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66 Vajon miért kellett ennyire szétválasztani a felszámoló kijelölésének 

folyamatát és az eljáró bírót? Ennek kitalálását az T. Olvasó fantá
ziájára bízom.

67 Egyik jogi szakember, véleményem szerint helyesen, a jogi foga
lomalkotás szörnyszülöttének nevezte a „gazdálkodó szervezet”  fo
galmát. A csödjog szempontjából valóban ebben a fogalomban össz
pontosul a fenti állami vállalatcentrikus felfogás.

68 Természetesen a területet mélyebben ismerő jogtudósok számára a 
fogalmi diszkrepancia egyértelmű. Például lásd: Török Gábor-Zum- 
bók Ferenc: A fizetésképtelenségi törvény téziseinek koncepciója. In: 
A fizetésképtelenség szabólvozása (Budapest. Európa Institut Buda
pest. 2002. 126-127. p.)

69 Ma már a legfejlettebb csődjogi rendszerek (amerikai, francia) nem 
kívánják meg a fizetésképtelenséget a csödjog védelmi eszköztárá
nak igénybe vételéhez. Ezért a „fizetésképtelenség joga", mint foga
lom. elavultnak tekinthető. Talán a „nehéz gazdasági helyzetek joga" 
lenne egy megfelelő terminus tcchnicus. A franciák a kereskedelmi 
szférában az „entreprise en difficulté", a fogyasztói szektorban a 
„surendettement" kifejezést használják általánosító jelleggel.

70 Latin-Amerika gazdasági nehézségeinek ez az egyik forrása.
71 Az amerikai „ffesh start" fogalma ezért, és nem másért a korsze

rű csődelmélet legfontosabb kulcsszava. Az Egyesült Államokban 
milliós nagyságrendű a Bankruptcy Code Chapter 7 (Liquidation) 
alapján történő teljes személyes adósságclcngcdés. Természetesen a 
zálogjoggal biztosított, in rém jellegű követelések más megítélés alá 
esnek, de az amerikai jog ott is törvényes lehetőséget ad az adósnak 
az átütemezésre a BC Chapter 13 (Adjustmcnt of debts o f an indivi-

dual with regular income) keretében, és az „automatic stay”, azaz a 
teljes végrehajtási tilalom a „foreclosure"-re is vonatkozik.

72 Részletesen lásd Coleman, Peter J.: Debtors and creditors in Ameri
ca (Washington DC. Beardbooks, 1999)

73 A csödjog egyik kiindulópontja volt az egyéni kereskedő csődje. 
Már több helyen hallottam és olvastam, hogy a fö akadály itt az, 
hogy nem tudják a vállalkozói vagyont a magánvagyontól elkülöní
teni. No comment.

74 Az első törvény, ami lehetővé tette az adósságok eltörlését a Statute 
o f Anno Quatro Annáé Ch 17 volt Angliában 1705-ben. Ennek már 
több mint háromszáz éve.

75 A legutóbbi csődtörvény-novella jó  példa erre. Pedig a mentesí
téssel kapcsolatban a felszámolók vonatkozásában már Dániel 
Defoe is megírta több száz éve: „Tongue in cheek, he concluded 
his approving assessment by noting that those who made a living 
from bankrupteies would lose that employment. These, he ar- 
gued, should ,offer their service on board Her Majesty’s fleet, and 
fight in Defence of the Kingdom', thereby making amends fór the 
húrt they had caused by the ruination of honest families.” Idézi: 
J. C. McCoid, II: Discharge: The most important developement 
in bankruptcy liistory (American Bankruptcy Law Journal, 1996, 
173. p.)

76 Talán feltűnt a T. Olvasónak, hogy a csödjog egyes különös prob
lémáival nem foglalkozom. Ennek nem igazán teijedelmi oka van, 
hanem az, hogy az orvos sem veszi górcső alá a beteg lábgombáját 
szívinfarktus esetén. Zárásként megjegyzem, hogy elöbb-utóbb min
denki többé-kevésbé saját szakterületének Voltaire-je lesz.

A felvilágosodás fogalm a

A felvilágosodás olyan szellemi mozgalom, amely 
jó kétszáz évvel a reneszánsz után ismét az emberi 
képességek -  elsősorban a szellemi képességek -  

kibontakozásának igényét állította a középpontba. A felvi
lágosodás lényegét Immánuel Kant 1784-ben, egy német 
folyóirat kérdésére írott válaszában mindenki számára 
érvényes, univerzális iránymutatásként határozta meg: 
„A felvilágosodás az ember kilábalása 
maga okozta kiskorúságából. A kiskorú
ság az arra való képtelenség, hogy valaki 
mások vezetése nélkül gondolkodjék...
Sapere aude! meij a magad értelmére tá
maszkodni! -  ez tehát a felvilágosodás 
jelmondata.”1 A gyakorlati ész -  azaz a fi- 
lozófiailag megalapozott és helyes morál 
-  követőinek racionálisan, autonóm mó
don kell gondolkodniuk és cselekedniük.
1789-ben viszont egy -  ugyancsak német 
-  teológiai évkönyv arról értekezett, hogy 
a felvilágosodás olyan fogalom, amelyet 
kisegítő magyarázat nélkül senki nem ért.
Valóban, a felvilágosodás Kant esetében 
is olykor bizonytalan és ellentmondásos 
eszme. Számára a felvilágosodás legfőbb 
akadálya az előítélet, legfőbb támogatója pedig a szabad
ság, legfőképpen a vallás dolgaiban. Kant azonban nem 
csak a szabadság, hanem a fegyelem és az engedelmes
ség filozófusa is, ezért különbséget tesz a felvilágosodást
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A felvilágosodás 
öröksége és az alkotmány 
eszméje

szolgáló ész nyilvános és magánhaszná
lata között. Csak első pillantásra meg
lepő, hogy a szabadság és az önállóság 
elvét a nyilvános gondolkodás számára 
tartja fenn, de a tisztségek és hivatalok 
intim világában már a korlátok és a köte
lességek érvényesülnek.

A felvilágosodás -  mind tartalmát, 
mind hatását tekintve -  valóban sokfé
le szellemi irányzat, történetszemléleti, 
vallási, erkölcstani és művészeti teljesít
ménye és hagyatéka eltérő. Képviselői 
között a radikális racionalistákat éppúgy 
megtaláljuk, mint az elitista életfilozófia 
előhírnökeit. Az újabb értelmezések a 
felvilágosodás kritikai irányára helyezik 
a hangsúlyt. A felvilágosodás minden 

előítélettel, mítosszal és rajongással szemben álló gondol
kodás, amelynek elvei és módszerei meglehetősen sokfé
lék és sokrétűek, esetenként eklektikusak.2 Jóllehet sokkal 
szorosabban kötődött a gondolkodás megelőző idöszaká-
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hoz, mint elismerte, a felvilágosodás mégis a filozófia új 
formáját honosította meg -  állapítja meg Cassirer,3 a kor
szak eszmetörténetének meghatározó tudósa. Újdonsága a 
megismerés metafizikai rendszereivel való szembenállás. 
A felvilágosodás filozófiá
jának jelentőségét alapve
tően nem a rendszer és az 
eredmény adja, hanem a 
gondolkodás formája és az 
alkalmazás módja. Ebben 
a filozófiai közegben válik 
először követelménnyé és 
értékké, hogy a gondolko
dásnak annyira átfogónak 
kell lennie, hogy az életet 
irányíthassa. Mindennek 
jelentőségét még az a Hegel 
is elismeri, aki egyébként a 
felvilágosodásról filozófiai 
teljesítménye alapján nem 
volt túl nagy véleménnyel.'1

