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TÁRSADALOMFILOZÓFIA 

9. hét 

Constant 

Ludassy Mária, Reich Orsolya 

A múlt óra – Condorcet 

 Az emberiség egyetemes jogai.  

 Egy jó alkotmánynak nem kell, nem szabad tekintettel lennie a hagyományokra, a 

történelmi tradíciókra, népléleknek vagy nemzeti szellemnek nevezett misztikus 

entitásokra. 

 Világtörténelem: emberi értelem szakadatlan fejlődése, hosszútávon kizárja az 

irracionális döntéseket, az emberi tudatosságot meghazudtoló választásokat 

 A matematikai módszer, mindenekelőtt a valószínűségszámítás alkalmazása a 

társadalomtudományokra – a közérdek matematikai módszerrel kiszámítható adat 

lesz. Lehetetlenné teszi a politikai blöfföket. 

 Az esküdtszék teoréma, szavazási paradoxon, Condorcet-nyertes, Condorcet-

kritérium, Condorcet-módszer. 

A mai óra 

 Az órán tárgyalt témák: 

CONSTANT. A MODERNEK SZABADSÁGA – Constant élete, munkássága, a 

szabadság fogalmai, a „negatív szabadság” /I. Berlin/ koncepciójának kialakulása, 

a régiek szabadsága, közélet és szabadság, a modernek szabadságának feltételei, 

utilitarizmus-kritika 
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Benjamin Constant (1767–1830) 

 1767-ben született Lausanneüban, Svájcban,  

hugenotta család fiaként. 

 Kezdetben magántanulóként tanult, később  

Bajorországban, az erlangeni egyetemen, majd  

Skóciában, az edinburgh-i egyetemen folytatta  

tanulmányait.  

 Élete folyamán hosszabb időt töltött  

Franciaországban, Svájcban, Németországban  

és Nagy-Britanniában.  

 Közeli kapcsolatban volt Anne Louise Germaine de Staëllel, akivel a kor egyik 

legbefolyásosabb intellektuelpárosát alkották. Többször házasodott, szabados 

magánéletet élt.   

 Mint publicista és politikus aktív volt a francia politikai életben, egészen a francia 

forradalom második felének a végéig, 1815 és 1830 között. Ebben az időszakban 

tagja volt a Francia Nemzeti Gyűlésnek különböző választókerületek 

képviselőjeként. (A függetlenek vezetője.) 

 1830-ban halt meg Párizsban.  

Életéről (angolul): 

http://literature.all-about-switzerland.info/stael-benjamin-constant.html 

Magyarul, 1931-ből: 

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00508/15876.htm 

Madame de Staëlről: 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/may/28/the-great-de-stael/  

Főbb munkái: 

 De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation 

européenne (1814) 

 Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs (1815) 

 A régiek és a modernek szabadsága – De la liberté des Anciens comparée à celle 

des Modernes (1819) 

 De la religion considérée dans sa source, ses formes et son développement (1824–

1830) 
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Online elérhető munkái: 

Angolul:  

http://www.earlymoderntexts.com/f_constant.html 

Franciául: 

http://www.gutenberg.org/browse/authors/c#a5256 

A szabadság fogalmai 

 Constant szerint kétfajta fogalma van a szabadságnak:  

 egy modern és  

 egy antikvizáló. 

 Az antikvitásban a „libertas” a politikai közösség szabadságát jelentette. 

Individuális szabadságjog nem is létezett. 

A Berlin által felvázolt distinkció (7. óra), nem pontosan ugyanaz, mint Constanté, 

de igen hasonló. Berlin: pozitív (/ Constant: antik) és negatív (/ Constant: modern) 

szabadság. 

A régiek szabadsága 

 Aki ilyet vindikált magának, az a nép ellensége lett. 

 Példa: keresztények Rómában, akik lelkiismereti szabadságot akartak maguknak. 

 Csak a francia forradalom idején vált domináns gondolattá, hogy a szabadság nem 

közösségi, hanem az individuális szabadságot jelent. 

A modernek szabadsága 

 Constant volt az első, aki kimondta, hogy nem arról van szó, hogy Rousseau és 

jakobinus követői szabadsággyilkosok, hanem amikor a modern szabadságot szét 
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akarják rombolni, azt azért szeretnék, mert a modernitás szabadságeszménye 

szétzúzza az antik ethoszt és szabadságeszményt. 

 A jakobinusok egy másfajta szabadság eszmény nevében gyilkoltak, egy olyan 

eszmény nevében, amelynek középpontjában a kollektív jogok állnak. 

A hatalom korlátai 

 Mindegy, hogy milyen uralmi formáról beszélünk: ha a legfőbb hatalomnak az 

egyéni szabadság nem szab határt, akkor közönséges zsarnokság lesz (beleértve 

a népszuverenitást is). 

Közélet 

 Constant szerint könnyű volt a spártainak a közszabadságot a magánszabadság 

elé helyezni, mert nem volt semmijük, csak egy pajzsuk, és az élet nehéz volt. 

 A kortárs Európában van nagyon sok élvezet vált elérhető és minket a 

magánszférában való fogyasztás jobban foglalkoztat, mint a közélet. Akkor és csak 

akkor akarunk politizálni, ha a politikai hatalom be akar avatkozni a privacy-nkba. 

Nincs kedvünk permanens közélethez. 

A modernek szabadságának feltételei 

 Gazdasági szabadság: 

 Constant a be nem avatkozást támogatta a jobb hatékonyság nevében.  

 Továbbá úgy vélte, hogy a paternalista gazdaságpolitika politikai konformizmust 

épít ki (a segítettek hálátlanságnak éreznék, ha fellázadnának a jótékony állam 

ellen), nem öngondoskodó állampolgárokat nevel, kiskorúsít, gyámolít. 

