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Majoros István 

 

Az európai liberalizmus kialakulásáról, jellemzőiről 
 

 felvilágosodással és a francia forradalommal a liberalizmus be-
robbant az európai politikai gondolkodásba, majd meghatározta 
az egész 19. századot abban az értelemben, hogy a szabadság 

fogalma központi kérdéssé vált a politikában, különösen forradalmak, fe l-
kelések idején. S abban az értelemben is, hogy az alapvető emberi szabad-
ságjogok a 19. század végére, 20. század elejére minden európai ország al-
kotmányába bekerültek, s még olyan tekintélyelvű politikai rendszerben is 
megtaláljuk, mint Oroszország. A liberális eszmék győzelme a francia for-
radalommal sokkoló hatású volt, és a konzervativizmust már a forradalom 
évei alatt, majd a 19. századtól napjainkig védekezésre, újragondolásra, e l-

lentámadásra késztette. Az alábbiakban a liberalizmus kialakulásának fo-
lyamatát, 19. századi jellemzőit mutatjuk be.  

 
A fogalom eredete, jelentése  

 
A liberalizmus egyrészt a latin liber (szabad) szóból, illetve a liberalis foga-

lomból származik, amely a szabad embert jelölte. A 19. században a kifejezés 
eredetét a spanyolok 1812-es cadizi alkotmányához kapcsolják, amely liberális-
nak nevezte magát abban az értelemben, hogy korlátozni akarja az abszolutiz-
must. Angliában a liberálist a baloldalival, a haladóval azonosították, aki az 
iparosodás és a szabadkereskedelem híve volt. Littré, francia nyelvész szerint a 
liberalizmus szabadságelvet jelent. Liberális volt tehát az, aki a konzervativiz-
mus ellenfelének tartotta magát, s aki több szabadságot követelt a politikában 
az egyén számára. A 19. században a liberalizmus hatása a politikai gondolko-
dás különböző irányzatainál is fellelhető. Német vagy olasz területen a nacio-
nalizmus mellett látjuk, s ezt a kapcsolatot figyelhetjük meg a Habsburg Biro-
dalom területén, a lengyeleknél, s még az oroszoknál is a szlavofilek és a nyu-
gatosok küzdelmében. S bár a szocializmus az indusztrializmus elleni harc je-
gyében szerveződött a 19. század elején, a század végén a liberalizmus hatása 
itt is megfigyelhető, s még konzervatív politikai rendszerek is átvettek néhány 
gondolatot, az alapvető polgári jogok elismerését mindenképpen. Franciaor-
szágban maga a kifejezés ugyan 1821-ben már megjelent, de Benjamin 
Constant 1825-ben használta először, a Francia Tudományos Akadémia szótá-
rába azonban csak 1878-ban került be.1 

                                                     
1 SZCZEPAŃSKI, Jan: A szociológia története. A szociológia problematikájának és módszereinek fejlő-

dése, Kossuth, Budapest 1973. 81. FLAMANT, Maurice: Le libéralisme, PUF, Paris 1979. 3-4. 
HÁRSING László: Korok és eszmények II. Fejezetek a 19-20. század etikai gondolkodásának történetéből, 
Akadémiai, Budapest 1989. 14. SZÉKELY Gábor: A liberalizmus világa, Múltunk, 1998/3-4/5-41. ill. 
http://szekelyg.fw.hu/ . CORTÁZAR, Fernando García de - VESGA, José Manuel Gonzáles: Spa-
nyolország története, Osiris, Budapest 2001. 315-316. SEMSEY Viktória: A polgári átalakulás Spanyolor-
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Az európai gondolkodásban a szabadság elvét hármas jelszavával – szabad-
ság, egyenlőség, testvériség – a francia forradalom tette ismertté. A szabadság 
azonban már ezt megelőzően is foglalkoztatta a gondolkodókat, s természete-
sen a vélemények eltértek egymástól. Nem véletlenül írja Montesquieu: „nincs 
még egy olyan szó, amely annyiféle jelentést kapott volna, és oly különböző módon 
mozgatta volna meg az elméket, mint a szabadság”. S valóban, Jean Bodin a 16. szá-
zadban már megfogalmazta, hogy a szabadság nem más, mint lehetőség arra, 
hogy az ember a javait szabadon, biztonságban élvezhesse. A 17. században La 
Bruyère így írt: „szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, hanem 

azt, hogy egyedül mi döntjük el, mit csinálunk vagy mit nem csinálunk meg”. Mon-
tesquieu hasonlóan gondolkodik: „a politikai szabadság egyáltalán nem az, hogy 
azt csinálunk, amit akarunk”.2 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata pedig így 
fogalmaz 1789 augusztusában: „A szabadság azt jelenti, hogy minden megtehető, 
ami másnak nem árt: ennélfogva minden ember természetes jogai gyakorlásának csak 
olyan korlátai vannak, amelyek a társadalom más tagjai számára is biztosítják ugyan-

ezen jogok élvezetét. Ezen korlátokat csak a törvény határozhatja meg”.3 S ez az elv 
1799-ig, minden francia alkotmányban szerepelt. Hasonló gondolatokat fogal-
mazott meg 1859-ben az angol Jonh Stuart Mill is A szabadságról című híres 
munkájában: „A szabadság egyetlen fajtája, mely megérdemli ezt a nevet, ha saját ja-
vunkra a magunk módján törekedhetünk mindaddig, míg nem próbálunk másokat 
ugyanebben megakadályozni, vagy gátolni ezt célzó erőfeszítéseiket. Saját testi, lelki 
vagy szellemi egészségének mindenki maga a legjobb őrzője. Az emberiség többet nyer, 
ha eltűri, hogy mindenki úgy él, ahogy neki tetszik, mint ha arra kényszerítik egymást, 
hogy úgy éljenek, ahogy a többieknek tetszik”.4  

A 19. század elején Benjamin Constant a liberalizmus fogalma alatt az indivi-
duum győzelmét értette a despotizmussal kormányozni akaró tekintélyelv ellené-
ben éppúgy, mint a tömeg azon törekvése felett, hogy a kisebbséget alávesse a 
többségnek. A 20. században F. A. Hayek a szabadságot negatívan határozza meg, 
pontosabban a kényszer hiányával, a kényszer alóli felszabadulással magyarázza.5 
A szabadsággal persze vissza is lehetett és lehet élni. „…a szabadság nevében mennyi 
bűnt követtek már el” - sóhajtozott joggal Mme Roland a vérpadon.6 További elmél-
kedésre nem sok ideje maradt, mert a guillotine működésbe lépett. A forradalmi 
gyakorlat valóban megmutatta, hogy egy maroknyi csoport kisajátíthatja a nép-
szuverenitást, s a jakobinusok a képviselet elvéből despotizmust csináltak a gya-

                                                                                                                               
szágban 1808-1868, L’Harmattan, Budapest 2005. 35. VADÁSZ Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes 
történelem, Korona, Budapest 2005. 577-578. LAVROFF, Georges Dimitri: Histoire des idées politiques 
depuis le XIXe siècle, Dalloz, Paris 2007. 15. 

