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A múlt óra – Burke 
• Ellenezte az elvont ideák talajáról való 

kormányzást, az organikus reformok mellett állt ki. 

• A metafizikai felfogás hibás – az ember csak 

kisebb részt racionális lény. 

• Az intézményeket nem elvekből vezetjük le, az 

elveket legfeljebb azok tökéletesítésére 

használhatjuk. 

• Nem lehet a történelmet eltörölni. A társadalmi és 

történelmi tapasztalatok meghatározzák a fejlődés 

lehetőségeit.  



A mai óra 
• Az órán tárgyalt témák:  

MONTESQUIEU. A TÖRVÉNYEK 

SZELLEME – Montesqiueu élete, 

munkássága, a környezet determinista 

felfogása, relativizmus és objektivizmus, 

a kormányformák és a megfelelő elvek 

kapcsolata, éghajlat, kereskedelem, vallás 

 



Montesquieu (1698–1755) 
• Charles-Louis Secondat, Baron de La Bréde et de 

Montesquieu 1698-ban született gazdag nemesi családban. 

• 1708-ban jogi diplomát szerzett a Bourdeax-i Egyetemen. 

• 1716-tól  a francia államigazgatásban dolgozott, a bourdeax-i 

Akadémia tagjává választották. 

• 1721-ben megjelent a Perzsa levelek, óriási siker – a párizsi 

szalonok gyakori látogatójává vált. 

• 1728-ban a Francia Akadémia tagjává választották, európai 

körútra indult, majd közel két évet Angliában töltött. 

• 1731-ben visszatért Franciaországba, elkezdett dolgozni 

A törvények szelleméről c. munkáján. 

• Megírta A rómaiak nagysága és hanyatlását. 

• 1748 megjelent A törvények szelleméről,  majd 1751-ben 

indexre került. 

• 1755-ben, Párizsban halt meg. 
 

Életéről:  

Magyarul: 

http://www.econ.core.hu/doc/csato/montesquieu/M1.html 

Angolul: 

http://plato.stanford.edu/entries/montesquieu/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Charles_Montesquieu.jpg


Montesquieu 

Főbb munkái:  

• Perzsa levelek (1721) 

• Elmélkedések a rómaiak 

nagyságáról és hanyatlásáról 

(1734) 

• A törvények szelleméről 

(1748) 

 
Munkái – online szövegek: 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/search? 

author=Montesquieu&amode=words 



Perzsa levelek 
• Szatirikus, gunyoros levélregény. 

• Két fiktív perzsa Usbek és Rica 1711 és 

172O között bejárják Európát. Az ő 

szemszögükből láttatja az európai 

szokásokat (első levelek: szokások, 

félreértésén alapuló humor, később inkább 

gúnyrajzok a kortárs európai elitről). 

• Fő mondanivalója: az önismeret és az 

erény aligha elérhető ideálok. 



A törvények szelleméről 

• 31 könyvből áll. 

• Látszólagos rendezetlenség 

és homályosság – ennek 

oka D’Alembert szerint: 

Montesquieu távol akarta 

tartani a tudatlanokat a 

fontos igazságoktól, melyek 

közvetlen megismerése 

szerinte szükségtelenül 

árthatna nekik. 



Cél 
• Megérteni az emberi törvények és 

szokások (vagyis az íratlan törvények) 

sokféleségét, és mindenhol elősegíteni a 

bölcs kormányzatot 

• Lehetetlen feladat? Montesquieau szerint 

a látszólagos káosz sokkal érthetőbb, mint 

amilyennek első ránézésre tűnik.  



Cél (folyt.) 
• Fel kell ismernünk, hogy a különböző 

törvények és társadalmi rendszerek 

hátterében különböző faktorok állnak: az 

éghajlat, a föld termékenysége, a lakosság 

elsőrendű foglalkozása. 

• Ezek kihatnak az elérhető szabadság 

mértékére, a vallásra, a kereskedelemre, 

az illemre, a szokásokra. 



Cél (folyt.) 
• Montequieu szerint már az is önmagában 

fontos, hogy megértsük hogy miért azok a 
törvényeink, amik  ezáltal elkerülhetjük az 
elhibázott reformokat. Ha megértjük, hogy mi hat 
a törvényeinkre, akkor a felszínen 
irracionálisnak tűnő intézmények is érthetővé 
válnak.   

