjem szentesítésüket és mi 
pedig igazolva érezzük magunkat, függetlenségünk kivívásáért 

folytatott harcunkban, melyre rákényszerültünk. Nem volt szán
nem

azt semmilyen konkrét, vagy korábbi műből, csu
pán az amerikai közvélemény hangján szándékoztam megszólalni

dákomban sem eredeti elméletet, sem érzéseket kitalálni, 
is másoltam
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és megadni annak azt a
ly az alkalomhoz illő volt*"21^

kifejezési módot és lelkületet,

Jefferson politikai Írásai mindig, mint a fent említett 

program is, közvetlen politikai célokra# illetve azok megva
lósítására irányulnak* ő abban a szerencóés helyzetben volt, 

mint politikus és köziró, hogy még életében tapasztalhatta 

elgondolásainak gyakorlati megvalósítását* Ez is nagyban hoz
zájárult személyiségének tökéletesebb kibontakoztatáséhoz, 

és ahhoz, hogy nagy tudását és emberségét jelentős mértékben 

tudta népe szolgálatába állítani*

Ra/yisosev elsősorban művész* irő és csak másodsorban 

politikus* Mint ilyen, művészetén keresztül közvetítette po
litikai programját is* A művészet azonban sohasem irányul 
olyan közvetlen célokra, mint a napi politika* A művészetnek 

mindig távolabbi * közvetett céljai vannak*

Ragylsosev álmait az orosz nép váltotta valóra törté
nelmi harca folyamén, amikor kivívta magának a szabadságot* 

önként vállalt mártiromsága nem volt hiábavaló.

Puskin Így fogalmazza meg saját halhatatlanságával 
együtt Ragyisesevét is "Az Emlékművem" versében:

"Sokáig adatik a nép szivében élnem,
Mert uj hang született a dalra lantomon.
Mert Ragylsosev nyomán szabadságot dicsértem 

Éb irgalomról szólt dalom*"216
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gárok Ítélhetik el." U.o.?110.1.

22. Mint Kovács I.kifejtis "Eredetileg "habeas coroua"
névvel jelölték a királyi bírósagok általkia- 
dott azt a határozatot, •*• mely elrendelte a 
bíróság előtti személyes megjelenést •••"•

Habeas Corpus törvény/1679/ ma is a sze- 
szabaolság legfontosabb jogi biztositéka

"... a
mélyea
Vö^Kovács I., i*n*)35*1.

23. Vö. 20*jegyb»} 110.1.

24* Vö. A disszertáció 1^3.1.3. részében Locke-nak és a 

idevonatkozó nézetei?.
25. "That to secure these rights, Govdaents are instituted 

among Men, deriving their just powers from the 
coneent of the governed." Vo.l7.jegyz. 3*1. 
Magyarul közli: Kovács I.-Szabó I. /Szerk«/:
Í.Q., 609.1.



- 13 -

26. XJ.o.)606*1*
27* "That to secure these rights, Govi ments are instituted 

among Men, deriving their just powers from the 
consent of the govín3d." Vö. 17*4eß3T2., 3.1.

609.1.Magyarul: U.oM
23« IJ«o« j 606*1«
29. Vö. 6. jegyz. 15.1.
29/a. A.N.Ragyiscsev: " Utazás".. / Európa,Budapest, 1979./ 

188. 1.
29/Ь. U.o.,191. 1.
30. "But when a long train of abuses and usurpations,
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VÖ. 17.jegyz., 4.1.
Magyarul: Vö. 25•4egya., 609-610.1.

31. Az isteni jogi abszolutizmusról bővebbem Vö. a
disszertáció 1.3.1. részében

32. "Such has been the patient sufferance of these Colonies:
and such is now the necessity which constrains 
them to alter their tamer Systems of Government.
Vö. 17.4egyz. 4.1.
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114» "Hone of these fundamental laws and principles
of gove Jnent shall be repealed or altered, 
but by the personal consent of the people on 
summons.... ". Vö. 17. jegyz.) 15.1.
/ saját forditásom./

115. "The care of human life and happiness and their
destruction, is the first and only legitimate 
object of govei^ent.и Vö. 52. jegyz.3 XXXIII .1.