2 FLAMANT: 10-11. 22. 
3 HAHNER Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai, Osiris, Budapest 1999. 85. 

(24. dok.).  
4 DIÓSZEGI István (szerk.): Egyetemes történeti szövegyűjtemény 1789 - 1914, Korona Kiadó, 

Budapest 2001. 364.  
5 ARON, Raymond: Tanulmány a szabadságjogokról, Raymond Aron Társaság – Tanulmány 

Kiadó, Pécs 1994. 82.  
6 FLAMANT: 11.  
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korlatban, s közben a közösség érdekeire hivatkoztak. Nem véletlenül fogalmazza 
meg Manent, hogy a szabadságjogokra nézve a liberális politikai rendszer halálos 
veszélyt is jelenthet.7 A felvilágosodás filozófusainak un. Eszményi Társadalmában is 
fellelhetjük a totalitarizmus kísértését, pl. Saint-Just eszményi köztársaságában, 
ahol büntetést kap az, aki nem a helyes érzelmeket vallja.8 Ezt a szellemet tükrözi 
Fouquier-Tinville, a forradalom közvádlójának mondata is, amikor egy vádlott 
előtt azt hangsúlyozta, hogy „a szabadság ellenségei számára nincs szabadság”,9 s ez az 

út minden esetben a guillotine-hoz vezetett.  
Forradalmárok, politikai gondolkodók számára a szabadság kérdése azt az 

erkölcsi dilemmát is felvetette, hogy a közjóhoz, a szabadsághoz vajon a rossz 
vagy a jó révén lehet eljutni. A 20. század elején Lukács Görgy is foglalkozott e 
kérdéssel a bolsevizmussal kapcsolatban: „a bolsevizmus azon a metafizikai föltevé-
sen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy lehetséges, mint Razumihin mondja a 
Bűn és bűnhődés-ben: az igazsághoz keresztülhazudni magunkat. E sorok írója nem képes 
ezt a hitet osztani, és ezért feloldhatatlan erkölcsi dilemmát lát a bolsevik állásfoglalás 
gyökerében, míg a demokrácia – hite szerint – csak emberfeletti lemondást és önfeláldozást 
követel azoktól, akik tudatosan és becsületesen végig akarják csinálni. De ez, ha talán em-
berfeletti erőt igényel is, nem lényegében megoldhatatlan kérdés, mint a bolsevizmus er-

kölcsi problémája”. S bár Lukács elméletben elutasítja, a gyakorlatban azonban - 
néhány hónappal tanulmánya megjelenését követően - a szükségszerűség ürü-
gyén mégis elfogadja, hogy a rossz közjót eredményezhet.10 E dilemma persze a 
korábbi évszázadok gondolkodóit is foglalkoztatta. E kérdésben való elmélyedés 
helyett azonban nézzük meg, hogy a liberalizmus eszméje hogyan született meg, 
s a szabadság fogalma hogyan változott a történelem során.  

 

A kezdetek  
 

A liberális gondolatok születése a középkori városállam szabadságeszméjéhez, 

illetve a kor néhány politikai gondolkodójához kapcsolhatók. A Nyugat Római Bi-
rodalom bukását követően ugyanis a vallási és világi funkciókat egyesítő egyház 
hatalma, befolyása az élet minden területére kiterjedt, mivel az egyetlen szervezett 
erő volt a világi hatalom káoszával szemben. Ráadásul Istentől kapott küldetésé-
nek tartotta, hogy az embereket az üdvösség felé vigye, ezért beleszólást igényelt 
minden olyan tevékenységbe, amely szerinte ezt veszélyeztette. Amikor aztán a 
világi hatalom magára talált, hosszú ideig tartó vetélkedésbe kezdett a pápasággal. 
Ez a küzdelemsorozat az egyre gazdagodó észak-itália városok, köztük Miláno 
számára volt főként terhes, mert Európának ezt a régióját a 12. századtól a pápák 

                                                     
7 MANENT, Pierre: A liberális gondolat története, Tanulmány Kiadó, Pécs 1994. 104. 
8 MOLNÁR Tamás: Az ellenforradalom, Kairosz Kiadó, é.n. 19. 
9 FLAMANT: 11.  
10 LUKÁCS György: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma, Szabadgondolat, 1918 december (első 

megjelenés). http://www.marxists.org/magyar/archive/lukacs/bmep.htm /. MÁRTON László: 
Sötétség délben, Magyar Tudomány, 2005/9. 1119. BAZSÓ Bálint: Nyikolaj Bergyajev antikommunista 
ideológiája, IN: BÉKÉS Márton – MAJOROS István (szerk.): A hagyomány politikája. Fejezetek a 
konzervativizmus történetéből, Budapest 2006. 26.  
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éppúgy meg akarták szerezni, mint a német-római császárok. Az itáliai városok 
ezért hol a német-római császársággal harcoltak együtt, pl. Barbarossa Frigyessel a 
12. század második felében, hol pedig a császár, II. Frigyes volt az ellenfél a követ-
kező században. S amikor a császár oldaláról már nem fenyegetett veszély, a vá-
rosok a pápaság ellen fordulhattak, hogy megvédjék függetlenségüket és garantál-
ják a város polgárainak, tehát az egyénnek a jogegyenlőségét, biztonságát és tulaj-
donának védelmét. Hasonló folyamatok a kontinens északi részén is lejátszódtak: 
Flandriában, az észak-német városokban, valamint Angliában, Franciaországban. 
Ez utóbbiaknál pedig a szabadságot már a nemzeti monarchiák királyi abszolu-
tizmusával szemben kellett újrafogalmazni.11 A pápaság és a császárság, illetve a 
nemzeti monarchiák elleni harcban alakult ki az a szellemi, politikai mozgalom, 
amely a csíráját jelentette a 19. század végére megjelent plurális politikai berendez-
kedésnek. A 20. században pedig, főleg a második világháború után, ez jellemzi a 
nyugati világ, majd a század végén a közép- és a kelet-európai régió politikai rend-
szerét is. E több évszázadig tartó folyamatban a politikai gondolkodók szerepét 
sem szabad elfelejtenünk.  

