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A múlt óra – Constant 
• 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). 

 



A mai óra 
• Az órán tárgyalt témák:  

TOCQUEVILLE. AZ AMERIKAI 

DEMOKRÁCIA – Tocqueville élete, 

munkássága, egyenlőség, a demokrácia 

paradoxonja, a szelíd önkényuralom, a 

közösségek szerepe, a többség 

zsarnoksága, területi és bírói autonómia, 

liberális katolicizmus 

 



Tocqueville (1805–1859) 
• 1805-ben, Normandiában született arisztokrata 

család gyermekeként. 

• 1830: politikai karrierjének kezdete. 

• 1831-ben Amerikába utazott az ottani 
börtönviszonyokat megvizsgálni. Eme látogatás 
eredményeképpen született meg A demokrácia 
Amerikában. Két év után tért vissza, majd 
Angliába, később Algériába utazott. 

• Az 1848-as forradalom után az Alkotmányozó 
Gyűlés tagjává választották. 

• 1849-ben külügyminiszteri posztot kapott. 

• II. Napóleon hatalomra kerülésével 1851-ben 
felhagyott a politikusi pályával, kastélyába 
vonult vissza, A régi rend és forradalom című 
munkáján dolgozott. 

• 1859-ben halt meg.  
 

Életéről: 

http://www.tocqueville.org/chap1.htm (angolul) 

http://www.tocqueville.culture.fr/en/ (angolul és franciául) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Alexis_de_tocqueville.jpg


Tocqueville 
Főbb munkái: 

• Du système pénitentaire aux États-Unis et de son application en 

France (1833) 

• A demokrácia Amerikában – De la démocratie en Amerique (1835, 

1840), 

• A régi rend és a forradalom  – L'Ancien Régime et la Révolution 

(1856) 
 

 Nagy hatást gyakorolt barátjára, John Stuart Millre  
(l. következő óra). Tocquville vezette rá Mill-t, hogy a demokrácia nagy veszélye az egyéni 
különbözőségek elnyomásában rejlik. Bővebben: http://plato.stanford.edu/entries/mill/ 

 

Magyar vonatkozások: 

 A hazai közgondolkodás nagyon hamar felfigyelt a De la démocratie en Amérique-re. 1837-ben a 

Figyelmezőben kritika jelenik meg a könyvről, majd ennek nyomán megszületik a fordítás, melyet 

az Athenaeum 1838-1839-es évfolyamaiban részletekben közöl, majd a mű könyv alakban is 

megjelenik. [Tocqueville Elek: A democratia Amerikában (Egyetemi Nyomda, Buda, 1843)] Erről 

és Eötvösre gyakorolt hatásáről bővebben:  

 http://www.aetas.hu/2007-01/fenyo.pdf 



Tocqueville 
Online olvasható munkái:  

Franciául: 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p 

=1&lang=FR&q=tocqueville 

Angolul és franciául: 

http://www.gutenberg.org/browse/authors/t#a424 

 

Steven B. Smith (Yale) előadásai Tocquville-ről: 

http://www.youtube.com/watch?v=z6bfEOnLF5A&playnext

=1&list=PL38BA4407075BF09Ehttp://www.youtube.com/w

atch?v=z6bfEOnLF5A&playnext=1&list=PL38BA4407075

BF09E  

 

 

 

 



A projekt 

Republikanizmus 

• Közösség, 
kollektivista: 
Rousseau 

• Kevésbé kollektivista: 
Tocqueville 

Liberalizmus 

• Egyéni jogok: 

Constant 

• Kevésbé 

szélsőséges: 

Tocquville 

• Nem annyira filozófiai, inkább szociológiát ír. 

• Az állami centralizáció kritikusa. 

• A szigorú individualizmust bírálja, de liberális. 