Mindemellett a felvilágosodás fogalma értelmes abszt
rakció. A tudás dicsérete nem elég annak a gondolkodó
nak, aki felvilágosultnak vallja magát. Felvilágosodás 
alatt azt a gondolkodási módot és megismerési törekvést 
értjük, amely a tudás bővülését az emberi és a társadalmi 
fejlődés meghatározó okának fogja fel. Az ész térhódítása 
a gondolkodó ember müve, de feltartóztathatatlan és lehe
tőségei végtelenek. Az ész útja boldogabb jövőbe vezet. A 
megismerés kiterjedése és bővülése a bajok legyőzésének 
biztos alapja. Ebben a radikális és a mérsékelt ideológu
sok alapvetően egyetértettek. A felvilágosodás a tudás és 
az eredetiség értékét hirdető optimista világnézet, ame
lyet bizonyos mértékű popularitás és frivolitás is színez. 
Jellemzőek Condorcet szellemtörténeti megállapításai: 
„tökéletesedésre való képességünk valóban végtelen..., 
a haladás nem ismer más határt, mint amelyet annak a 
földgolyónak az élettartama szab neki, ahová a természet 
vetett bennünket. A haladás menete lehet gyorsabb vagy 
lassúbb, de vissza soha sem fordulhat..., csak az igazság 
diadalmaskodhat tartósan".5 A haladás és a tökéletesedés 
helyes felfogása a viszonyítási pontok ésszerű megvá
lasztásán múlik. A demokratikus köztársaság éltető erejét 
nem az antik előképek mítoszaiban kell keresni, hanem a 
gazdaság és a velejáró jelenségek kiteijedésében. A jó tör
vény minden ember számára egyaránt jó, ahogy a helyes 
matematikai művelet eredménye is mindenütt egyformán 
érvényes. Condorcet az emberi szellem fejlődésének el
veit nem csak elgondolta, hanem meg is élte, mert az övé
hez hasonló filozófiai értékrend minden más korábbinál 
erősebb életviteli paranccsá válhatott. A haladás örömé
hez képest jelentéktelen apróság az egyes ember mégoly 
tragikus sorsa. Az összefüggések felismerése és a dolgo
kon való elmélkedés a megismerés általános törvénysze
rűségeihez vezet -  a gondolkodásban és a cselekvésben 
egyaránt.

A felvilágosodás kora mindössze néhány évtized és a 
francia forradalom ideáinak kihunyásával tulajdonképpen 

_  véget ér. A törésnek elsősorban politikai, s ebből következő 
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eszmei okai vannak. Robespierre, majd Napóleon a felvi
lágosodás eszmerendszerét közönséges politikai haszon- 
elvüségre -  újfajta tekintélyelvűségre -  egyszerűsítette. 
A forradalom nem váltotta valóra a felvilágosodás kereső,

kételkedő -  azaz pluralis
ta -  filozófiájának ígére
teit. Megrendítő volt a ki
ábrándulás, hogy a reform 
lehetetlennek, a forradalom 
ésszerűtlennek bizonyult. 
Elveszett az a bizonyos
ság, hogy a tudás terjedése 
az ész, az értelem és a tö
kéletesedés diadalmenete. 
Mindazok az elvek, ame
lyeket a felvilágosodás az 
előítéletek racionálisan 
szükségszerű ellenszerének 
szánt, a tapasztalatok sze
rint alkalmasnak bizonyul
tak a legteljesebb fanatiz

mus és fatalizmus megvalósításához. Az örök változtatás 
vágyának helyére az örök visszatérés érzése költözött.

Az az elégedetlenség, amely a felvilágosodás hajtóere
je volt, most a felvilágosodás ellen fordult. A racionalitás 
pátoszának szerepét -  mint az elégedetlenség és a „láza
dás új kifejezési formája -  a romantika egzaltáltsága ve
szi át. Herder és Jacobi filozófiájában nem az értelem, ha
nem az érzelem áll ismét az előtérben. Ha nem is helytálló 
az a meglátás -  mindenekelőtt Lukács Györgynél -, hogy 
a felvilágosodás utáni filozófia az „ész trónfosztásának” 
útja, mely értelmi alapjait vesztve akár szélsőséges irra
cionalizmusba is torkolhat, a közvetlen tudás6 irányába tett 
fordulatnak azért figyelmen kívül nem hagyható politikai, 
etikai és társadalmi következményei vannak. Schlegel, 
Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Gobineau, Houston 
Stewart Chamberlain és Rosenbeig: valamennyien a fel
világosodást követő romantikus -  és ebben az értelemben 
irracionális -  szellemi irányváltás alakítói és örökösei. Ha 
nincs ártatlan világnézet, akkor nem csak ez, hanem a fel
világosodás filozófiája sem az. A felvilágosodás és a 18. 
század sok mindenért felelős, ami rákövetkezett. Ahogy 
minden filozófia felelős bizonyos értelemben az utána kö
vetkező gondolatokért. A filozófiai múlt mindig a jelen 
tudatának és öntudatának az alapja. A felvilágosodáshoz 
való viszony határozza meg bizonyos értelemben a radi
kalizmushoz, a totalitarizmushoz és a tradicionalizmus- 
hoz való viszonyunkat is.

A felvilágosodás nem csak önmagában, hanem követ
kezményeiben is megkerülhetetlen öröksége a gondol
kodás és a politika történetének. A felvilágosodás volt a 
legátfogóbb szándékú kísérlet a történelem úgynevezett 
tehermentesítésére, a túlságosan felhalmozódott és nyo
masztó adottságok és hagyományok eltávolítására a lét 
és a gondolkodás útjáról. A felvilágosodás nyitotta meg 
-  ahogy Wilhelm Windelband fogalmaz filozófiatörténeti 
tankönyvében7 -  az értelemnek: a józan ész metafiziká
jának máig tartó kritikáját és ítéletét a történelem ellen. A 
történelem -  e felfogásban -  nem ura az értelemnek, ha-

Az Ész Istennőjének hódolnak a párizsi Notre-Dame-ban, 
a francia forradalom  idején
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nem ellenkezőleg: az ész vallatja és olykor vádolja a törté
nelmet, hogy megszabadítsa a világot és az embert a múlt 
rabságából és az elkerülhetetlenség tudatától. Az ész emel 
ki abból a léthelyzetből, amelyet csaknem két évszázaddal 
később Heidegger a .,belevetettség”
(Geworfenheit) fogalmával jelöl,8 
s amely az elkerülhetetlen végzet- 
szerűség kifejezése. A történetiség 
és -  hogy kissé távolodjunk az eg
zisztencializmus nyelvezetétől -  a 
vak kiszolgáltatottság a lét ugyan
azon elemének két oldala. A felvilá
gosodás elsősorban az utóbbi ellen 
irányult, de szükségképpen érinte
nie kellett fogalmi párját: a törté
netiséget is. Innen magyarázható az 
a kritika is, hogy a felvilágosodás 
történelemellenes volt, és a múlt ka
cajaival együtt a valódi kincseket 
is kidobta. Ahogy az lenni szokott, 
a nagy szellemi erjedés sok mindent 
megbolygatott, volt, amire fényt ve
tett, volt, amire homályt borított.
A felvilágosodás gondolatvilágában 
bőven van megérteni való, jóllehet 
az ész teljesítményének értelméről 
és értékéről vallott felfogásunk je
lentősen megváltozott. Vannak, akik 
úgy gondolják, hogy a tudás helyébe 
a remény lépett. A tudás és a remény 
között az ismeretelméleti távolság 
meglehetősen nagy, de a gyakorlati 
cselekvésben a remény majdnem ugyanúgy az optimiz
mus forrása lehet, mint a tudás. A dolog lényegét tekintve 
mindkettő bizonyosság. Bizonyosság abban, hogy -  mi
ként Richard Rorty állítja9 a humánum és az értelem 
még nem veszik ki a világból.