A skolasztika megalapozója, a Domonkos-rendi Aquinói Szent Tamás az 
emberi jogok, az egyéni jog problémájának felvetésével, s azzal, hogy a feje-
delmet szerinte a népnek kell megválasztania, a hatott a későbbi századok 
gondolkodására. Számára a demokratikus kormányzat elfogadható akkor, ha a 
nép kellően mérsékelt, s ha egy olyan vegyes rendszer jön létre, amely kombi-
nálja a királyság, az arisztokrácia uralmának és a demokráciának az elveit. Az 
angyali doktor demokráciájában a szabadság mindenkire érvényes, s ez alatt 
azt érti, hogy az ember cselekvését saját intelligenciája irányítja, nem pedig a 
mások szabályai. Szerinte az állam élére a legjobbaknak és a legerényesebbek-
nek kell kerülniük. S ez nem mond ellent a szabadság elvének, mert a nép részt 
vesz a közügyekben, igaz, ez elsősorban a kormány megválasztását jelenti. Ha 
viszont a megválasztottak visszaélnek hatalmukkal, az engedetlenséget jogos-
nak tartja, kivéve azt az esetet, amikor ez veszélybe sodorhatja a közösséget. 
Ebben az esetben a zsarnokság elviselése is jobb, s példaként a korai kereszté-
nyeket hozza fel, akik nem szálltak szembe a római császárokkal. A választott 
királyt azonban a nép vagy a szenátus leválthatja, korlátozhatja hatalmát. S 
Aquinói Szent Tamás szerint olyan kivételes eset is előfordulhat, amikor a ki-
rály megsérti az isteni törvényeket, ez pedig a népet feljogosítja az ellenállásra, 
sőt a király megölésére is. E nézetek nagy hatással voltak a felvilágosodás 
olyan jeles képviselőjére, mint John Locke.12  

Dante  vagy Paduai Marsiglio13 egyaránt támadta a pápa világi hatalmát, s az 
utóbbinál az egyház és az állam szétválasztásának a gondolata is fellelhető. 

                                                     
11 MANENT: 13-18. RUSSEL, Bertrand: A nyugati filozófia története. A politikai és társadalmi 

körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi időktől napjainkig, Göncöl Kiadó, Budapest 1996. 362-366.  
12 RUSSEL: 367-371. 380-388. GUCHET, Yves: La pensée politique, Armand Colin, Paris 1992. 25-28.  
13 Orvosi, jogi és filozófiai tanulmányokat folytatott. 1311-ben Párizsba ment, ahol 1313-ban az 

egyetem rektora lett. 1326-ban már Bajor Lajos német-római császár müncheni udvarában található. A 
következő évben Milánóban XXII. János pápa ellen prédikál. Később a város püspökévé nevezik.  
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Marsiglio vitatta a pápaság politikai törekvéseinek jogosságát, mert szerinte a 
pápa fensőbbségének semmiféle legitim alapja nincsen. Arisztotelész hatására a 
választással létrejött mérsékelt kormányzás híve volt, mert így a zsarnokság koc-
kázata kivédhető. Hasonló gondolatokkal foglalkozott William Ockham14 is. 
Marsiglióval ellentétben azonban úgy vélte, hogy a választás elve nem mindig 
kívánatos. Az öröklés, az adományozás, a királyság megvásárlása, s egy igazsá-
gos háború egyaránt érvényes módszer a törvényes autoritás létrehozására.  

A skolasztika által felvetett gondolatok folytatása a reneszánsz idején Ma-
chiavellinél található meg, aki maga is fellépett a vallással szemben, hogy ki-
zárja a politika életéből. A vallás ugyanis a szemlélődést és nem az emberi 
aktívitást erősíti. Ellenfele a birodalomnak is, mert a keresztény univerzaliz-
musra emlékezteti. Machiavelli vizsgálta meg először tudományosan a politi-
kum kérdését, a hatalom megszerzése, megtartása és a stabil állam megterem-
tése szempontjából, másrészt a politikai spekuláció embere is volt. A hatalom 
kérdését tárgyalva elveti a hagyományos morált, mert a fejedelem szerinte el-
veszti hatalmát ha erkölcsös, ezért a hatalom megszerzése és megtartása érde-
kében a róka ravaszságát és az oroszlán vadságát kell egyesítenie. Machiavelli 
szerint a régebbi és az új keletű egyeduralom megszerzése egyaránt szerencsét, 
vitézséget, virtust, tehetséget igényel. S bár az ily módon megszerzett hatalom 
esetében nehéz a szabadság kérdését felvetni, mégsem ellentmondás beszélni 
róla, mivel az egyeduralom, a hatalom, a fejedelem számára a szabadságot is 
jelentette. A megszerzés módja pedig azt a reneszánsz szemléletet tükrözi, 
hogy a szabadság kevesek sajátja lehet, mert csak az erősek, az ügyesek szerez-
hették meg akció közben, szinte zsákmányként, ha ennek érdekében a fejede-
lem úgy tudott képmutató és színlelő lenni, hogy közben az erényesség látsza-
tát is fenntartotta. Machiavelli abból indul ki, hogy az embereket gonosz indu-
lat vezérli, hálátlanok, ezért az uralkodó számára az a biztonságos, ha tartanak 
tőle, mert a fejedelemnek „a végcélt kell tekinteni”. S ha győz és meg tudja tartani 
hatalmát, akkor „…eszközeit tiszteletre méltónak fogják ítélni, és mindenki csak di-
csérni fogja”. Példaként a kegyetlennek ismert Cesare Borgiát hozza fel: „…de 
ezzel a kegyetlenségével rendbe szedte Romagnát, egyesítette, békés, biztonságos életre 

szoktatta”.15 Machiavellinél tehát a jó az erőszak, a rossz révén valósul meg.  
A szabadság értelmezésében a reformáció hozott változást azzal, hogy a 

szabadság az emberben van. A fegyverét használó condottieri képviselte 
anyagi jellegű pogány szabadsággal szemben a szellemi természetű keresz-
tény szabadságot állította, melyhez a hívő ember Isten által megvilágított 
tudata révén jut. A szabadság tehát Isten segítségével aktivizálódik az em-
berben. Luther Márton szerint azonban ez a szabadság nem jogosít fel arra, 
hogy az ember a világ rendjének megváltoztatását kérje, csak azt teszi lehe-
tővé, hogy Isten működhessen benne. A prédikátor azt is hozzáteszi, hogy a 

                                                     
14 Valamivel 1300 előtt született, s feltehetően a pestisjárvány idején, 1349-ben halt meg. Ferences-rendi 

szerzetes. A pápai üldözés elől Marsiglióval együtt Münchenben keresett védelmet. GUCHET: 29-33. 
15 GUCHET: 44-47. BURDEAU, Georges: Le libéralisme, Seuil, Paris 1979. 18-19. 