A projekt 
• Tocqueville célja, hogy átfogóan 

megvizsgálja, hogy a demokrácia 
alapelve, az egyenlőség, miként formálja 
és befolyásolja a társadalom életének 
valamennyi aspektusát - az egyenlőség 
állapota milyen módon válik érzékelhetővé 
a nemzet politikai intézményeinek terén, 
valamint az állampolgárok szokásaiban, 
viselkedésmódjában és szellemi 
beállítódásaiban. 



Szabadság, egyenlőség 

• Tocqueville szerint a szabadság és az 

egyenlőség mint célok feszültségben 

állnak egymással. Tocqueville a 

szabadságot tartja értékesebbnek. 

• A demokrácia problémája Amerikában:  

A tömegember inkább választja az 

egyenlőséget a szolgaságban, mint az 

egyenlőtlenséget a szabadságban.  



Egyenlőség és önkényuralom 
• Tocqueville azt kívánja megmutatni, hogyan 

lehetünk (mégis) egyszerre egyenlők és szabadok.  

• Nem azonosította a demokráciát egyetlen hozzá 
kapcsolódó intézményes formával sem - nem tett 
egyenlőségjelet a demokrácia és a nép 
kormányzata, a képviseleti kormányzat vagy a 
hatalommegosztás közé.   

• Ezzel is azt a félelmét hangsúlyozta, hogy a 
demokrácia valódi mozgatóereje, az egyenlőség 
szenvedélye az önkényuralommal és a szabadság  
intézményeivel egyaránt összeegyeztethető.  

• Az önkényuralom szerinte jól megfér azokkal az 
intézményekkel, amik demokratikusanak látszanak. 

 



Teljhatalom 
„A teljhatalom, úgy tűnik számomra rossz és veszélyes dolog 

önmagában véve. Gyakorlása szerintem meghaladja bármely 

ember erőit, csupán Isten lehet veszély nélkül mindenható, mivel 

bölcsessége és igazságossága mindig felér hatalmával. A földön 

tehát nincs hatalom, mely önmagában véve olyan tiszteletre 

méltó lenne és oly szent jogokkal felruházott, hogy hagyhatnám 

cselekedni ellenőrzés nélkül, és uralkodni korlátozás nélkül. 

Amikor azt látom, megadják a korlátlan cselekvés jogát és 

lehetőségét valamely hatalomnak, hívják azt népnek, vagy 

királynak, demokráciának vagy arisztokráciának, gyakorolhatják 

monarchiában vagy köztársaságban, így szólok: Itt a zsarnokság 

csirája s elindulok, hogy más törvények alatt éljek.”     

 

A. de Tocqueville. A demokrácia Amerikában. Gondolat 1983. 220. oldal   



Nagy meglátása 
• A korábbi gondolkodók úgy vélték, hogy 

az egyenlőség automatikusan felszámolja 

az önkényuralom lehetőségét. 

• Tocqueville ismerte fel, hogy a 

demokratikus elv megfelelő csiszoltság 

nélkül korábban sosem tapasztalt 

despotizmust idézhet elő. 



A demokrácia paradoxonja 
• Létföltételek egyenlősége szabadsággal 

és az önkényuralommal egyaránt 
összeegyeztethető. 

• Ha hagyják saját eszközeire hagyatkozni, 
a demokráciában tényleges tendencia 
irányul önkényuralom létrehozatalára, 
legyen szó akár egyetlen embernek az 
összesség, a többségnek egy kisebbség, 
vagy akár a többségnek a többség fölött 
gyakorolt önkényuralmáról. 



Demokrácia és atomizálódás 
• A demokratikus társadalmak jellemző vonása 

atomizáltságuk. Az osztályokat elválasztó éles 
korlátok leépültek, a tulajdont megosztották és 
egyenlőbbé tették.  

• A társadalmi, szellemi és politikai teljesítmények új 
pályái nyíltak meg mindenki számára.  

• Megszakadtak az embereket egyesítő társadalmi és 
politikai kötelékek (vö. feudalizmus). Egyenlőkként 
találkoznak, valamennyi független és önmagában 
semmire sem képes. 