A felvilágosodás és a gondolkodás  
új elem ei

A későbbi értelmező számára egy filozófiai rendszer je
lentőségét, értelmét és értékeit nem kis mértékben az hatá
rozza meg, hogy a gondolkodás történelmi folyamatában 
milyen elemekkel összefüggésben, milyen elemek előz
ményeként és milyen elemek következményeként szem
léljük. Az előfeltételek és a konzekvenciák ilyen lényeg- 
bevágóan determináló szerepére egyébként éppen az a 
felvilágosodott gondolkodás hívta fel a figyelmet, amely
nek korszakos jelentőségéről itt beszélünk. A felvilágosult 
gondolkodásban a filozófia nem a megismerés különös, 
mások mellett létező formája, hanem olyan átfogó keret, 
amelyben a tudomány, a vallás, a politika, a művészet és 
-  bizonyos mértékig -  a mindennapi élet fejlődik és egy
séges elvek szerint értelmezhetővé és alakíthatóvá válik.

A középkori gondolkodás szerkezetében és tartalmá
ban lényeges változást hozott a vallásháborúk időszaka. 
Távolról és rejtélyes összefüggéseken át a vallásháborúk

voltaképpen már a polgári forradalmat és általában a pol- 
gáriasságot készítették elő. Ezt a filozófiai elvekben és a 
politikai gyakorlatban döntő változást megelőzte azonban 
az abszolutista állam kora. Az abszolutista állam olyan 

politikai jelenség volt, amely nem 
hagyományokon, hanem saját mes
terséges elvi alapjain nyugodott. 
A hagyományokkal való szakítás 
okán az abszolutista állam a felvilá
gosodás eszmerendszerének gyakor
lati előzménye és a maga egészében 
közvetlen áldozata. Az abszolutista 
államban a hagyományok szöve
vényes megkötöttségeinek helyét 
átvette az államérdek kategóriája, 
amely a morális megfontolásoktól 
és a tradíciók korlátáitól mentes ha
tározott állami cselekvés területe. 
Montesquieu azt mondta erről, hogy 
a politika a nagy dolgokat a lehető 
legkevesebb erénnyel viszi végbe, 
s a nagy ész egyébként sem kívána
tos, mert az emberek általában job
ban kijönnek a középszerűvel, mint 
a szélsőségekkel.10 Ez a megjegyzés 
a vallásháborúk történeti tapasztala
tának foglalataként értelmezhető, de 
általánosságban többé már nem cá
folható kijelentés. És valóban: a 16. 
században a lojalitás, a felségárulás 
vagy a közjó fogalmai nagyon is 
cserélgethető tartalommal rendel

keztek. A béke és a rend igényére az abszolutista állam 
fogalmazta és adta meg a történelmi választ, amely az 
államraison racionalitásán nyugodott. A hatalomról úgy 
kell beszélni, mint egy dologról, amelynek értelmét nem 
eredete vagy célja határozza meg, hanem gyakorlati hasz
nálata. Barclay 1621 -ben megjelent Argenis című tanregé
nyének az uralkodó elé állított dilemmája jól jellemzi ezt 
az állapotot: „vagy adj a népnek szabadságot vagy gon
doskodj békéjéről, melynek érdekében a nép szabadságát 
feláldozta”. A könyv Richelieu kedvenc olvasmányai közé 
tartozott."

A belső, a társadalmi béke megteremtése az uralkodás 
legfőbb értelme lett. Uralom és alávetettség -  kizárólag ez 
a két erő képes arra, hogy egyetlen politikai testben egye
sítse azt, ami természete szerint elkülönült. Az államot az 
uralom alapítja meg, és korlátlan működése tartja fenn. 
A rendkívüli helyzet rendkívüli eszközökkel való uralá
sának igénye ösztönözte Boáint a szuverenitás elméleté
nek kidolgozására, s ugyanezek a megfontolások tették 
Hobbes-1 az abszolutista állam teoretikusává. Elsősorban 
a szuverenitással kapcsolatban kell emlékezetünkbe vés
ni, hogy az az extrémitások világa. A belső békéért való 
különleges uralkodói felelősség alapvetően átrendezte az 
alattvalók helyzetét, akik eddig sokrétű és laza kapcso
latrendszerben álltak egymással: egyházak tagjai voltak, 
hűbéri függésben álltak, politikai testületekben viseltek 
tagságot, rendek és céhek tagjai voltak. Az abszolutista
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Jog
államban mindezek a közösségi és személyi kapcsolatok 
eljelentéktelenedtek, s már ekkor kialakult az alattvaló 
azon állapota, amelyben mindenütt jelen van, de sehol 
sincs otthon. Az élethelyzetek morális vagy lelkiismere
ti szempontból meghatározó evidenciái elhalványultak. 
Az alattvaló lelkiismeretére senki sem számít, merthogy 
a bűn és a felelősség közötti eredeti, közösségi vonatko
zású kapcsolat sem érdekel senkit. Auctorílas, non veritas 
fach legem.'1 A hierarchikus értékek tradícióinak pedagó
giai hatását mindig korlátozta az érintettek kis köre. Az 
egyenlőtlenség rituális rendje csak addig hatásos, amíg 
hozzájárul az adott társadalomban elismert jóhoz. Az ab
szolutista állam politikai gyakor
lata „termelte ki” azt az embert, 
aki a tudásban érezhette magát 
nagynak, szabadnak és közösségi 
lénynek, mivel a politikai szabad
ság eszméje megfelelő egyéni és 
kollektív tapasztalatok hiányában 
fel sem merült. A tudás és a gon
dolkodás az egyenlőtlenség tényét 
és annak következményeit minden 
más elmélkedésnél jobban zárójel
be tette. Az egyenlőség látszata az 
abszolutista politikai elmélet sze
rint mindig megkönnyíti a hatalom 
gyakorlását.

Az abszolutista állam és a fel
világosodás bizonyos gondolko
dási struktúrái tehát lényegében 
azonosak. Ennek az a történelmi 
következménye, hogy az abszolu
tista állam bukásával a felvilágo
sodás eszmerendszere egy másik 
abszolutista berendezkedésbe: a 
forradalomba torkollt. Csakhogy az előbbi egy ideig táp
lálta. az utóbbi pedig megölte a felvilágosodás reményeit.
A felvilágosodás lényegét tehát az abszolutizmus és a for
radalom összefüggésében érthetjük meg. A felvilágosodás 
első kísérlete nem az abszolút hatalom megdöntésére, ha
nem megnyerésére irányult: az abszolút államot a gond
viselés müvének tartották. Az ember és a társadalom át
alakításának nagy tervét az államnak kell megvalósítania. 
De amikor az állam nem mutatkozott elég határozottnak 
és erősnek a reformok kivitelezésében, az ideológusok új 
rendszerező erő után néztek, amelynek a csalódást keltett 
abszolutista állam romjain kell felépülnie. A szigorú sza
bály -  erőtlen alkalmazás ellentmondása elviselhetetlenné 
vált. Ha ez az állam nem volt képes a közjó és a közha
szon elveit általánossá tenni, akkor ugyanezen elvek ne
vében pusztulnia kellett, mert az államhatalom erejének 
kiterjesztése -  a forradalom után is -  elkerülhetetlen. Az 
abszolutizmus nem maradhatott társadalmi intézmény, 
ha politikai jellege megszűnt. A központosítás eszmé
nye azonban továbbra is élt, s ezt, ha nem a régi. akkor 
az új módszerekkel meg kellett valósítani. Az állam be
avatkozása nélkül semmilyen fontos ügyet nem lehet si
kerre vinni. E szellemi és politikai összefüggések alapján 

_  állapítja meg Tocqueville.13 hogy a felvilágosodás radiká

lisan reformpárti volt, de teljességgel közömbös a szabad
ság eszméje iránt. A szabadság nem a felettesek, hanem 
a függőségek elvetése. Mindemellett az elmélkedésből 
származó intuitív gondolatok a forradalom tapasztalatából 
értékelték a felvilágosodást, amely ha nem is tartalmazott 
egy szabadságelméletet, de hordozta egy ilyen csíráját is. 
Elegendő e vonatkozásban Rousseau-mk a szellemi és er
kölcsi szabadság viszonyáról szóló fejtegetéseire utalni.'4