MACHIAVELLI, Niccolò: A fejedelem, Európa, Budapest 1987. 90. 96-99.  
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keresztény ember egyedüli célja az üdvözülés lehet, ezért a mindenkor léte-
ző földi hatalom elfogadható, ha az előbb vázolt szellemi szabadságot nem 
kérdőjelezi meg. A másik rerformátor, Kálvin János  egyetért Lutherrel ab-
ban, hogy az emberek egyenlőségét biztosító szellemi szabadság össze-
egyeztethető a földi szolgasággal, ezért egy kereszténynek nem kell elfor-
dulnia a világ dolgaitól. Kálvin a szabadsággal kapcsolatban azonban a fe-
lelős jelzőt is használja, mert szerinte az erkölcsi gyökerek, az alapok nélkü-
li szabadságnak nincs sok hitele.16  

Európa kapitalizálódása során a reformáció szellemi szabadság fogalma fo-
kozatosan megszabadult Istentől, a vallási töltettől, s konkréttá, kézzelfogható-
vá vált. A felfedezésekkel elkezdődött európai vezetésű világkapitalizmus ki-
épülése egyben az anyagi világ meghódításának a folyamata volt, melyben az 
egyéni kezdeményezésnek, s általában az egyénnek fontos, meghatározó sze-
rep jutott. Az Európán kívüli világ feltárása, megismerése, meghódítása során 
az egyén ráébredt arra, hogy ügyessége, tudása, önbizalma, vállakozókedve 
révén ez a látható, érzékelhető világ megszerezhető, birtokolható, ezért egyéni 
sikereit szabadsága határainak kiszélesedéseként élte meg. E folyamatban szü-
letett meg a sikert eredményező polgári szabadság, amelyhez az egyén az ön-
magában való hit, a tudás, az intelligencia révén jutott el, s így szabadsága for-
rásait is ezzel azonosította. Ennek a szabadságnak azonban anyagi következ-
ményei is voltak, hiszen a szabad, a vállalkozó kedvű polgár meggazdagodott, 
így a későbbiekben szabadságának alapját a pénzben látta, illetve a vagyon és a 
szabadság közé egyenlőségjelet tett. E folyamat során a reformáció hatásából 
megmaradt Isten, mint kezdeti szervező, az egyén jelentősége viszont felértéke-
lődött. Ebben a protestantizmusnak korántsem volt elhanyagolható szerepe, 
hiszen a liberalizmus szülőjeként is számon tartják, mivel a szellemi szabadság 
fogalma az egyén személyes felelősségére helyezi a hangsúlyt. 1875-ben megje-
lent könyvében a közgazdász belga Laveleye vizsgálta meg a protestantizmus, 
a szabadság és a prosperitás összefüggéseit.17 Laveleye eredményeinek lélekta-
ni hátterét Max Webernél találjuk meg, amikor a protestáns etikát teszi meg az 
angolszász világ felemelkedésének meghatározó tényezőjévé.18 A protestáns 
értelmiség a német világban is érzékeny volt a szabadság eszméjére az egyén-
nél és a kollektív individuumnál, a nemzetnél egyaránt. A protestáns orszá-
gokban azonban Istent és a Haladást jobban össze lehetett egyeztetni, így a fel-
világosodás német területen nem eredményezett olyan vallásellenességet, mint 
Franciaországban.19 Az előbbiek ellenére meg kell jegyezni, hogy a protestan-

                                                     
16 BURDEAU: 21. GUCHET: 35-42.  
17 LAVELEYE, Emile de: Le Protestantisme et le Catholicisme dans leurs rapports avec la liberté et la 

prosperité des peuples. Étude d’économie sociale, Bruxelles, 1875. 
18 BALLA Antal: A liberalizmus történelme. Gazdasági és politikai tanításai, Légrády Nyomda és 

Lapkiadó, Budapest 1926. 108-109.  
19 A protestáns államokban kialakult egy katolicizmus elleni hangulat, s ez fordítva is 

megfigyelhető. FULBROOK, Mary: Németország története, Maecenas, Budapest 1993. 92-93. 
DREYFUS, François-Georges: L’unité allemande, Que sais-je? PUF, Paris 1993. 9-11.  
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tizmus az egyénhez kapcsolódó szabadság hangsúlyozásával még nem jelenti a 
liberalizmus egyik változatát. A protestantizmus a konzervativizmus része, hi-
szen az egyén csak Isten segítségével érheti el a szabadságot és juthat el az üd-
vösséghez, így az egyén egy hierarchia részeként élhet a szabadsággal. Az erő-
sen katolicizált országokban viszont a liberalizmus nem a vallásból, hanem a 
vallás elleni harcban született meg. Nem lehet véletlen, hogy Franciaországban 
a liberalizmus alapítói között számos protestáns van, mint Mme de Staël, Ben-
jamin Constant, Guizot vagy a szabadkőműves Stendhal.20  

A liberalizmus alapelveit a 17-18. századi Anglia és Franciaország dolgozta 
ki. A természettudományok eredményeire alapozva a társadalmat az egyének 
olyan összegződésének tekintették, ahol az érdekek alapján kisebb nagyobb 
egységek, csoportok szerveződnek. Az érdekérvényesítéshez azonban a szö-
vetségek keresése mellett azt is szükségesnek tartották, hogy a politikai hatal-
mat valamilyen módon ellenőrizzék, korlátozzák, mert a modernizáció nem 
képzelhető el a gazdaság vagy a politika szereplőinek szabadsága nélkül. Ez a 
szabadság mindenekelőtt az abszolutizmus, a despotizmus elleni harcot jelen-
tette, hogy egyik ember se nyomhassa el a másikat. Ennek érdekében olyan po-
litikai berendezkedést, kormányformát képzeltek el, amely biztosítja az egyén 
függetlenségét. Az angolok úgy vélték, e célt igazán a parlamenti monarchia és 
egy mérsékelt kormányzás képes megvalósítani, s e nézetet sokan osztották a 
kontinensen is. A szabadságért folytatott harc az egyén, az individuum diada-
lát hozta, amely a liberalizmus alapját jelenti. „Az egyéni érdekek az egyedüli valós 
érdekek.” – írja Jeremy Bentham.21 Az individualizmus ugyanakkor elősegítette 
azon társadalomelmélet fejlődését is, amely megpróbálja megérteni az ember 
életét meghatározó, befolyásoló erők összjátékát.  