116. "The excellence of every gove^ent is its adaptation
to the state of those who are governed by it." U.o.* 
XXI .1.

117. "These are rights which it is useless to surrender to
the government, and which governments have yet 
always been fo^nd to invade. These are the rights of 
thinking, and publishing our thoughts by speaking 
or writing} the right of free commerce} the right 
of personal freedom." U

118. Vö. Uo XXVIII.1.
119. VÖ. 90. jegyz., 231. 1.
120. U o., 232.1.
121. U o.,231.1.
122. U о*| 221.1.

123. Ü о.-* 231.1.
124. "I suspect that the doctrine that small States alone

are fitted to be republics will be exploded 
by experience, with some other brilliant 
fallacies accredited by Montesquieu and other 
political writers." Vö. 17. jegyz., 54.1.
/ saját forditásom./

125. Vö. 33.jegyz.) 103. 1. / saját fordításom./

126. a.és b. Vö. 86. jegyz., 540. 1.

127. Vö. 20. jegyz..112.1.

128. Vö. 7. jegyz.^58.1.

129. U o.)58.1.

130. Vö. 20.jegyz.,113.1.

131. Vö. 7. jegyz.)194.1.

132. Vö. 20.jegyz.) 114.1.

t \

.) XXVI. 1.
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133, U.o. 114.1.
134* Vb. 17.jegyz.,14-15.1.
135* nl* "Without government, aa among our Indians*

2. Under govermenta, wherein the will of every one
has a just influence; as is the case in England, 
in a slight degree, and in our States, in a 
great one*

3* Under gove^bents of force; as is the case in all 
other monarchies, and in most of the other 
republics• "
Vö. 34* jegyz.,257* 1* / saját forditásom./

136, "But with all the imperfections of our present
gové^raent, it is without comparison the best 

mg, or that ever did exist*"
261.1. / saját forditásom./

fc

exist!
U*o.>

137. Vö. 7. jegyz.,117.1. 

15ö. U.o.) 16.1.
139. U.o.}214.1.
140. U.o.17 .X»
141. Uo.)140.1.
142. Idézi Gracianszkijj Vb. 20. jegyz., 111.1.

/ saját fordítósom és kiemelésem./
143* Vö. a disszertáció 4.3.2; 4.3.3. és a 4.3.5.fejezeteit.
144. Vö. 7. jegyz.,145-146. 1.
145. Vö. 20. jegyz., 112.1.
146. Vö, 6. jegyz., 301.1.
147. "Summary View of the Rights of British America."

Vö. 34* jegyz., 55.1. / saját fordításom./
14B. "She abolition of domestic slavery is the great

objecrfc of desire in those colonies where it was, 
unhappily, introduced in their infant state."
Vö. 17. jegyz.j26.1. / saját fordításom./

149. "... the rights of human nature, deeply wounded by
this infamous practice." U.o.j27.1. / saját fordításom/

150. B.Bailyns The Ideological Origins of the American
Revolution. Cambridge. 1968. 232. 1.

151. Vb. 22. jegyz.,48.1.
152. U.o.,48.1.
153. VÖ. 7. jegyz,,133.1.
154. U.o., 133*1.
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154/a . Uo.# 143.1.
154/b. Uo
155. Th.Jefferson: Notes on the State of Virginia.