• Ha megértjük törvényeinket, arra is rájöhetünk, 
hogy mely részei szorulnak ténylegesen 
reformokra, és azt, hogy hogyan lehet ezeket a 
reformokat hatékonyan végrehajtani.  



Relativizmus 
• Montesquieu szerint nincsen 

általánosságban, minden társadalom 

számára ideális törvény vagy 

kormányforma relativista. 

• DE: nem szubjektivista. Elismeri, hogy a 

törvények egy bizonyos összessége lehet 

objektíve jó vagy rossz *egy bizonyos* nép 

számára, nem csak szubjektíve. 



A kormányzat formái 
Montesquieu három fő kormányzati formát 

különböztet meg: 

 
• Köztársaság 

– demokratikus 

– arisztokratikus 

• Monarchia 

• Önkényuralom 

Minden hatalmat a népnek! 



Kitekintés: Montesquieu 

és Arisztotelész 
• Montesquieu elutasítja a kormányformák 

osztályozásának klasszikus, arisztotelészi 
elvét, mely az uralkodók erényein és bűnein 
alapul. 

• Montesquieu szerint egy jó monarchiához 
nem elég egy jó uralkodó. A kormányzat 
természetéről, felépítéséről csak akkor 
beszélhetünk, ha szerkezete nem függ olyan 
megbízhatatlan körülménytől, mint az 
uralkodó erkölcsi adottsága. 



Demokratikus köztársaság 

• Népszuverenitás, a nép a maga 

egészében birtokolja a főhatalmat. 

• A demokrácia alapelve az erény, ebben a 

kormányformában a közjó iránti hatalmas 

lelkesedésre illetve odaadásra van 

szükség. 

• Ez az odaadás nem természetes,  

az oktatás segítségével lehet elérni.  



Demokratikus köztársaság 

• A rendszer stabilitásához szükség van 
cenzorokra, fényűzést korlátozó törvényekre, 
hozzávetőleges anyagi egyenlőségre, a 
polgárok korlátozott magánéleti 
lehetőségeire. 

• Csak kis városállamban maradhat fenn, 
amelynek családias összetartó ereje folytán 
az emberek a közjót az egyén javával 
szemben folyamatosan előnyben részesítik.  

• Példa: szolóni demokrácia. 



Arisztokratikus köztársaság 

• Olyan kormányforma, amelyben csak a 

nép egy része független. A független 

nemesek és a függetlenségben nem 

részesülő nép közötti politikai és 

gazdasági egyenlőtlenségen alapul. 

• Az arisztokrácia alapelve a 

mértékletesség.  

 



Arisztokratikus köztársaság 

• A rendszer stabilitása érdekében a 
törvényeknek meg kell akadályoznia, hogy a 
nemesek visszaélhessenek hatalmukkal. El kell 
fednie, amennyire lehetséges, a társadalmi 
különbségeket, hogy az alávetettek minél 
kevésbé érezzék azokat. A törvényeknek 
biztosítaniuk kell, hogy a nemesek között minél 
nagyobb legyen az egyenlőség, ha nem  
versengés, irigykedés, instabilitás 

• Példák: a korai római köztársaság, a modern 
Velence 



Monarchia 
• Egy személy kormányoz, rögzített és elfogadott 

törvények szerint. 

• Ehhez közvetítő erőkre van szükség az 
egyeduralkodó és a nép között: nemességre, 
egyházra, városokra. A monarchiában lennie kell a 
törvények egy független letéteményesének vagy 
őrének is (pl.: a francia parlament). 

• Ha nincs mi korlátozza az egyeduralkodó 
hatalmát, akkor a rendszer nem lehet stabil, 
önkényuralomba hajlik.  

• A monarchia alapelve a tisztelet, nem az erény. 



Önkényuralom 
• Egy ember kénye-kedve szerint, törvények 

nélkül uralkodik. 

• A despotizmus egy politikai irányítót – vezért 
–  alkalmaz, aki kormányoz, miközben a 
despota maga dorbézol. 

• A despotizmus alapelve a félelem, amelyet a 
durva erőszak kelt, különösen, ha 
hatalmasokkal szemben alkalmazzák, akik 
különben elnyomják a népet.   

• Példák: Közel-Kelet és Dél-Ázsia birodalmai. 