E rövid összefoglaló azt igyekezett bizonyítani, hogy a szabadság gondolata 
évszázadokon át szinte észrevétlenül, lépésről lépésre formálódott. Minden kor-
szaknak megvolt a maga szabadságképe, s egyre több egyén került ebbe a foga-
lomba, miközben a szabadság körei is tágultak. A felvilágosodással és a francia 
forradalommal aztán a szabadság gondolata robbanásszerűen betört az európai 
politikába, sőt az egyén mindennapi életére is hatással volt.  

 
A liberalizmus jellemzői 

 
Ha a liberalizmust röviden akarjuk meghatározni, azt mondhatjuk, hogy olyan 

globális filozófiáról van szó, amely a gazdaságban, a politikában s a társadalomban 
is az egyén számára követel szabadságjogokat.22 Az egyént az állam, s minden más 
egyén feletti kategória elé helyezi. A konzervativizmussal szemben a történelem-
ben is az egyén meghatározó szerepét látja, neki tulajdonítja a történelmet, s nem a 

                                                     
20 FLAMANT: 37-38.  
21 Uo. 39.  
22 RÉMOND, René: Introduction à l’histoire de notre temps, 2. Le XIXe siècle 1815-1914. Seuil, Paris, 

1974. 23-24.  
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kollektíváknak. A múlt vak tiszteletével szemben áll. Az igazsághoz a nézetek üt-
köztetése révén jut el, az egyének vitája során, s ennek intézményesült formája a 
parlament, melynek ideális változata a kétkamarás, hiszen így jobban lehet egyen-
súlyozni, ellensúlyozni. A liberalizmus szemben áll a hatalommal, melynek min-
den abszolút, totális változatát elutasítja, s olyan garanciákat épít be a politika 
rendszerébe, amelyek megakadályozzák a korlátlan hatalom kialakulását. Egyik 
módja a hatalom megosztása a törvényhozás, a kormány s a bírói testület között, 
ahogy ezt a felvilágosodás nagyjai megfogalmazták. A másik a decentralizáció,23 
hogy a főváros ne legyen állam az államban. Az eszköztárhoz tartozik a konkuren-
cia elve és gyakorlata gazdaságban, politikában. A hatalom korlátozásának az al-
kotmány, a politikai játékszabályokat rögzítő dokumentum is fontos intézménye.24 
A liberalizmus számára az az ideális hatalom, amelyik alig látható, érezhető, mivel 
szerinte a hatalom önmagában rossz.  

A liberalizmus alapjában két elvet hirdet az egyén számára: a legszélesebb 
értelemben vett szabadságot (szólás, sajtó, gyülekezési, egyesülési, stb.) és az 
egyenlőséget. Ez utóbbi azonban önmagában, magyarázat nélkül csalóka elv. 
Csalóka, mert csupán két területen, a törvény előtt s az adózás terén hirdeti az 
egyenlőséget. Mivel a történelmi privilégiumok, a születési előjogok 
megszüntek, ezért a törvény előtt nincs különbség a polgárok között, így a köz-
terheket is közösen kell viselni. Minden egyéb téren egyenlőtlenséget képvisel, 
okoz, s ez jelentkezik már a politikában. Egy liberális rendszer politikai életé-
ben való részvétel egyenlőtlenséget okozó tényezőkre, főleg a vagyonra, a 
pénzre épül. A liberalizmus azonban nem képvisel kizáró elvet, mivel aki telje-
síti a politikai életbe való belépés feltételeit, az politikai emberré válhat, s részt 
vehet a politika életében. Egyenlőtlenségekhez vezető tényező a kultúra is, 
amely a társadalmi mobilizáció szempontjából is fontos. Az érvényesülésre 
ugyanis egy polgári társadalomban vagy az anyagi, vagy a szellemi gazdagság 
ad lehetőséget. Ez utóbbi területen a polgári társadalomba való belépést az 
érettségi vizsga tette lehetővé. A vagyon és az intelligencia szerepét egy liberá-
lis társadalomban a történész Macaulay és számos kortársa kiemelte, miszerint 
egy ország kormányzásában e két tényezőnek van meghatározó szerepe. A li-
berális elvek letéteményesének az angolok a középosztály tagjait tartották, mi-
vel sem a szegénység, sem a nagy vagyon kísértései nem befolyásolják őket. 
Úgy vélték, ők a leginkább érdekeltek a rend, a vagyonbiztonság fenntartásá-
ban, s ellenzik a korrupciót, az elnyomást. A középosztály szüntetheti meg az 
osztálykülönbségeket, a hierarchiát, s ő nyithatja meg a gazdasági, társadalmi, 
politikai felemelkedés kapuit mindenki számára. A modern, haladó, középosz-

                                                     
23 E fogalommal a konzervativizmusnál is találkoztunk. De csupán „névrokonságról” van szó, 

mert eltérő célokat, jelentést hordoz. A konzervativizmus számára a decentralizáció azért fontos, 
mert a hagyományok őrzője a vidék, a hagyományok pedig a kontinuitást s ezzel a hatalom erejét 
jelentik. A liberalizmus a hatalom korlátozását akarja azzal, hogy a hatalom bizonyos elemei kike-
rüljenek a központ kezéből. 