Amikor a gondolkodás elemeit tárgyaló, nagynak szánt 
munkájában Jean Le Rond d'Alembert megkísérelte átfo
góan meghatározni az emberi szellem állapotát, azt a jel
lemzést adta, hogy a 15. század a reneszánsz, a 16. század 

a reformáció, a 17. század a kartéziá
nus világkép, a 18. század pedig a filo
zófia évszázada.'- A filozófia soha nem 
fogadta olyan lelkesedéssel és igényel
te olyan szisztematikusan a termé
szettudomány. a geometria, a fizika, a 
csillagászat napról napra növekvő tu
dását, mint a 18. században. A filozó
fiai gondolkodás immár nem csak az 
újban, az addig ismeretlenben kereste 
tárgyát, hanem az is érdekelte, hogy 
merre tart a tudás útja, sőt, ezt az utat 
maga akarta kijelölni. A keresés szen
vedélye és öröme új jelenség a gon
dolkodás történetében. Tocqueville 
jellemzése szerint a felvilágosodás 
írói -  akik egyre szerelmesebbek let
tek eszméikbe és rendszereikbe -  nem 
csak nézeteiket terjesztették a nép 
között, hanem „vérmérsékletüket és 
kedélyállapotukat"16 is. Ezt a teremtő 
gondolkodást nem csak az eredmény 
izgatja, hanem önmaga működésének 

és hatásának formája is. A közvélemény formálóivá a fi
lozófusok váltak.

A szellemi haladás értéke és igénye ráüti bélyegét a 
18. századra. Az ember ráhagyatkozhat a szellemfkul- 
túra haladására, mert a haladás -  a benne rejlő törvény 
révén -  elő fogja idézni a társadalom új és jobb formáját. 
Ráadásul ez a filozófia nem a kevesek kiváltsága. A fi
lozófia és a tudományosság társasági jelleget ölt, csak 
az állja ki a világosság és az érthetőség próbáját, ami az 
értelmiség szokásos nyelvén kifejezhető. A popularitás 
egyenesen erkölcsi elvárássá válik. A filozófiai tan ele
venebb. ha lakáj nyelvén szólal meg, mintha professzor 
mondaná — ezt élvezzük mai is Beaumarchais színmü
vében és még inkább Mozart operájában. Diderot egye
nesen jelszóként fogalmazta meg: népszerűvé kell tenni 
a filozófiát. A pamfletek és a szalonok világa teremtette 
meg azt a kritikai nyilvánosságot, amely előtt a tekin
télynek és a hatalomnak igazolnia kell magát.17 Külön
böző okok miatt a 18. század elejére sem a tekintély, sem 
a kritika nem volt mentes attól a frusztrációtól, amely a 
kritikai nyilvánosság működésében a válság, a hanyatlás 
és -  olykor -  az elfajulás jeleit produkálja. Ez a motívum 
azóta meghatározó eleme annak a jelenségnek, amelyet 
Bürke „politikai kufárkodás”-nak nevez."' Nyilvánvaló,

Monlesquieu (Charles-Louis de Secondat, 
La Bréde és M onlesquieu bárója)
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hogy ennek ellenére a kritikai nyilvánosságot éppúgy 
nem lehet haszontalan dolognak tekinteni, mint ahogy a 
demokrácia általánosabb fogalmát sem.

A haladás eszménye első pillantásra mennyiségi elem
nek tűnik, és sokszor valóban a tudás ismertről az isme
retlenre való kiteijesztésére (progressus in indefmitum) 
vonatkozott. Mind határozottabbá vált azonban az a tö
rekvés, hogy a részletek és az esetlegességek felé haladó 
tudást visszavezessék tulajdonképpeni alapjához, vagyis 
hogy a sokféleségben megpillantható legyen az egység 
bizonyossága és biztonsága. A haladás minőségi vonat
kozása annak felismerése, hogy a szétszórt és esetlegesen 
megtapasztalt jelenségek mélyén 
az azonosság és az egység lénye
gi ereje működik. Ez a lényegi erő 
az ész, amely -  ahogy már Descar
tes megfogalmazta -  a megismerés 
egységének hordozója.19 Az ész 
mindannak foglalata és kifejezése, 
amire az ember vágyakozhat és tö
rekedhet, amit akarhat, ami számá
ra és megismerésének megadatik.
Az ész az ember fizikai, pszichikai, 
morális és politikai lehetőségeinek 
ismeretelméletileg kifejezhető tarto
mánya. A 18. század filozófiai gon
dolkodásában meggyőződéssé vált, 
hogy az ész kategóriája univerzális 
és változatlan. Mindig ugyanaz az 
összes nemzet, kultúra és korszak, 
valamennyi gondolkodó ember ese
tében. Jóllehet az elvek, értékek, 
maximák és meggyőződések változ
nak, az értelem azonossága és állha
tatossága miatt az ész a bennük rejlő 
maradandó kifejezésére szolgál. Az ész fogalma ezért ere
detileg egyszerű és egyértelmű fogalom.

A 17. század abban látta a filozófia fö feladatát, hogy 
rendszert építsen. Ennek megfelelően csak az volt filo
zófiai tudásnak tekinthető, ami a magasabb rendű bizo
nyosságból levezetett tudásra alkalmazhatónak bizonyult. 
A következtetések láncolatának zártnak kellett lennie, a 
láncolat egyetlen eleme sem hiányozhatott az egészből, s 
egyetlen elem sem volt önmagával vagy önmagából ma
gyarázható. A szisztematikus dedukció filozófiateremtö 
módszerének alkalmazása megkövetelte, hogy bármely 
állítást le lehessen vezetni egy megelőző tételből, és meg 
lehessen határozni egy kijelentés logikai távolságát az 
alapvető tételektől. A 18. századi filozófia a dedukció e 
módjával és formájával alapvetően szakított. Már nem az 
volt a cél, hogy Descartes filozófiájának rendszerezettsé
gével versenyre keljenek vagy azt továbbfejlesszék, ha
nem az, hogy a gondolatok összefüggéseinek szabadabb, 
esetibb és élőbb keretet adjanak, mert egyfelől a dolgok és 
a lét, másfelől az ész között nem tátonghat szakadék. Min
den meghatározottság csak a két szféra közötti átmenet
ben ragadható meg. A felvilágosodás gondolkodói ennek 
a filozófiai eszménynek a megvalósításához nem a böl
cselet közeli múltbeli, illetve kortársi teljesítményeiben

kerestek fogódzót, hanem inkább saját koruk egy másik 
természettudományi módszerében.

Az új vonatkozási pont Newton kánonja lett a filozófiai 
gondolkodás szabályairól (regulae philosophandi), amely 
nem a dedukciót, hanem az analízist tekintette a filozófia 
alapvető módszerének, s ezzel döntő fordulatot tett az em
pirizmus irányába Newton nem az elveket és az általános 
fogalmakat tekintette a megismerő gondolkodás kiinduló 
pontjának, amelyekből aztán megfelelő következtetések 
útján el lehet jutni a tényékhez. Szerinte a megismerés
ben a jelenségek adottak, s ezekhez kell utóbb az elveket 
megkeresni.20 A tények és az eszmék érvényességének az 

a kettőssége, amelyet Hume a mód
szertani dualizmus rangjára emelt, 
Newtonnál még lényegében hiány
zott, sőt éppen egyfajta módszerta
ni sorrendet, rangbeli különbséget 
jelentett. A rendről, a törvényszerű
ségről, az értelemről nem a jelen
ségeket megelőzően, nem a priori 
lehet beszélni, hanem a jelenségek 
e tulajdonságai a megismerésben fo
kozatosan és egyre tökéletesebb mó
don tárulnak fel. A megismerés egy
másra épülő elemeinek tapasztalata 
alapozza meg azt a következtetést, 
hogy az analitikus folyamat elvezet 
egy végső, legáltalánosabb törvény
hez, amelyben az emberi elme min
den erőfeszítése egyesült és formát 
kap. Ez a végső, univerzális törvény 
szükségképpeni hipotézis, olyan 
forma, amelynek lennie kell, de any- 
nyiban valóság is, hogy az ész képes 
tartalmat adni neki. A természet vi

lágában Newton ilyen univerzális törvénynek tekintette az 
általános tömegvonzás törvényét. Az univerzális törvény
ben csúcsosodik ki a megismerés folyamata, amelynek 
különleges jellegét tartalmának elrendezése, azaz intellek
tuális megformálása adja. Ebből az is következik, hogy a 
legáltalánosabb törvény vagy elv is magában hordoz bizo
nyos relativitást, azt a pontot, amelyen megfogalmazták, 
a gondolkodás meghaladhatja. Az ész nem az örök igaz
ság hordozója, hanem -  ahogy Lessing állítja -  az igaz
ság megszerzésének eszköze. Ebben a felvilágosodás nagy 
gondolkodói kivétel nélkül egyetértettek, de az elvet tiszta 
filozófiai követelményként a legteljesebben Kant fogal
mazta meg. A megismerés és az igazság utáni vágy (libidó 
sciendi) egyszerre tudomány-módszertani és morális kö
vetelmény, melynek alapját az ész megismerésre és követ
keztetésre való képessége adja.21