Edited by ^.peden.Virginia, 1955. 137.1.
" То emancipate all slaves born after passing 
the act.** / saját fordításom./

133.1.• #

156. "I advance it therefore as a suspicion^ only,that the
are inferior to the whites in theblacks,.••,

endowments loth of body and mind.* Uo., 143.1. 
/ saját fordításom/*

157. Idézi Scsipanov. Vö. 36. jegyz., 540.1.
153. *Can the liberties of a nation be thought secure 

when we have removed their only firm basis, a 
conviction in the minds of the people that 
these liberties are the gift of God?...".
Idézi: Th.Fleming.: The Man from Konticello.
Hew York, 1969. 100.1.

159. *Indeed I tremble for mlg country when I reflect
that God is just) that His justice cannot 
sleep forever." Uo., 100.1. / saját fordításom./

160. "A Bill concerning Slaves." / 1779/ - a elme angolul.
Vb. 34. jegyz., 139.1. / saját fordításom./

161. "Ordinance of April 23. 1734. ". Vb. 17. jegyz., 39.1.
/ saját fordiátsom./

603.1. / saját kiemelésem/.

163. "All persons shall have full and free liberty of
religious opinion; nor shall any be compelled to 

frequent or maintain any religious institution." 
Vb. 34. jegyz., 96. 1. / saját fordfar'som./

164* " Statute of Virginia for Religious Freedom."
33.1. / saját fordításom./

162. Vb. 25. jegyz • I

Vb. 17. jegyz • •

165. "Almighty God has created the mind free, and
manifested His supreme will that free it shall 
remain by making it altogether insusceptible of 
restraint) that all attempts to influence it by 
temporal punisnments, or burthens, 
inoapatitations, tend only to beget habits of 
hypocrisy and meanness," Vb. 17. jegyz., 34.1.
/ saját fordid som./

or by civil

166. "He has waged cruel war against human nature itself, 
violating its most sacred rights of life and 
liberty in the persons of a distant people who 
never offended him. captivating and carryng 
them into slavery in another hemisphere, or 
to incur miserable death in their transportation 
hither. This piratical warfare, the opprobium of 
INFIDEL powers, is the warfare of the
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12. "A Bill for the More General Diffusion of Knowledge."

149.1. / saját fordításom./Vö. 34. Jegyz • *

1,3* "Every overseer of the hundred schools shall».
appoint from among the boys who

• •
annually,..
shall have been two years at the least some one 
of the schools under his superintendence, and whose 
parents are too poor to give them farther education, 
someone of the best and most promising genius and 
disposition, to proceed to the grammar school of 
his district."
Vö. 34. Jegyz., 154. 1. / aajat fordításom#/

• *

184. " it is believed that the moat effectual mean
of preventing this would be'« г о illuminate, 
as far as practicable, the min^a of ine people 
at large, and more especially to give tnem 
knowledge of those facts, which history exhibiteth, 
taht, possessed thereby of the experience of other 
ages and countries, they may be enabled to know 
ambition under all its shapes, and prompt to exert 
their natural powers to defeat its purposes;"
Uo#, 149.1. / saját fordításom és kiemelésem/.

185. " to understand their rights, to maintain them,
and to exercise with intelligence their parts in 
self-government; and all this would be effected 
without the violation of a single natural right of 
any one individual citizen." Vö. 158. Jegyz., 81.1. 
/ saját fordításom./

-

1 6 • "l’o educate and inform the whole ваза of the people.
Enable them to see that ii is iheir interest to 
preserve peace and order, and they will preserve them 
Ihey are the only sure reliance for the preservation 
of our liberty. After all, it is my principle trat 
the -/ill, of the majority should prevail."
Vö. 34. Jegya., 2b-U 1.
/ saj t fordításom./

• ••

187. VÖ. 7. Jegys
138. Uo., 52.1.

189. Uo.,53.1.
190# Uo.)94.1.

191. Vö.Irahtyenberg: Lomonoszov materializmusa.
Lomonoszov szerepe a természettudomány uj eszmé
inek fejlődésében. In: A filozófia története. 
Gondolat. 1953. 423. 1.

225.1.