• A modern demokratikus társadalom egyik 
legfontosabb feladata az, hogy mesterséges 
kötelékeket létesítsen a középkori kötelékek helyén. 



Anyagi kényelem 
• A jólét és az anyagi kényelem elérésére irányuló 

szenvedély, a magánéletben való boldogulás 
igyekezete  a közügyekkel kapcsolatos valamennyi 
megfontolás kizárása  elkerülhetetlen sodródás a 
középszer felé.  

• A jólét és az anyagi kényelem elérésére irányuló 
szenvedély túlságosan hajlamossá teszi a 
demokratikus embert arra, hogy ellenállás nélkül 
fogadja el azt a lágy despotizmust, amely lehetővé 
teszi számára preferenciái kielégítését.   

• A demokrácia problémájának megoldása feltételezi, 
hogy a demokratikus berendezkedésben helyet kapjon 
a szabadság, az emberi kiválóság, a közéleti erények 
újjászületése és az emberi nagyság lehetősége. 



Szenvedély 
• A demokratikus korok vezető szenvedélye az 

egyenlőség szeretete. 
• Az egyenlőség iránti szenvedély elnyomhatja 

a szabadság igényét is. A szabadság 
erőfeszítést és  körültekintést igényel, nehéz 
szert tenni rá, könnyű elveszíteni, végletes 
következményei mindenki számára 
nyilvánvalóak, jótéteményei felett azonban 
könnyű elsiklani. 

• Az egyenlőség előnyei és örömei másfelől 
közvetlenül érzékelhetően és nem kívánnak 
erőfeszítést.  



Az állam 
• Egy olyan társadalomban, ahol mindenki 

egyenlő, független és tehetetlen, egyetlenegy 
ágens, az állam képes sajátosan arra, hogy 
elébe menjen a szabadság feladásának és 
ellenőrizze azt. 

• Tocqueville felhívja a figyelmet a 
kormányzatok egyre fokozottabb 
központosulására, azoknak a hatalmas 
gyámkodó hatalmaknak a növekedésére, 
melyek késznek mutatkoznak, hogy vállalják a 
kényelemnek és jólétnek biztosításával járó 
terheket. 



Szelíd önkényuralom 
• A demokratikus emberek átengedik szabadságukat e 

hatalmak javára cserébe egy szelíd önkényuralomért, 

amely „gondoskodik biztonságukról, előre látja és 

kielégíti szükségleteiket, megkönnyíti örömeik 

megszerzését, elintézi főbb ügyeiket, irányítja 

iparukat”, s végeredményében megszabadítja őket „a 

gondolkodás zűrzavarától és az élet gyötrelmeitől”.  

• A demokrácia tehát az önkényuralom újabb fajtájához 

vezethet, olyan társadalom ez, amely önmagát rendeli 

alá egy despotikus hatalomnak. 



Közvetítő korporációk 
• Amerika úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy nem az állam és az 

egyének állnak egymással szemben. 

• Közvetítő korporációk, lokális autonómiák feloldják az antinómiát. 

• Példaértékű, de nem tökéletes + nem lehet direkt módon átültetni. 

Szövetségi rendszer – az európai politikai élet vérmérsékletének és 

valóságának ismeretében megvalósíthatatlan.  

 

A francia helyzet: 

• Az egyén közvetlenül áll az államhatalommal szemben. 

• Az egyének a kiszolgáltatottságért cserébe totális gondoskodást várnak. 

• Ha nincs gondoskodás, az egyének direkt támadnak a központi hatalom ellen. 

• A francia forradalom kisiklása: mindent lerombolni akart, csak az államot mint csúcsszervet 

őrizte meg. 

 

 Hobbes és Rousseau is fontosnak tartja, hogy ne legyen köztes autonómia.  

Az egyháznak sem lehet autonómiája. Bírói függetlenséget egyik szerző sem ismeri el. 