24 A liberális alkotmány nem ellensége sem a dinasztiának, sem a monarchiának, vagy a köz-
társaságnak, csak az abszolút hatalomnak. 
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tályi társadalom programját tehát a liberalizmus fogalmazza meg.25 S miköz-
ben a jogi egyenlőséget minden egyén számára biztosítja, a politikában csak az 
anyagi vagy a szellemi vagyonnal rendelkező elit szabadságát valósítja meg. A 
liberalizmus ugyanakkor nem demokrácia, jóllehet ez utóbbi a liberalizmus 
alapvető szabadságai nélkül nem működik. A liberalizmus két ellenféllel is har-
col: a múlttal és a jövővel, az abszolutizmust jelentő ancien rezsimmel és a minden 
felnőtt polgárt politikai emberré tevő demokráciával. Liberalizmus és kapitalizmus 
egymást feltételező fogalmak, jóllehet a kapitalizmus működhet liberalizmus nél-
kül is, s itt az egyetlen szabadság a magántulajdonhoz való jog. Hosszabb távon 
azonban kapitalizmus nincs meg liberalizmus nélkül.26 

Országonként különböző irányzatokkal találkozunk. Az egyik csoportkép-
ző tényező: ki rendelkezzen választójoggal. A mérsékeltek szerint a politikai 
életben való részvételt feltételekhez kell kötni, s csak azok kapják meg, akik 
vagyonnal, jövedelemmel rendelkeznek és adót fizetnek. Ők a rend elemei, s a 
hatalomnak rájuk kell támaszkodnia. A progresszívek a feltételek, a cenzus ál-
landó csökkentését, a választók körének bővítését akarják, egészen az általános 
választójogig. A másik megosztó tényező: milyen legyen az uralkodó és a tör-
vényhozás kapcsolata. Az alkotmánypártiak az abszolutizmushoz képest kor-
látozni akarják a király hatalmát, ennek ellenére az uralkodó, a végrehajtó hata-
lom túlsúlyát hangsúlyozzák. A parlamentarizmus hívei viszont a törvényho-
zás meghatározó szerepét képviselik a végrehajtó hatalommal szemben, azt, 
hogy a politikai élet központja a parlament legyen, s az itt hozott döntéseket 
hajtsa végre a kormány. Ezt látjuk Angliában a toryk és a whigek harcában a 
18. század során és a 19. század elején.  

A liberalizmus a 18. században egységes, a széles értelemben vett – techni-
kai, jóléti, intellektuális, morális – haladás filozófiájaként jelent meg. A 19. szá-
zadban viszont részeire bomlik s több, egymástól elkülönülő területeken je-
lentkezik. Így beszélhetünk gazdasági liberalizmusról, amely szemben áll az 
állami irányítással, a dirizsizmussal, s teljes szabadságot követel a gazdasági 
élet szereplői számára. A politikai liberalizmus a despotizmussal, a tekintély-
uralmi rendszerekkel áll szemben, s a képviseleti kormányzást hirdeti. S be-
szélhetünk intellektuális liberalizmusról is, amely a tolerancia, a megbékélés 
szellemét sugallja. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez nem igazán sajátja a libe-
ralizmusnak, mert időnként igen intoleránsnak mutatkozik. Megkülönbözte-
tünk még egy dinamikus liberalizmust, amely a gazdaságra helyezi a hang-
súlyt, s főleg Angliát jellemzi, valamint egy protekcionista liberalizmust, s ez-
zel főleg Franciországban találkozunk. 27 

                                                     
25 BEER, Samuel H.: British Politics in a Collectivist Age, Faber and Faber, 1965 (1969), IN: MARX, 

Roland: Naissance et triumphe de la démocratie britannique (1815-1918), PUF, Paris 1973. 56-57. DÉNES 
Iván Zoltán: Liberalizmusok és nacionalizmusok, Magyar Tudomány, 2008/1.  6. 

26 HÁRSING: 16. PACZOLAY Péter – SZABÓ Máté: A politikaelmélet rövid története, Kossuth, 
Budapest, 1984. 152-155. FLAMANT: 29-31.  

27 TOUCHARD, Jean: Histoires des idées politiques, tome second, Du XVIIIe siècle à nos jours, 
Presse Universitaires de France, Paris, 1959. 518-519.  
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A 19. század, s főleg a második fele a liberalizmus győzelmét hozta, s alap-
elvei megszilárdultak. Ezek között első helyen kell említeni az egyéni érdeket, 
azt a törekvést, hogy az egyén a saját érvényesülését keresse. Ennek az a véle-
kedés az alapja, hogy az ember egyszerre önző28 és racionális, s főleg ez utóbbi 
miatt képes arra, hogy elérje céljait úgy, hogy energiáit ne forgácsolja szét, és a 
legkisebb erőfeszítéssel maximális eredményt érjen el. Az egyéni önzés azon-
ban a liberálisok szerint nem a zűrzavar, hanem a harmónia megteremtője a 
konkurencia elvének a segítségével, melynek során az egyéni érdekek valami-
lyen formában összhangba kerülnek. Ez annak ellenére így valósul meg, hogy 
az önzésben az is benne van, hogy az egyén a megszerzett előnyeit, helyzetét 
megpróbálja monopolizálni. Hogy ez ne következzen be, a konkurencia elvénél 
is érvényesülnie kell a szabadságnak, hogy a konkurencia hatékonyan működ-
hessen és betölthesse harmonizáló szerepét. „A konkurenciát lerombolni olyan – 
fogalmaz ezzel kapcsolatban a francia Frédéric Bastiat –, mintha megölnénk az 
inteligenciát”.29 A legfőbb törvény a kereslet-kínálat mechanizmusa, a piacgaz-
daságé, ahol az egyén szabadon választhat, még akkor is, ha például a munkál-
tató elküldi a munkavállalót, mert ez utóbbi ugyis talál magának új munkahe-
lyet. E rendszerhez hozzátartozik a felelősség elve is. Az egyén a szabadságá-
val elvileg és a gyakorlatban is bármit megtehet, a tévedésének, hibáinak azon-
ban következményei vannak. A fentiek alapján működő rendszer a liberálisok 
szerint egyensúlyt hoz létre a gazdaságban, s ez egy automatizmus, így az 
egyensúly hiányát átmenetinek tekintik. Az előbbiekhez tartozik még a tulaj-
don tisztelete, mivel a tulajdon a szabadság garanciája.30  

 
Liberalizmus, liberalizmusok? 
 