Önkényuralom 

• Montesquieu szerint az önkényuralom a 

legembertelenebb, leggonoszabb és 

legostobább kormányforma, mégis 

uralkodó az emberiségen belől.  

• A mérsékelt kormányzat speciális 

feltételeket és képességeket kíván, így 

csak nehézségek árán teremthető meg.  

• Van, ahol a despotizmus elkerülhetetlen. 



Politikai szabadság 
• Politikai értelemben a szabadság a jog annak 

megtételére, amit a törvények megengednek. 
• A politikai szabadságnak két aspektusa van: a 

kiegyensúlyozott alkotmány, valamint az 
állampolgárok azon érzése, hogy törvényes 
biztonságban vannak; az előbbi támogatja az 
utóbbit.  

• A politikai szabadság első követelménye a 
kormányzat három hatalmi tényezőjének – a 
törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalomnak 
– oly módon való elkülönítése, hogy különböző 
kezekben legyenek. 

• Legjobb példa: Anglia.  



Kitekintés: Montesquieu 

és Locke 

• Hatalommegosztás már Locke-nál is, de 

Montesquieu a hatalmi ágakat Locke-tól 

eltérően osztotta fel.  

• Példa: Locke nem ismerte el a bírói 

függetlenséget. 

• Locke-tól eltérően Montesquieu a 

lelkiismeret szabadságát nem teszi az 

ember természetes és egyetemes jogává. 



Éghajlat 
• Teleologikus naturalizmus  
• A hőmérséklet az emberi test befolyásolása által 

befolyásolja az értelmet és a szenvedélyeket is. Forró 
éghajlat alatt az emberek érzékenyebbek az élvezetekre 
és a fájdalmakra, ennélfogva  érzékibbek, félénkebbek 
és lustábbak. A hideg éghajlatnak ellentétesek a hatásai, 
a mérsékelt égöv viszont meghatározhatatlan. 

• Így eltérő hajlamok, eltérő szükségletek, különböző 
erkölcsi lehetőségek keletkeznek, de maguk az erények 
– például bátorság, az önmérséklet, az igazságosság – 
is változnak az éghajlattal, s változik a 
megvalósíthatóságuk és kívánatosságuk is.  

• A törvényhozó problémája általában az, hogy 
megteremtse a legalább minimális feltételeket a 
társadalom számára. 



Kereskedelem 
• A földművelés elterjedése a pénz 

bevezetésének oka + specializált 

képességek megjelenését segíti elő. 

• Kereskedelem: népek kommunikációja, 

segít a barbárság visszaszorításában, a 

civilizáció terjeszkedésében. 

• A kereskedelem ösztönzi a különböző 

életmódok összehasonlítását, lehetővé 

teszi az ősi hitek megkérdőjelezését. 



Vallás 
• A vallás Montesquieu szerint a lélek szükséglete. 

• Számos ponton bírálja a kereszténység társadalmi 
és politikai hatásait. 

• Pl.: A kereszténység a középkorban ellenezte a 
kereskedelmet és a pénzkölcsönzést, támogatta a 
cölibátust. 

• Elismeri, hogy jótékony hatásai is voltak a 
despoták mesterkedéseinek visszafogásában, 
továbbá mind a rabszolgaság eltörlésének, mind a 
háborúzás csökkentésének elősegítésben 
Európában. 



Összefoglalás – Montesquieu 

• Relativizmus szubjetivizmus nélkül. 

• A különböző kormányzati rendszerek különböző 

elveken nyugszanak, stabilitásuk különböző 

feltételeken nyugszik. 

• Különböző természeti adottságok különböző 

törvényeket tesznek kívánatossá. 

• Ezek megismerése, feltérképezése segít az 

értelmetlen, rossz reformok elkerülésében és a 

rendszer jó irányba való fejlesztésében. 

• A politikai szabadság első követelménye a 

kormányformák elválasztása. 



Irodalom 
Kötelező: 
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Miskolci Egy. K., 2000. 

Ajánlott: 

• Judith N. Shklar: Montequieu. Budapest, Atlantisz, 1994. 

További ajánlott: 

• David Lowenthal: Montesquieu. In Leo Strauss és Joseph 
Cropsey (szerk.): A politikai filozófia története. Budapest, Európa 
1994. 

A diák elkészítéséhez felhasznált: 
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