Közösségek 
• A központosítás hatásainak 

ellensúlyozásában nagy szerepe van a városi 
és közösségi szintű helyi szabadságnak. 

• Minden egyes állampolgár e kisebb egész 
határain belül szert tesz első tapasztalataira 
a szabadság használatának terén.  

• Tocqueville szerint a helyi intézmények a 
lényegileg önös egyéneket olyan 
állampolgárokká formálják, akik elsősorban a 
közjóval foglalkoznak. 



Közösségek 
• A demokrácia célszerű kellékei közöl a társulás 

szabadsága a legfontosabb.  
• Tocqueville a társulásokat a korábbi idők azon 

arisztokráciáját helyettesítő mesterséges 
képződményeknek tartotta, amely gazdagságának 
és társadalmi helyzetének köszönhetően 
védőfalként szolgált, amely felfogta az uralkodónak 
a népesség szabadságát sértő túlkapásait. 

• A demokráciában a társulások védik a kisebbség 
jogait a többség zsarnokságával szemben. - 
Minthogy a demokráciákban minden egyes egyén 
független, ám ugyanakkor tehetetlen, csak 
másokkal társulva képes arra, hogy szembeszálljon 
a többség véleményével. 



Közösségek 
• A társulások a legkevésbé sem a társadalom 

egységének felszámolását segítik elő, hanem 
éppenséggel a demokratikus berendezkedés 
megosztó hatásait közömbösítik. 

• Az emberek a társulások szervezésében és 
működtetésében szükséges tevékenységek 
során sajátítják el azt, hogy alkalmazkodjanak 
egy közös célkitűzéshez. 

• Tocqueville a társulásokban nemcsak a többség 
zsarnokságának enyhítésére szolgáló eszközt 
látott, hanem a demokráciában gyakorta 
kialakuló középszer meghaladásának útjaként is 
értelmezte. 



A többség zsarnoksága, területi 

és bírói autonómia 

• Tocqueville szerint a többség zsarnokságának, 

a demokratikus despotizmusnak gátját a 

társulásokban, helyi szintű közösségekben való 

aktív részvétel mellett a szövetségi államforma 

és a bírói hatalom képezheti. 

• Az amerikai bírók alapozhatják az ítéletüket 

közvetlenül az Alkotmány rendelkezéseire is, 

nem kizárólag a törvényekre. (Ennek a mai 

napig nagy szerepe van a kisebbségek 

védelmében.) 



Kétfajta hazaszeretet  
Emotív: 

• nem gondolkodáson, hanem érzésen alapul 

• szalmaláng-szerű 

• ösztönös 

• az ősök szeretete  

• vallásos érzület a haza iránt,  

• háborúban megmenti, de békében hagyja elpusztulni  
 

Kalkulatív: 

• racionális, meggondolt 

• az ember megérti, hogy az ország jóléte neki iks hasznos 
 

Ha egyszer elterjedt a második felfogás, nem lehet visszalépni az 

elsőbe. (Amerika a kettő között.) 



Liberális katolicizmus 
• Tocqueville es Lammenais ideálja (locke-i alapok): 

liberális katolicizmus, angol mintára, egyesülési 

szabadságként. 

• „Az Egyesült Államokban az uralkodó [mármint a nép] 

vallásos, következésképp a képmutatás általános 

jelenség, de még mindig Amerika az az országa a 

világnak, ahol a keresztény vallás a legtöbb valóságos 

hatalmat őrizte meg és fejti ki a lelkekre...”  A hangsúly a 

lelki hatalmon van, aminek záloga éppen a politikai (és 

gazdasági) hatalomtól való önmegtartoztatás: „Ügyelnek 

rá, hogy kívül maradjanak az üzleti ügyeken, és nem 

avatkoznak bele a pártok manipulációiba.” 



Liberális katolicizmus 
• A felekezetenkívüliség nem elfogadható 

(Amerikában nem állami szankció, hanem közösségi 

elutasítás). 