Franciaországban a konzervativizmust megerősítő Bourbon restauráció évei-
nek 1830-ban a júliusi forradalom vetett véget, s egy liberális politikai berendezke-
dést hozott létre. Hasonló változást eredményezett Nagy-Britanniában az 1832-es 
választójogi törvény, amely egyszerre jelentette az ancien régime végét a szigetor-
szágban, s a liberális politikai szisztéma győzelmét. E nyugat-európai változások 
egy liberális és egy konzervatív Európát teremtettek, és ez a szakadás hatalmi szin-
ten is megjelent.31 Ennek ellenére a liberalizmus terjedt, s a 19. század közepén, 

                                                     
28 Az angol politikai gondolkodásban találkozunk azzal, hogy az ember alapvetően önző. 

Hobbes szerint ez államok és egyének között erőszakot, zűrzavart eredményez. Hume már 
intelligens egoizmusról beszél, ami államok között hatalmi egyensúlyt hozhat létre. Az önérdek a 
liberális gazdaság atyjánál Adam Smithnél sem vezet káoszhoz, ellenkezőleg, egy szabályozott 
gazdasági folyamatot hoz létre. E véleményének kialakulásában hatott rá Mandeville A méhek 
meséje című munkája is, melyben a szerző azt hangsúlyozza, hogy az ember a saját vágyainak 
kielégítésével az egész társadalmat gazdagíthatja.  

29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bastiat 
30 FLAMANT: 62-65. 68-72. 
31 1833-ban a kelet-európai nagyhatalmak tömbje alakult meg, a következő évben pedig Anglia, 

Franciaország, Portugália és Spanyolország lépett szövetségre egymással. A konzervatív és 
liberális Európa a spanyol karlista háborúkban konfrontálódott.  
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második felében és a 20. század elején elérte a kontinens keleti felét, sőt a gyarma-
tosítással, az Európán kívüli világban is megjelent.32 A liberalizmus terjedése 
azonban nem jelentette azt, hogy az adott politikai rendszer liberálissá vált volna. 
Inkább a konzervativizmus rugalmasságáról van szó azzal, hogy az egyénre vo-
natkozó szabadságjogokat beépítette rendszerébe, de az egyén feletti kategóriák 
maradtak a meghatározóak. A liberalizmus elterjedése ellenére nem mondhatjuk 
azt, hogy bekövetkezett az európai kontinens liberális uniformizálódása. S ez azért 
sem igaz, mert Touchard szerint a liberalizmus egysége mítosz.33 S valóban orszá-
gonként nagyobb eltéréseket tapasztalunk, mint a konzervativizmus esetében.  

Angliában a liberalizmus eredetét a Magna Chartára vezetik vissza, de iga-
zán a 17. század teremti meg a terjedéséhez szükséges feltételeket: ekkor ala-
kult ki egy középosztály, az angol kereskedők meggazdagodtak, s kedvező 
volt a társadalmi klíma ahhoz, hogy szabadságjogokat követeljenek maguknak. 
Majd megfogalmazták és elfogadták a hatalmat korlátozó dokumentumokat.34 
A 18. század kemény politikai csatákat hozott toryk és whigek, illetve III. 
György és a parlament között, hogy az 1832-es választójogi törvényt követően 
végleg eldőljön: a politikai élet központja a parlament, itt hozzák a politikai 
döntéseket, s ez a liberális politikai szisztéma győzelmét jelentette. Már a 18. 
században, de főleg a 19. században egyértelműen Anglia a liberalizmus mo-
dellje, a mintaország, s egyben a liberalizmus terjedésének, s politikai gyakor-
lattá válásának a forradalom nélküli útját is képviselte.35 A 19. század közepén, 
talán John Stuart Mill a választóvonal, az angol politikai gondolkodás két rész-
re szakad: az egyik kizárólag a gazdaságra koncentrál, a másik pedig a szűk 
értelemben vett politikára, s annak is az intézményrendszerére. John Stuart 
Mill az, aki felismeri, hogy csupán kormányzástól vagy a gazdaságtól egy or-
szág még nem lesz liberális. Ehhez az egész társadalmat liberalizálni kell. S bár 
egy angol liberális számára az az ideális állam és kormányzás, amely alig látha-
tó, mégis a 19. század végén az egyre erősödő államhoz fordul, hogy védje meg 
az egyént az elnyomorodástól. E fellépésnek is szerepe van a 20. század elején 
az angol szociális háló kialakításában.  

Franciaországban a 18. század közepétől erősödtek fel a liberális eszmék. A 
francia változat egyben a liberális eszmék megvalósulásának a forradalmi útját 
is jelentette. A franciához hasonló utat járt be az Ibériai-félsziget, Itália, s a kon-

                                                     
32 Oroszországban II. Sándor reformjai a hatvanas években már kimondták a törvény előtti 

egyenlőséget, de igazán 1905 után beszélhetünk valami liberalizációról, mert megjelent a parla-
menti szisztéma. Az angol gyarmatokon szintén találkozunk liberális hatásokkal, például Indiában, 
s ennek egyik jele 1885-ben a Kongresszus Párt megalakulása volt.  

33 TOUCHARD: 519. 
34 Az 1628-as Jogok Kérvénye már megfogalmazta, hogy egy szabad angolt nem lehet bírói 

ítélet nélkül börtönbe csukni. Az 1679-ben kiadott Habeas Corpus aztán véget vetett az önkényes 
bebörtönzéseknek. Az 1689-es Bill of Rights rögzítette a parlament működését, s azt is, hogy a 
királynak tiszteletben kell tartania a parlament jogait, pénzügyi ellenőrző szerepét. Az 1701-es 
Rendezési Törvény amellett, hogy megfosztja a Stuartok katolikus ágát a hatalomtól, kimondja, 
hogy a király nem válthatja le a bírákat, hacsak nem követtek el valamilyen bűnt.  

35 Hasonló úton valósultak meg a liberális reformok Hollandiában vagy Skandináviában. 
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tinens középső és keleti fele. A forradalom persze önmagában nem jelent 
gyógyírt, s ezt Franciaország esete, ahol forradalmak sorozata zajlott le, jól mu-
tatja. A forradalmi megoldás arról tanúskodik, hogy az adott országnak nincs 
konfliktuskezelő képessége. Ezért kell a legrosszabb és a legtöbb áldozatot kö-
vetelő megoldáshoz nyúlnia. Hozzá kell tenni, hogy vannak olyan történelmi 
helyzetek, amikor csak a forradalom oldja fel a pattanásig feszült ellentéteket.  