A felvilágosult ész, a hatalom  és a jog

Az  analitikus módszer követelményeit és következmé
nyeit a felvilágosodás gondolkodói a társadalomtudomá
nyokra is alkalmazták. Felfogásuk szerint az államot is az 
ész uralma alá kell vonni, s ennek érdekében az államot
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-  mint bármely más organizmust -  elemeire kell bonta
ni, elemeiben analizálni és logikailag újraépíteni. Az el
járás alkalmazása leginkább Hobbes nevéhez köthető, 
aki az állami szuverenitás és a törvény korlátlansága és 
feltétlensége alatt egyesítette az alattvalók sokaságát. De 
másoknál is megjelent az a gondolat, hogy bármiként is 
fogjuk fel az emberek politikai természetét, érdekeiket alá 
kell rendelni az államnak, illetve a vele egyenértékűnek 
tekintett közjó eszméjének. Az állam alkotóelemeire bon
tását, az egyes részek céljainak vizsgálatát, majd az ele
mek harmóniába rendezését a legnagyobb hatást gyakorló 
módon Montesquieu végezte el, midőn megfogalmazta és 
kidolgozta a hatalmi 
ágak elválasztásának 
elméletét. A doktrí
nát minden bizonnyal 
jobban befolyásolta 
a tudományos gon
dolkodás kompozitív 
módszere, mint bár
mely politikai tapasz
talat vagy politikai 
törekvés. Az ember 
nem elszigetelt in
dividuum, hanem 
mindig valamilyen 
valóságos vagy vir
tuális közösség része.
A hatalommegosztás 
elmélete olyan gon
dolati séma, amely az 
állami berendezkedés 
rendszertelensége, át
láthatatlansága és in
gatagsága helyen stabil és rendszerezett összefüggéseket 
alakít ki. A hatalommegosztás elmélete egy megvalósulá
sa annak az általános felfogásnak, hogy a bonyolult szo
kásokat és hagyományokat az észből és a természetjogból 
levezetett egyszerű és elemi szabályokkal kell helyettesí
teni. Ahogy Cassirer mondja a gondolkodás e módjáról: 
benne a jelenségek koegzisztenciája dependenciává, a 
halmazforma rendszerformává alakul át.22 Ebben a keret
ben lehetséges, hogy az. aki valódi megismerésre törek
szik, az részekből kialakítsa, kibontakoztassa a megisme- 
rendőt.

A tudományelméleti részleteken túlmenően Montes
quieu politikai filozófiája a közhatalom lényegéről vallott 
hagyományos felfogást is megváltoztatta. Jóllehet az im- 
perium nélkülözhetetlen a törvényhozáshoz és az igaz
ságszolgáltatáshoz, a rendelkezés és az engedelmesség 
kategóriái már nem elegendőek az igazságos társadalom 
megvalósulásához. Ugyanígy nem elegendő a hatalom 
igazolásához a tisztség, a kötelesség és a megtiszteltetés 
liturgikus átruházása. A hatalommegosztás rendszerében 
is megmarad a tekintély (auctoritas) szervező elve, de im
már nem a hatalom, a vagyon és a velük való rendelkezés 
mindennapi észlelése szerint, hanem azon az alapon, hogy 
a tisztségviselők és a vezetők politikai tapasztalatai nem

__különböznek alapvetően a polgárokétól. Ha ezt a tapasz-
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talati azonosságot jogi garanciákkal akaijuk megerősíte
ni vagy kifejezni, akkor az egyént nem az állam részévé 
kell tenni, hanem az állammal szemben védelmezni kell. 
A következtetésre a Rousseau képzeletében élő politikai 
közösség által uralt demokrácia abszurditásának felisme
rése alapján is eljuthatunk, ha feltesszük, hogy a józan ész 
belátásai és parancsai senkit illetően sem lehetnek könyör
telenek. A felvilágosodástól a szentimentalizmus nem volt 
idegen.

A felvilágosodás -  bár reformtörekvései miatt alapve
tően a jövőre nyitott filozófia -  számos vonatkozásban a 
múltból építkezik. A hatalom, az állam és a jog elemzése

során a felvilágoso
dás erős ókori gyö
kerekkel rendelkezik. 
Ahogy Platón, úgy 
a felvilágosodás po
litikai filozófusai is 
megpróbálták meg
óvni a jogot a hata
lommal való összeol
vasztás kísérleteitől. 
Az ókor és a felvilá
gosodás politikai és 
jogfilozófiája között 
az egyik legfőbb köz
vetítő: Grotius, akit 
a felvilágosult jogi 
gondolkodás előfu
tárának is tarthatunk. 
Szerinte mindazt, 
amit az ész jogként 
elismer, semmilyen 
hatalom nem változ

tathatja meg, nem érvénytelenítheti. A törvény nem egy
szerűen az, amit megparancsoltak, hanem az, ami a ren
delkezésre alapot ad (ordo ordinans). A rendelkezési alap. 
azaz az érvényesség sem az abszolútummal, sem a tapasz
talattal nem hozható összefüggésbe. A jog és megismerése 
önálló idea, amely semmilyen létezőre nem alapozható, 
előbbre való minden emberi és isteni hatalomnál, és tőlük 
függetlenül is érvényes. A jog -  akárcsak a matematika 
-  a lehetőségek világa, amely a definíciókon és a logikai 
bizonyítékokon alapul, s amely akkor is érvényes, ha sza
bályait mindenki megsértené, vagy senki sem alkalmazná, 
illetve ha az abszolút felsöség nem törődne az emberek 
dolgaival.23 A jog és az igazságosság a tapasztalatból nem 
olvasható ki.

Grotius legnagyobb módszertani teljesítménye, hogy a 
jogot mind a metafizikától, mind a tapasztalattól, az álla
mi praktikától függetlenné tette. Ezzel megnyitotta az utat 
a jog racionális elemzése előtt. Az általa megkonstruált 
természetjog kategóriája nem azonosítható semmilyen 
politikai primátust élvező pozitív törvénnyel -  az előbbi 
az ész, az utóbbi a gyakorlat világába tartozik - , de ren
delkezik olyan tulajdonságokkal, amelyeket korunkban a 
normák hierarchikus elrendeződésének képzetéhez rende
lünk. Ilyen mindenekelőtt az, hogy a pozitív törvényeknek 
rendelkezniük kell egy végső érvényességi alappal. Ész-