• Nem saját társult tagjaival szemben az egyháznak 

toleránsnak kell lennie.  Mindenki szabadon kiléphet 

és választhat toleránsabb gyülekezetet, de egy 

adott gyülekezet befelé annyira intoleráns lehet, 

amennyire vallási dogmái megkívánják. Mindaddig 

gyakorolhatóak a vallás által előírtak, míg az a 

törvényekbe nem ütközik (pl. emberáldozat nem 

lehet, az emberölés törvényellenes). 



Liberális katolicizmus 
• Amerikában nincs kiváltságos klérus  nincs 

antiklerikalizmus. 

• Franciaországban a feudalizmus fenntartója és 

haszonélvezője a katolikus egyház; itt a feudális 

kiváltságok elleni harc szükségképpen ölt antiklerikális 

formát. „De ha a papokat eltávolítják a kormányzásból, 

vagy magukat eltávolítják tőle, mint az Egyesült 

Államokban, nincs senki, aki hite révén a katolikusoknál 

alkalmasabb lenne rá, hogy a feltételek egyenlőségének 

eszméjét átültesse a politika világába.” 
 

 Először 1848 volt nem antiklerikális, a baloldal sok papot is küld a 

parlamentbe, rájön a klérus, hogy jobb neki autonóm szervezetként mint az 

államhatalom kiszolgálójaként. 



Összevetés 
Constant 

• A képviselő a probléma 

• Az egyenlősödés már elérte 

végpontját 

• Lelkesedik az egyenlőség 

iránt 

• A népszuverenitás dogmája 

könnyen zsarnoksághoz 

vezethet 

• Az egyén szabadságáért áll 

ki 

Tocqeuville 

• A képviselendő a probléma 

• Az egyenlősödés még nem 

érte el végpontját 

• Fél (is) az egyenlőségtől 

• Nincs problémája a 

népszuverenitás 

dogmájával (jól működik 

Amerikában) 

• A közösségek szabadságát 

nagyon fontosnak tartja, de 

az egyén érdekében 

 

 



Összefoglalás – Tocqueville 
• A szabadság és egyenlőség feszültsége. 

• Az anyagi kényelem, jólét iránti igény a szelíd 
önkényuralom elfogadásához vezethet. 

• A demokrácia megfelelő intézményi megoldások nélkül 
soha nem látott mértékű despotizmushoz vezethet 
(többség zsarnoksága). 

• A központosítás hatásainak ellensúlyozásában nagy 
szerepe van a városi és közösségi szintű helyi 
szabadságnak. 

• A bírói hatalom és a társulások védhetik meg az 
egyéneket, kisebbségeket a többségi elnyomás ellen. 

• Liberális katolicizmus: vallásszabadság az egyesülési 
szabadság mintájára. 

 



Irodalom 
Kötelező: 

• Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia. (részlet) 
In Orthmayr Imre (szerk.): Újkori társadalomfilozófia: 
szöveggyűjtemény, Miskolc, Miskolci Egy. K., 2000. 

Ajánlott: 

• Ludassy Mária: Egyenlőség a szolgaságban. /Variációk 
Tocqueville: A régi rend és a forradalom című műve 
témájára./ Beszélő 5. 16–19. (1994.) 

• Fülöp Endre, Ocskay Gyula, Pogonyi Szabolcs (szerk.) 
Szabadság és/vagy egyenlőség:  
Tocqueville-tanulmányok. Pilismarót, Politikai Filozófia 
Közhasznú Alapítvány, 2006. 

• Ludassy Mária: „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a 

szabadág témájára. Budapest, T-Twins, 1996.  

 



Irodalom 
A diák elkészítéséhez felhasznált: 

• Ludassy Mária: „Isten és szabadság” Tocqueville 

liberális katolicizmusa. In Fülöp Endre, Ocskay Gyula, 

Pogonyi Szabolcs (szerk.) Szabadság és/vagy 

egyenlőség: Tocqueville-tanulmányok. Pilismarót, 
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