Constantban a korlátlan gazdasági szabadsággal kapcsolatban élete végén 

kételyek merültek fel, a többi szabadság kívánatosságával szemben nem. 
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 Lelkiismereti-, gondolat- és vallásszabadság:  

 A vallásos érzület hasznos a társadalomnak – az erkölcsi rend fenntartásában 

segít. 

 A vallásokat nem büntetheti, korlátozhatja egy hatalom sem. Csupán (nem vallási 

értelemben!) bűnös tetteiket büntetheti. Ha az üldözés sikeres (vagyis nem csak 

a hatalom, hanem az emberek is megvetik azokat, akik nem az engedélyezett 

tanokat vallják), akkor megszűnik minden erkölcs. 

 Vallást erőltetni nem lehet, az az emberek belső igényéből, természetéből fakad.  

 A szekták sokasodása jó az erkölcsnek, mert le akarják hagyni egymást az 

erkölcsösségben. Hibát csak az okozhat, ha a szekták sokasodásába beleszól a 

hatalom. Az egészséges versenyből viszály lesz. 

 Minden vallás a másik szerint eretnek, ezért nem lehet teológiai különbségek 

alapján polgári jogokban különbségeket tenni. 

 A törvények hatálya:  

 Ha vannak elidegeníthetetlen emberi jogok, márpedig Constant szerint vannak, 

akkor az következne, amit ő nem hisz, hogy azokat a konventbiztosokat, akik 

pozitív törvényeket nevében követtek az emberiségellenes tetteket, számon 

lehetne kérni. 

 Constant hisz a visszamenőleges hatály tilalmában  erkölcsileg tessék őket 

kiátkozni. 

További szabadságok 

 Az eddigieken kívül Constant hisz abban,  

 hogy mindenkit megillet, hogy saját akarata szerint dönthessen arról, hogy 

mivel szeretne foglalkozni, mi legyen a mestersége, illetve 

 hogy mindenkinek joga van lakhelyét szabadon megválasztani, szabadon 

utazni, ahová akar. 

 Nem vagyunk kötelesek engedelmeskedni olyan törvényeknek amik 

szabadságunkban korlátoznak. A modern embernek joga van ahhoz, hogy csak a 

törvényeknek engedelmeskedjék, semmilyen más akaratnak. 
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Constant és az utilitárius hagyomány 

 Az angoloknál a haszonelvű és a szabadelvű logikát valahogy össze gondolták 

tudni egyeztetni. 

 Constant ezt elveti: individuális szabadságok – modern polgári szabadság az 

individuum szabadsága, de az értéke/igazolása nem a boldogság 

maximalizációban rejlik. (Nem növelhető a többség boldogsága a kisebbség 

jogainak sértése árán, akkor sem, ha ez hozná a legnagyobb összhasznosságot.) 

A francia liberalizmus mindig antiutilitárius volt! 

Constant politikai szereplése 

 Constantot kérte fel Napóleon a 100 nap alatt, hogy dolgozza ki a következő 

alkotmányt. Constant igent mondott és később ezért számon kérték. Válasza: 

számára a szabadság a meghatározó, nem érdekli, hogy ki hajtja végre. 

 Bourbonok nemigen szerettek ezt a választ, de megúszta.  

 Katolikus Bourbonok – vallásgyalázás büntetése, középkorias kivégzés (az 1830-

as forradalomhoz igencsak hozzájárult). Ultramontán de Bonald a szakrilégium 

törvény indítványozója. 

 Constant – utolsó vita parlamentben: istenek ellen való sértések megválaszolását 

az istenekre kell bízni. 

Összefoglalás 

 Constant kimondta, hogy Rousseau és a jakobinusok nem utasították el a 

szabadságot, hanem egy másik szabadságeszmény nevében támadták a modern 

szabadságot. 

 Régiek szabadsága: közösségi érzület, erény, folyamatos közélet. 

 Modernek szabadsága: individualizálódás, az egyéni célok és hitek követésére 

való szabadság. 

 A szabadságot nem annak „hasznossága” igazolja (kontra utilitarizmus). 
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Egy kis rendszerezés 

Irodalom 
Kötelező: 

 Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága (részlet) In Orthmayr Imre 

(szerk.): Újkori társadalomfilozófia: szöveggyűjtemény, Miskolc, Miskolci Egy. K., 

2000. 

Ajánlott: 

 Ludassy Mária: Benjamin Constant, a modernek szabadságának szószólója. In 

Elhiszem, mert ésszerű. Budapest, Osiris Kiadó, 1999, 167–186. 

 Ludassy Mária: Előszó. In Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága. 

Budapest, Atlantisz, 1997. 

 Ludassy Mária: Benjamin Constant a terrorról és a politikai reakcióról. Világosság 12: 

889–901. (1992) 

 Ludassy Mária: Emberi jogi fundamentalizmus versus utilitarizmus: Benjamin 

Constant Bentham-bírálata, avagy kísérlet a liberalizmus nem haszonelvű 

megalapozására, Holmi 6: 1621–1625. (1994) 

A diák elkészítéséhez felhasznált: 

 Ludassy Mária: Benjamin Constant, a modernek szabadságának szószólója. In 

Elhiszem, mert ésszerű. Budapest, Osiris Kiadó, 1999, 167–186. 

Konstrukcionista 

racionalizmus: 

• Társadalmi szerződéselméletek 

• Fiziokraták 
  

Organicista 

evolucionizmus: 

• Angol: Hume, Burke 

• Francia: de Bornald, Tocqueville 

• Német – történeti-jogi iskola: Sauvigny 

Pozitiv szabadság: 

• Rousseau  

• Jakobinusok 

• Kant  

Negativ szabadság: 

• Constant 

• J. S. Mill 

Hayek: 

Berlin: 