214.1.• •

192. Vö. 7. Jegyz

193. Uo., 229,1.
194. Uo.,232.1.

196I »«•,235.1.

• *
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197. Uo., 256.1.

198. Uol, 239.1.

199. Vö. 20. jegyz., 114.1.

200. Vö. 7. jegyz., 160-161.1.

201. Uo* , 164.1.

202. Uo., 173. 1.

203# Uo,, 164.1.

205. Uo., 170.1.

206. Uo., 154.1.

207. Uo., 160.1.

208. Uo., 174.1.

175.1.

210. Vö. 20. jegyz., 114.1.

211. Idézi: lüakogonyenko,L.L. /Szerk./s A.N.Ragyiscsev
v portretah, illjusstracijah, dokumentall.
Leningrad, 1961. 337.1.

212. Idézi: Gy.Blagoj.In: A.H. Ragyiscsev. Inj Az orosz
irodalom klasszikusai. 1956. 62.1.

213. Nem véletlen egyébként Lunacsarszkij Ragyiaosevről
szélé cikkének cimválasztáaa sem: ",N.Ragyiscsev 
A forradalom első prófétája éa mártÍrja."
Vö. 197. jegyz., 337.1.

214. Vö. 197. jegyz., 312.1.
215. "Hot to find out new principles, or new arguments,

never before thought of, not merely to say things 
which had never been said before* but to place 
before mankind the common sense of the subject, in 
terms so plain and firm as to со 
and to justify onrselves in the independent stand 
we are compelled to take. Neither aiming at 
originality of principle or sentiment, nor yet 
copied from any particular and previous writing, 
it паз intended to be an exprestion of the 
American mind, and to give to that expression the 
proper tone and spirit called for by the occasion." 
/ saját fordításom./
Idézi: Vö. 12. jegyz., 6-7.1.

216. Idézi Blagoj.: In: Vö. 198. jegyz. 69.1. Radé György
fordítása.

.* - ". f
204.

209. Uo • t

nd their assent
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1./ Aldridge.А.О.; A felvilágosodás és az amerikai világré-
......'ezek. In: helikon, 1974/l.sz«, KX. évf •, 23-24*

Fords Kovács J.
2*/ Antalffy« Gy.: A polgári osztály kialakulása* és á polgári 

forradalmak progresszív és reakciós politikai-jogi 
gondolkodása. In: Antalffy,Gy.-Papp.I.: A politikai 
és jogi tanok története. Tankönyvkiadó, 1974*

The Ideological Origins of the American 
útion. Cambridge, Mass*, 1963.

Lumiéres et £aglightement. Ins Dix-huitiéme 
e* Revue annuelle, Paris, 197B,

Az amerikai felvilágosodás filozófiája, 
oszkva, 1956. Fordította: Selló Edit.

Banskin. M.P.i A filozófia gondolkodás fejlődése Észak- 
Amerikában a burásod rendszer uralomra jutásának 
időszakában. In: A filozófia története. Gondolat, 
1956. 503-522.

3*/ Bailyn.B.:
Revol

4./ Bari dón

5./ BaaaHn. M.*.i 
Szikra, Ш

6./

7. / Bellamy.P.:
from J

8. / Benedek.M.: Felvilágosodás, romantika, realizmus*
Minerva, Budapest, 19o9*

8*/ BlarToj .Gy.: Alekszandr Hyikolajevies Ragyiscsev,
In: Az orosz irodalom klasszikusai* Müveit Хм ép,1956* 
Fordította: Trőcsányi György. 52-70*

10./ Char,;uina-Héeseti:
en Rusaie. I
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efferson to Fillmore. London, 1905.

A Propoa de la Literature des Lumiéres 
n: Köpeczí,£* /Szerk*/: Les Lumiéres 

en Hongrie, en Europe Cantrale et en Europe Orientale 
Akadémia, Budapest, 1975* 159-162.