Hugo Grotius (Hűig de Groot) és De iure belli et pacis 
(A háborít és a béke jogáról) című művének címlapja



szerű gondolkodással a megparancsolt eseti szabálynak 
visszavezethetőnek kell lennie erre az érvényességi alap
ra. Ebből az is következik, hogy a pozitív jog -  melyet 
Grotius ius civile névvel illet -  számára a természetjog 
változtathatatlan adottság, jogalkotás útján annak elveit 
nem lehet megváltoztatni vagy érvényteleníteni. Ez a ter
mészetjog mint alaptörvény elsődleges módszertani jelen
tősége. Ugyanerre a szerepre gondol Montesquieu, ami
kor a törvényeket alárendeli a „törvények szellemének”;24 
a törvények sokaságát ugyanis néhány ésszerű alapelvre 
lehet és kell visszavezetni. A törvényhozó akkor jár el he
lyesen, ha a törvényt a természetjogi alaptörvényből le
vont következtetések rendszere szerint alkotja meg. A ter
mészetjog nem csak érvényesíti a pozitív törvényt, hanem 
irányt szab és tartalmat ad a civil jog alkotása számára. 
Ez a természetjog mint alaptörvény másik módszertani 
funkciója. A pozitív törvény voltaképpen megerősíti azt a 
következtetési láncolatot, amelyet a helyesen gondolkodó 
ész egyes esetekre a természetjogból dedukcióval közvet
lenül levezetne. Az a törvényhozótól függ, hogy ennek a 
dedukciós láncolatnak mely és hány elemét rögzíti pozitív 
törvény formájában. A ius civile tehát tartalmazhat nagy
vonalú vagy kazuisztikus szabályokat is. A lényeg, hogy 
a jogalkotásnak meg kell maradnia a természetjog normái 
kibontásának -  mai kifejezéssel élve: kiolvasztásának -  
keretei között. A természetjog és a belőle leszármaztatott 
pozitív civil jog között logikai kapcsolatnak kell léteznie, 
amelynek meglétét vagy hiányát a racionális ész mindig 
képes igazolni. A természetjog tehát nem csak érvényes
ségi alapja, hanem tartalmi kerete és korlátja is a civil 
jognak. Ha az alkotott jog túllép ezen az objektív struktú
rán, elveszti érvényességét, nem jog többé, hanem puszta 
önkény.

A jogi norma érvényességének Grotius-féle zárt rend
szere tartalmazza mindazokat az alapvető elveket, ame
lyekre később az alkotmány mint alaptörvény elmélete és 
az alkotmányozás gyakorlata felépült. Ezekre az alapokra 
támaszkodva dolgozta ki előbb Vattel, majd Sieyés a ter
mészetjogi elvek és a pozitív törvények közötti alapvető 
közvetítés funkcióját ellátó alkotmány fogalmát. 1789- 
ben a francia alkotmányozó nemzetgyűlés az alkotmány 
eszméjében készen kapta azt a formát, amelyben megfo
galmazhatta és rendszerezhette azokat a természetjogból 
levezethető politikai elveket, amelyeket szerinte a mo- 
narcha és a monarchia törvényei és szokásai rosszul vagy 
nem fejeztek ki. A nemzetgyűlés -  a titkos kabinetpolitika 
hagyományaival látványosan szakítva -  a nyilvánosság 
előtt vitatkozva, szellemdús retorikai összecsapásokban 
formálta meg az alkotmány szövegét. Az 1791. évi alkot
mány formáját és tartalmát a képviselők -  ahogy Redslob 
a nemzetgyűlés államelméleteit tárgyaló és sajnos ma már 
nehezen hozzáférhető könyvében kimutatja25 -  a megelő
ző felvilágosult évtizedek tudományos elveiből és filozó
fiai maximáiból vezették le. Cassirer pedig a felvilágoso
dás Grotiusra visszanyúló természetjogi elveinek hatását 
látja a francia és az amerikai emberi jogi deklarációkban.26 
Az elmélet és a gyakorlat közötti összefüggés ilyen meg
valósulása a felvilágosult gondolkodás legfontosabb tulaj
donságai közé tartozik.

_________ Jós
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Első pillantásra talán meghökkentőnek tűnhet a mód
szertani rokonság felemlítése a felvilágosodás racionális 
természetjoga és a 20. század nagy hatású alkotmányelmé
lete: a Hans Kelsen által kidolgozott tiszta jogtan27 között. 
Mindkét elmélet módszertana a jog siti generis elemeinek 
és tulajdonságának megragadására irányul, mindkét elmé
let feltételez valamilyen, a jog sajátosságaihoz igazodóan 
megkonstruált alapnormát, mindkét elmélet különböző 
érvényű és egymással hierarchikus viszonyban álló nor
mákra tagolja a jogrendszert, végül: mindkettő a deduk
ció elvén nyugszik. Sokak számára ezek a közös vonások 
minden bizonnyal nem elégségesek valamilyen össze
függés vagy rokonság kimutatásához, mondván, hogy a 
felvilágosodás jogelmélete és a tiszta jogtan tartalmilag 
merőben különböző jogfelfogás. Az előbbi természetjog, 
az utóbbi normativista jogpozitivizmus. A tartalomra utaló 
ellenvetés helytálló, mindemellett mindkét gondolati kí
sérlet a normák esetleges halmazának racionális rendsze
rezésére és rendezésére törekszik. Egyik teória sem elég
szik meg azzal -  a természetjog esetében ez közhely, a 
normatívizmus esetében logikai szükségszerűség - , hogy 
kimutassa a törvény parancs jellegét, hanem azon is fára
doznak, hogy a parancsot érvényességi alapjára vezessék 
vissza. Módszertanilag mindkét elméletnek a normák kö
zötti hibátlan és hiánytalan logikai -  azaz zárt -  összefüg
gés vizsgálata a lényege. Ebből kell felismerni, ha a helyes 
gondolkodás logikája szerint lehetséges, hogy a jogrend
szerben megvalósul-e az érvényesség harmóniája, mert a 
gyakorlati jogi következtetések csak ezen alapulhatnak. E 
harmónia nélkül nincs alkotmány és nincs jog.

A felvilágosodás gondolkodásmódját kifejező racioná
lis jogfelfogás súlya és jelentősége a francia forradalom 
után többször változott. A felvilágosodás filozófiájának 
helyére lépő klasszikus német filozófia az állam legma
gasabb rendüségét hangsúlyozta, így elveiben alapvetően 
szemben állt az alkotmány korábbi eszméjével. Nem vé
letlen, hogy a 19. század nagy részében az alkotmány kü
lönösebb elméleti vizsgálódás tárgya nem volt. Az alkot
mányjog mint önálló diszciplína 1835-ben jelent meg az 
egyetemi oktatásban, de véglegessé csak 1879-ben vált.
Első művelői, Guizot és Rossi ugyanúgy történeti leírá
sok, összehasonlítások és általános spekulációk foglala
tának tekintették az alkotmányjogot, mintha időközben 
írott alkotmányok nem is születtek volna. Az államtanok 
leíró módszerének hagyományával Laband szakított, s 
1876-1882 között megjelent terjedelmes államjogi müvé- 
veP  megteremtette az alkotmányjog művelésének jogpo
zitivista irányzatát, amely aztán az 1930-as évek elejére 
Kelsen már említett normatívizmusában érte el a csúcsát.
A jogpozitivizmus eredetileg nem a természetjog ellen fo
galmazta meg a maga felfogását, hanem azon nézetek el
len. amelyek alkalmatlanok voltak az alkotmányjog mint 
jogág önállóságának, jelentőségének és funkciójának ki
fejezésére. Akkor, amikor az alkotmány pozitív jogi elő
írásokból áll, a szabályok egyszerű leírása, történeti ana
lógiák közé illesztése és általános államtani spekulációk 
szintjére süllyesztése már nem felelhet meg a jogi gon
dolkodás követelményeinek. Az alkotmányjog pozitivista 
felfogása az elmélet racionális erejével nem a természet- _
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filozófiai ero rejlik abban a felfogás
ban, hogy az állam is csak egyike 
az emberek alkotta társulásoknak, s 
ugyanúgy kötött ennek a társulásnak 
az elemeihez, mint ahogy az embe
reket kötik egymásnak tett ígéreteik. 
A társadalom védelmének olyan
nak kell lennie, amely megfelel az 
emberi intellektus lényegének. Az 
államfelfogásnak ezt a morális és al
kotmányjogi jelentőségét az sem ho- 
mályosíthatja el, hogy a közhelysze
rűen legismertebb szerződéselmélet: 
Rousseau társadalmi szerződése 
csak egyetlen társulási formát ismer 
el, s ily módon -  meglehetős dokt
riner radikalizmussal -  a társadal
mat és az államot egyetlen tökéletes 
egységként szemléli. Mindemellett 
Rousseau járta körül először azt a 
gondolatot is, hogy semmit sem ér 
a hatalom mennyiségi korlátozása, 
ha minőségén, azaz eredetén és jog

alapján nem változtatunk. Az erő nem szül jogot, csakis a 
törvényes hatalomnak tartozunk engedelmeskedni.33 Más 
kérdés, hogy az az általános akarat, amelyből Rousseau 
az egyedül törvényes hatalom eredetét és jogalapját leve
zette, pusztán logikai konstrukció, amelynek a valóságos 

akarathoz nincs köze, éppen ezért 
normatív jelentőséggel lehetetlen 
felruházni.