Már jeleztük, hogy a francia és az angol liberalizmus között az egyik legfon-
tosabb különbség az, hogy a szigetország elsősorban a gazdaságban, míg a 
franciák a politikában elszántabbak, dinamikusabbak, s ezt az 1789 óta tartó 
forradalmak sorozata, s a rendszerváltási kísérletek jól mutatják. Angliában 
egy liberális és egy konzervatív között nincs olyan nagy különbség, mint a 
franciáknál. Nem véletlen, hogy a konzervativizmus bibliáját – Töprengések a 
francia forradalomról –  egy whig párti képviselő, Edmund Burke írta meg. Fran-
ciaországban egy Benjamin Constant és egy Joseph de Maistre között nincs 
ilyen közeledés. S bár a francia a kereskedelemben a laissez-faire híve, a gazda-
ságot inkább a protekcionizmus jellemzi. Amíg nem került hatalmi pozícióba, a 
francia liberalizmus kedvelte a titkos társaságokat, támadta az uralkodót, a 
nemességet és főleg az egyházat. Ez utóbbit győztesként is. Napóleon Bérenger 
költészetében a szabadság katonájaként jelenik meg, s a napóleoni legenda jó 
eszköz az ideális keresésére.36 S bár a Napóleon kultusz erős, a francia liberális 
általában ellenzi a háborús kalandokat.37  

Németország sajátos helyet foglal el a liberalizmus térhódítását illetően. 
1815 után még úgy tűnt, hogy a nemzeti átrendeződés majd a liberalizmus je-
gyében zajlik. 1848, de különösen 1862 után kiderült, hogy az egységet a kon-
zervatív Poroszország hajtja végre. A nemzeti piac politikai azonosítása való-
ban egy konzervatív rezsim katonai erejével valósult meg, így a német libera-
lizmus háttérbe szorult. Az egységtörekvés és a liberalizmus kapcsolata egyéb-
ként is ellentmondásos volt. Egy német hazafiként az egységet támogatta, libe-
rálisként viszont a partikuláris szabadságot kellett képviselnie. A liberális-
konzervatív kettősség végigvonul a 19. századi Németország történetén.  

Az európai periférián a liberalizmus egyik mozgatója az elmaradottság él-
ménye38 és a fejlett Nyugathoz való felzárkózás igénye. S ehhez még hozzájön 
a soknemzetiségű birodalmi keret, melynek széttörési kísérleteiben a naciona-
lizmussal társult liberalizmus is szerepet kap úgy, hogy a nemzet jelenik meg 
egyénként, s neki követel szabadságot. Vannak persze hasonlóságok is, hiszen 
a spanyol liberalizmus éppúgy hagyománytisztelő mint az angol, s még a val-
lást sem támadja, mert ez is a hagyomány része.39 A fenti rövid összefoglaló 

                                                     
36 Ezt látjuk Balzac regényhősei egy részénél, például Daniel D’Arthez az Elveszett illúziókban. 

S ezt tükrözi az Ismeretlen remekmű című regény is  
37 TOUCHARD: 521-522. 
38 JANOWSKI, Maciej: Kecskék és tokhalak. A közép-kelet-európai liberalizmus sajátosságai a francia 

forradalom és az első világháború között, http://www.aetas.hu/1999_1-2/1h-07.htm   . 
39 Annál inkább az egyházat, annak anyagi hatalmát, vagyonát és az inkvizíciót. VILAR, Pierre: 

Spanyolország története, Gondolat, Budapest, 1984. 63.  

http://www.aetas.hu/1999_1-2/1h-07.htm
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csupán ízelítő a liberalizmus sokszínűségéről, amelynek okait az eltérő törté-
nelmi helyzetekben, s az ebből eredő különbségekben kell keresnünk a forrá-
sokat és a feladatokat illetően. Ezért jogos a többesszám használata.  

 
A liberalizmus ellentmondásai  

 
A 19. század végén a liberalizmus hanyatlik, háttérbe szorul. Ennek oka az, 

hogy a liberalizmus vagy győz, vagy része a hatalomnak. S azzal, hogy győztes 
eszmei irányzat lett, eltünt az őt éltető feltétel, az abszolút hatalom. Nem vélet-
len, hogy 20. századi feltámadását a proletárdiktatúra s a nácizmus teszi lehe-
tővé. A liberalizmus éppen akkor győz, amikor a modernizáció hatására az ál-
lam, amely ellen fellép, folyamatoson erősödik. A megnövekedett külső és bel-
ső feladatok erősítik a centralizációt, s ez kitermeli a bürokráciát. Ennek egyik 
következménye, hogy nem egyének, hanem pártok vetélkednek a törvényho-
zásban, s az egyén alárendelődik a pártfegyelemnek. A pártvezérek harca még 
biztosíthatja a nézetek konkurenciáját, de fennáll a veszély, hogy a politikai élet 
egy vezér kezébe kerül.40 A hatalmi ágak szétválasztása sem jelent mindig ga-
ranciát, mivel  a többségi párt kormányalakításával a törvényhozás a végrehaj-
tó hatalom ellenőrzése alá kerülhet akkor, ha az ellenzéknek nincsenek eszkö-
zei a végrehajtó hatalom befolyásolására, s a megfelelő politikai kultúra is hi-
ányzik a rendszerben. S aztán a megvalósult liberalizmus önmaga ellentétébe 
csap át. Minél teljesebb a liberalizmus képviselte, hirdetett szabadság, minél 
több törvényi garanciája van, annál inkább korlátozza az egyén szabadságát. 
Gustave Le Bon a parlamentarizmus egyik veszélyét éppen abban jelölte meg, 
hogy a törvények szakadatlan gyártásával „…mind szűkebbre szorul az a kör, 
melyben az állapolgárok szabadon mozoghatnak”..41 De említhetjük a sajtószabad-
ságot is, melynek megvalósulása olyan információáradatot eredményez, amely 
legalább úgy korlátozza – ha nem jobban - az információhoz jutást, mint a saj-
tócenzúra. Így megkockáztathatjuk azt a megállapítást, hogy a sajtószabadság-
nál nem igen van jobb cenzúra. De említhetjük a tömegdemonstrációkat is, 
amelyek az egyén gyülekezési jogának érvényesüléseként jelentkeznek, miköz-
ben az egyén feloldódik a tömegben, s ennek következtében éppen egyéni sza-
badsága kerülhet veszélybe. A liberalizmus győzelme az élet és vagyonbizton-
ságot is veszélyeztetheti a terrorizmus jeletkezésével. E negatív jelenségek per-
sze nem kérdőjelezhetik meg a liberalizmusnak az egyéni szabadságjogok ér-
dekében végzett munkáját.  

 
 
 
 

                                                     
40 Lásd erről Max WEBER: Tanulmányok, Osiris, Budapest, 1998. A politika mint hivatás 

című fejezet.  
41 LE BON, Gustave: A tömegek lélektana, Hatágú Síp Alapítvány, Budapest 1993. (reprint kiadás), 193.  
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