The Political Writings of Thomas 
liberal Arts Press, 1955*

IW Buffi-bauld .E.:/Szerk/ ?
Jefferson. The

12»/ Eidelberg.p.: The Philosophy of the American Constitution 
The Free Press, Hew York, 1968.

13./ Engels.F.: Eugen Dfhring ur tudomány forradalmasítása.
/ Anti-Diíhring/. Kossuth Kiadó, Budapest, 1976.

14./ Fleming. Ih.: The Man from Monticello. An Intimate Life
of Thomas Jefferson. Harrow and Co., Hew York, 1969.

3-5./ Fried.A.: /Szerkaz/: The Essential Jefferson. Selected 
rítings.Jew iork, 1963.

16./ Foster.2....: Az amerikai földrész rövid története.
íziкгa, Budapest, 1952. Fordította: Makai György és

Rée Adám.
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./ Cracianazki.1 .?.£z.: Konsztitucionnüje vozzrenyija.A.N.

’ Ragyisósévá, Szo^jetszkoje Goaaudarsztvo i Pravo, 
1931. Но.4.107-114.

1 ./Gromakov . B.Sz.: Goszudarsztvenno-pravovüje vzgljadii
tornásza Dsaefferazona. Bzovjetezkoje Goszudarsztvo 
i Pravo, 1957. No,9. 93-lo4.

19./ hrabaon.Q.A./Editor/: The Literature of the American
people. An Historical and Critical Survey, New York* 
1951.

20*/ Holló.A.í Állampolgári jogok Magyarországon.
—TőFsuth Kiadó, Budapest, 1979.

21*/ Horváth.К.: A felvilágosodás korának irodalmi irányzatai
a kozépkelet-európai irodalmakban. Irodalomtörténeti 
dolgozatok. Szeged, 1972.

17

22,/ HorváthftK.: A magyar felvilágosult klasszicista dráma a 
kelet-európai fejlődésében. Irodalomtörténeti 

dolgozatok. Szeged, 1966.
23./ Jefferson,Th.: Autobiography. With an

i alone.öapricorn Books, New York.
24*/ Jefferaon.Th.; Notes on the State of Virginia. Edited by 

iliiam Pedea. Virginia, 1955.
25./ Knopf,A./Editor/:

New York, 1956.

Introduction by Dumas

Main Currents of Western Thought.

26./ Kovács. I.! Az emberi jogok 
Kovács I. és Szabó I.
dokumentumokban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1976. 17-113.

előtörténetéből.In s 
/Szerk./i Az emberi jogok

27*/ Köpeczi.B.! Eszme, Történelem, Irodalom. Akadémia Kiadó, 
Budapest, 1972,

28./ Kretzoi.Mné: Az amerikai irodalom kezdetei / 1607-1750 /• 
Akadémia Kiadó, Budapest, 1976.

29./ Lenin,V.I» t Marx, Engels, Marxizmus.
Idegennyelvü Irodalmi Kiadó, Moszkva, 1947.

30./ Ludassy.M.! A természeti törvénytől a közömbös természetig.
in: Ludassy M./ Szerk./ A francia felvilágosodás morál- 
filozófiája. Gondolat Kiadó, Budapest, 1975. 375-949.

31»/ Mac Donald, .: Three Centuries of American Democracy,
Гоп 3 on, 1923.

32,/:, ako/?onyenko^L.L,/Szerk./* A.N.Ragyiscsev v portretah, 
ijah, dokumentah. Leningrád, 1961.

33./ Marx,К.! A Tőke. I. Kötet., Kossuth Kiadó, Budapest,1978.
rac
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36#/ ffiederhauser.E./Szerk#/: Az orosz felvilágosodás# 
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34./ Магас-.
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anulmányával, Művelt HéP* 1951.
Fordította: Trócsányi György.
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45./ Sőtér.I
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47./ Szarni er.J.: Felvilágosodás és romantika határán.
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