A hatalom minőségét a felvilágo
sodás politikai filozófusai alapvető
en a szabadság, illetve az azt megtes
tesítő emberi jogok megvalósulásán 
mérték. Sok gondolkodó számára 
kérdés volt. hogy a szabadság álla
potához hány emberi jog élvezete 
szükséges. Locke például csak a tu
lajdonhoz íbona civilia) való jogot34 
tekintette emberi jognak, mert ez az 
a szabadság, amelyből minden tet
szőleges más jog -  élet, testi épség, 
egészség, birtok, pénz -  is levezet
hető. Sieyés -  a Nemzetgyűléshez 
benyújtott tervezeteiben -  már fi
nomabb, de rendszerezett tagolást 
alkalmazott. A polgárt a jogok két 
csoportja illeti meg, éspedig a ter
mészetes magánjogok és a termé
szetespolitikai jogok.35 Az 1793. évi 

alkotmány előkészítése során Robespierre az emberi jo
gok bővebb katalógusát -  szám szerint tíz jogot -  teijesz- 
tettc e törvényhozás elé, azzal, hogy minden más emberi 
jog élvezetét is biztosítani kell.36 Merő véletlen, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok alkotmányának 1791-ben ha-

an látszik ez az önállósítási szándék 
a konzervatív jogpozitivista Nagy 
Ernő műveiben29 is. A természet- 
jogot és a pozitivizmust a mindket
tőben létező racionalitás közelebb 
hozhatja egymáshoz, mint az elmé
leti alapjaikból következne. Ez teszi 
érthetővé és megérthetővé, hogy a 
felvilágosodástól amúgy érzelmi
leg elég távol álló Csemegi Károly
-  egy 1892-ben tartott előadásában
-  a magyar büntetőjog általa is elő
mozdított fejlődésében Diderot esz
méinek megvalósulását látta.30 Arra, 
hogy a természetjog milyen hatású 
forrás, talán a legjobb példa a po
zitivizmusból kinőtt változó tartal
mú természetjog elmélete, amelyet 
Gustav Radbruch dolgozott ki tudo
mányos érvénnyel,31 s amelynek di
lemmáit -  törvényes jogtalanság és 
törvényfeletti jog -  a szépirodalom 
is őrzi Leonhard Frank Jézus tanít
ványai című regényében.

A felvilágosodás gondolkodói által alkalmazott logi
kai eljárás -  a kauzális definíciók és a hozzájuk illeszkedő 
analitikus módszer -  határozza meg a társadalmi szerző
dés elméletének tartalmát és funkcióját is. Már Grotius 
úgy vélte, hogy akár a természetben, 
akár a történelemben vizsgáljuk az 
embert, azt mindig egy közösség 
tagjaként találjuk meg. A filozófia 
rendszeréből is kihullana, ha elszi
getelt, absztrakt egyénként fognánk 
fel, nem pedig közösségi lényként.
Vannak gondolkodók -  mindenek
előtt Hobbes akik a közösség 
értelmét meghatározott célok el
érésében látják, a többség számára 
azonban a közösség léte az ember 
természetéből következő ösztönös 
szükségszerűség. Az ember ereden
dő szociabilitásának kifejeződését 
sem önkény, sem puszta konvenció 
nem pótolhatja. A társadalmi szerző
dés ennek a közösségiségnek a logi
kai alapja.

A társadalmi szerződés elméle
tének -  az alkotmány és az alkot- I 
mányosság szempontjából is -  igen 
fontos következményei vannak az 
állam szerepének értelmezésére. A felvilágosodás szer
ződéselméleteiben az állam egyfajta ideális lény, nem pe
dig hatalmi és kényszerítő eszközök egyszerű összessége.
A társadalmi szerződés iránti feltétlen hűség az államot^is 
köti, és attól eltérő kötelességeket nem írhat elő, és nem

Hans Kelsen
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tályba lépett első kiegészítései ugyancsak tíz emberi jogot 
emeltek alkotmányos rangra.

Az emberi jogok katalógusának terjedelménél fonto
sabb kérdés e jogok szerepe a poli
tikai hatalomhoz, végül is az állam
hoz képest. A társadalmi szerződés 
különböző felvilágosult filozófiai 
elméletei segítenek az eligazodás
ban. Locke azt a felfogást képvisel
te,'7 hogy van olyan jog, amely már 
a szerződés létrejötte előtt is létezik, 
így annak érvényességét a társadal
mi szerződés sem érinti. Az emberek 
közötti jogviszonyoknak nem lehet 
egyetlen alapja, a társadalmi szer
ződés sem lehet ilyen. Nézete sze
rint ilyen emberi jog a tulajdonhoz 
való jog, amely a leghatalmasabb 
állam számára is a priori adottság, 
tehát nem joghatóságának tárgya.
Az, amit emberi jogként ismerünk 
el, az állam létrejötte előtt is érvé
nyes elvárás. Más szóval: minden 
emberi jog az állammal szemben 
megfogalmazott követelmény. Az 
embernek mindig van olyan élet
szférája, amelynek szabályozását és 
ellenőrzését nem engedte át senki 
másnak, amelyet ö ural. Az emberi 
jog e fajtája szabadság, mert mentességet jelent az állam 
beavatkozásától. Más kérdés, hogy az, ami politikai vagy 
állami értelemben szabadság, nem biztos, hogy társadalmi 
értelemben is szabadság. A szabadságjogok felvilágoso
dás kori klasszikus elméletei azonban ezzel a problémával 
egyáltalán nem foglalkoztak, s az csak a 20. század máso
dik felének alkotmányelmélcteiben 
bukkant fel.

Merőben más tartalmat és szere
pet tulajdonított Rousseau a társa
dalmi szerződésnek. Az ő felfogása 
szerint a társadalmi szerződésnek 
csak akkor van értelme és létjogo
sultsága, ha ideális állapotot teremt.
Az emberek közötti jogviszonyok
nak csak egyetlen, minden lehető
ségre kiterjedő alapja lehet: a té
vedhetetlen és kétségbevonhatatlan 
általános akarat. Ha ez így történik, 
értelmetlen bármiféle jog szembeál
lítása a társadalmi szerződés terem
tette közösséggel. Sőt, minden jog -  
az elidegeníthetetlen jogok is -  csak 
a közösségen, az államon belül lé
tezhetnek.'8 Ha velük kapcsolatban 
bármiféle aprioritást feltételeznénk, 
ez lenne a tökéletlen közösség létre
jöttének legbiztosabb jele. Az állam dolga, hogy polgárait 
szabadságra kényszerítse, ha saját értelmük szerint nem
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hanem maga a kényszerítő társadalom, amelyben az em
ber polgár és titkosrendör egyszerre. Minden emberi jog
nak és az összes közönséges jognak egy meghatározott 

célra kell irányulnia. Az emberi jog 
individuális elemei és vonatkozá
sai Rousseau társadalmi szerződése 
szerint nem léteznek. A felvilágoso
dás eszményével összhangban álló 
vállalkozás lenne egyszer egy ilyen 
elmélet pszichológiai motívumai
ban elmerülni.

A társadalmi szerződés elmé
leteket sokan lekicsinylőén a fel
világosodás dilettáns és spekulatív 
gondolkodása jellemző bizonyíté
kának tartják. Kétségkívül, a tár
sadalmi szerződés elméletei között 
vannak primitív vagy utópikus pró
bálkozások is. Mindemellett a tár
sadalmi szerződés eszméje megint 
egyszer nagyon jellemzően fejezi 
ki a felvilágosodás tudományos 
gondolkodásának metodológiáját: 
a megtapasztalható jelenségek -  
mint a társadalom és az állam -  al
kotó elemeire bontását, majd azok 
analitikus és kritikai vizsgálat utá
ni egységes egésszé összerakását. 
Midőn a társadalom egészét a fel

világosodás gondolkodói alapelemeire és fo mozgatóira 
csupaszították, ember- és társadalomképükbe beépítet
ték azokat az új ismereteket is, amelyekkel a primitív és 
európai szemmel egzotikus társadalmakról és tagjairól 
az útleírások szolgáltak. Az akkor felfedezett „civilizá
latlan” népek -  elsősorban az indiánok -  életéről szerzett

-  korántsem tudományos mélységű
-  ismeretek a felvilágosodás évszá
zadában olyan viszonyítási pontot 
jelentettek, amelyre visszatekintve 
elkerülhetőnek tartották a civilizált 
világ tévelygéseit. E vonatkozás
ban a felvilágosodás az egyik intő 
jel arra, hogy a történelmi példák és 
analógiák gyakori emlegetése nem 
biztosíték a múlt, a jelen és a jövő 
közötti kapcsolat döntő elemeinek 
helyes felismerésére és megfogal
mazására. A felvilágosodás tár
sadalmi szerződés elméletei arra 
is ráirányítják a figyelmet, hogy 
a szabadság mindig feltételes és 
korlátozott, mert egy társulás sem 
lehet mentes azoktól az elvektől, 
amelyek mentén szerveződött.

A 19. század végére a társadal
mi szerződés eszméje fokozatosan 

háttérbe szorult a politikai gondolkodásban és az állam- 
elméletben. leginkább azért, mert az erősödő pozitivizmus

tudnának szabadok lenni. Az allam nem önálló jelenség, hatására egyre többen bélyegezték elavult és üres fikci-
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ónak. A 20. század második felétől, 
elsősorban egyes konzervatív poli
tikaelméletekben ismét felbukkant 
a társadalmi szerződés gondolata.
Alkalmas volt ugyanis annak a kö
zösségi szemléletnek a kifejezésére, 
amely a konzervatív gondolkodás
nak alapvető eleme. A konzervatív 
szemlélettel újragondolt társadalmi- 
szerződés-elmélet szerint -  mint Ra
gé'' Scruton kifejti39 -  a társadalmi 
szerződés fogalmának csak azon 
emberek közön van értelme, akik
nek már van közös jövőjük, s ebben 
a képben felismerték kölcsönös ösz- 
szetartozásukat és egymásrautaltsá
gukat. A tagság megtapasztalása a 
társadalmi szerződés gondolatának 
legfőbb alkotórésze. A társadalmi 
tagság tartalmi és formai kifejezése 
politikai folyamatokban zajlik. A modem alkotmányos 
demokráciákat e politikai folyamatok tartják egyben és 
kormányozzák, nem pedig a hatalom.

A felvilágosodás a z  értetlenség 
és a  m egértés kereszttüzében

Napjaink nagy hatású politikai filozófusa, John Pocock 
egyetértőén idézi azt az aforizmát, amely szerint a felvilá
gosodás a modem pogányság ébredése. A felvilágosodás 
eszmevilágát nem tartja a gondolkodás és a cselekvés ra
dikális felszabadításának, sőt azt a vágyat pillantja meg 
benne, hogy a szkepticizmus az autoritás előtti behódo- 
lással társuljon.411 A felvilágosodás mint konstruktivista 
racionalizmus 18. század közepe óta élő sztereotípiáját 
viszont Hayek41 vitte tovább és módszertani kritikaként 
fogalmazta meg, hogy a matematikai-logikai következ
tetési szabályok valójában csak konvencióink deduktív 
rendszerét másolják. Horkheimer és Adorno -  amerikai 
emigrációban, 1944-ben befejezett -  A felvilágosodás dia
lektikája című könyvének második mondata így szól: „a 
teljesen felvilágosult Föld a Balsors fényében ragyog”!'42 
A szubjektum felébredéséért a hatalomnak mint az összes 
viszony alapelvének elismerésével kell megfizetni. A fel
világosodás úgy viszonyul a dolgokhoz, mint a diktátor az 
emberekhez: annyira ismeri, amennyire manipulálni tudja 
azokat. Az a brutalitás, amellyel a közösség az egyént kor
dában tartja, éppoly kevéssé fejezi ki az emberek valódi 
minőségét, mint a csereérték a használati tárgyakét. A két 
filozófus a felvilágosodást tekintette az első totalitárius 
rendszernek -  szellemi, kulturális és politikai értelemben

egyaránt. Ijesztő a totalitarizmus 
pszichológiája is, amelyet Hork
heimer és Adorno a felvilágosodásra 
vezet vissza: az ember tudja, hogy ő 
maga végül nem kap semmit, csak 
az örömöt, hogy immár másoknak 
sincs semmijük.43

Ha a felvilágosodás filozófiá
jának vannak is mitikus elemei, 
ezeket romboló mítoszokká nem a 
18. század gondolkodása, hanem 
a politikai gyakorlat tette. A politi
kai mítoszok nem a hagyományok 
szerves fejlődésének termékei, ha
nem gondosan megkonstruált és 
pontosan kivitelezett tervezés ered
ményei. Az ugyancsak amerikai 
emigrációban élő Cassirer ezen az 
alapon próbálta megfejteni az állam 
és az alkotmány eszményének és el

fajulásának talányát már halála után, 1946-ban, eredeti
leg angol nyelven megjelent, befejezetlen könyvében. Az 
idős mester azt mutatta be, hogy a mítoszok ellen fellépő 
racionális ember eszménye meglehet, hogy maga is mí
tosz, de része az európai filozófiai és kulturális hagyo
mánynak. A felvilágosodás nem előkészítője a barbárság
nak, amely nem lehet meg saját mítoszai nélkül, hanem 
a szabadság és a humánum európai értékrendjének egyik 
forrása volt és egyik menedéke marad. Ha van is mítosz 
a felvilágosodás eszmevilágában, gondolkodása sem
miképpen nem mitikus gondolkodás. Ez az a tulajdon
ság, amely a felvilágosodást mindenfajta totalitarizmus, 
fatalizmus és fanatizmus ellenfelévé teszi. A szellemi 
szabadságnak és az intellektuális függetlenségnek van 
keresnivalója a felvilágosodás örökségében. A politikai 
mítoszokat semmilyen filozófia nem képes lerombolni 
és -  ahogy Cassirer fogalmaz -  a felvilágosodás nagy té
vedése volt, hogy erre alkalmasnak tartotta magát. A po
litikai mítoszok veszélyének és erejének felmérésében, a 
velük való küzdelemben azonban a felvilágosodás filo
zófiája mindig fontos segítséget nyújt. A felvilágosodás 
örökségét és üzenetét így foglalja össze azoknak, akik
nek sokat jelent a jó állam, a szelíd hatalom: „Amikor 
a politikai mítoszokat először hallottuk, olyan abszurd
nak és arcátlannak, olyan irreálisnak és nevetségesnek 
találtuk őket, hogy szinte semmi késztetésünk nem volt, 
hogy komolyan vegyük őket. Mostanra valamennyiünk 
számára világossá vált, hogy nagy hibát követtünk el. 
Ugyanezt a tévedést még egyszer nem szabad megismé
telnünk ,44 A felvilágosodás filozófiája bizonyosan nem 
segítség minden tévedés elkerülésében, de elég megbíz
hatóan tudjuk, hogy melyek azok, amelyekben igen.
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