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Az alkotmány és az emberi jogok magától értető-
dő követelményként jelennek meg a modern vi-
lág önérzetében. Önbecsülésünk azt diktálja, hogy 
mint afféle haladó népség, ilyesmikkel rendelkez-
zünk. Ha megpiszkáljuk a magától értetődőt, az al-
kotmány és vele némely alapjog saját alkotásunk-
ként, a sajátunkként elismert – mert általunk alko-
tott – világ részeként tartozik hozzánk. Alkotásunk 
azért tiszteletre méltó, mert nem önkényes; az érte-
lem – az értelmünk – valamiféle előzetes rendet is-
mer fel a választott – általunk választott – elrende-
zésben. „Téved, aki [az 1789-es Deklaráció kapcsán] 
derűs eszmecserét képzel, amely dicső szöveghez ve-
zet, amelyben örök elvek lakoznak. Ellenkezőleg: az 
augusztus 20–26 közötti szövegezést a résztvevők 
gyakran szakítópróbaként élték meg, ami sokszor 
elhamarkodott eredménnyel járt.”1

Más kulturális termékekhez hasonlóan a jog és 
az alkotmányjog is érzelmek hatására és azok igé-
nyeinek kezelésére jött létre. E feltevés igazolására 
másutt2 bemutattam, hogy Az ember és polgár jo-
gainak 1789. évi nyilatkozata (a továbbiakban Dek-
laráció) korántsem elvont intellektuális megfontolá-
sok terméke, még ha preambuluma ezzel ellentétes 
következtetést engedne is.3 A Deklaráció szövegé-
ben a társadalmi hasznosság természetjogi megfon-
tolásokkal keveredik, potenciális ellentétben az egy-
séges nemzet fikciójával és annak despotikus szuve-
renitásával.4

Mi az értelem helye a Deklarációban? Kétségte-
len, a bevezető programja szerint a Deklaráció az ér-
telemre kíván hatni: egyszerű és elvitathatatlan elvek 
formájában emlékeztetni kíván a természeti jogokra, 
amelyek megsértéséhez addig a tudatlanság vezetett. 
A Deklarációt országszerte ki kell függeszteni, hogy 
mindenki megismerhesse jogait. (Ezért van szükség 
közoktatásra is.)

Nem csoda hát, hogy az uralkodó álláspont sze-
rint a Deklarációban az ész diktátumai érvényesül-
nek, legalábbis az ész felismerései révén jutottak a 
képviselők annak a tudásnak a birtokába, amelyet a 
Deklaráció összegez. A bevezetőt leszámítva azon-
ban nincs hivatkozás a Deklarációban az ész sze-
repére. Ha megvizsgáljuk, mire hivatkoznak a kü-

lönféle deklarációtervezetek hívei, miközben kü-
lönböző emberi jogokat nyilvánvaló igazságként 
próbálnak eladni, azt tapasztaljuk, hogy – legalább-
is a metaforák szintjén – az érzelmek befolyásolá-
sáról van szó.5 Az érzelemre (sensibilité) hivatkozás 
az 1789-es vitákban van olyan gyakori, mint az ér-
telem említése.6 Az érzelem megismerési forrásnak 
számít. „A Nemzetgyűlés tagjai közt azok a legve-
szélyesebbek, akik gondolkodnak és nem éreznek” – 
írta augusztus 5-én Duquesnoy képviselő.7 Mégis az 
a kép maradt a Deklarációról, hogy az a felvilágo-
sodás összegzése és győzelme, egy olyan törekvésé, 
amelyet áthatott „az értelem egységébe és változtat-
hatatlanságába vetett hit.”8

Bármilyen gyakran hivatkozzanak is sentiment-ra 
és a sensibilitére, ez még nem perdöntő. legfeljebb 
azt mutatja, hogy az emberi jogokkal foglalkozó 
szerzők és szónokok 1789-ben is hűek a század ural-
kodó nyelvhasználatához. A XVIII. században ural-
kodó francia nyelvezet erősen „érzelmesített” volt, 
ami jelzi és egyben befolyásolhatja az érzelmek tár-
sadalmi felhasználását. A felvilágosodás emberi jogi 
doktrínája érzelmi jellegű volt, ami az érzelmeknek, s 
ezek közt a sajnálatnak és a könnyes együttérzésnek a 
XVIII. századi kultuszával függ össze.9 Az érzelmek 
XIV. lajos hatalomgyakorlásának részeként váltak a 
társadalmi cselekvésirányítás eszközévé. A felvilágo-
sodás érzelemkultuszt jelent – és nem csak Rousse-
au-nál. David Denby kimutatta, hogy a terror idején 
a leghatásosabb érv az érzelem őszintesége volt. Aki-
ről sikerül elhitetni, hogy nem őszintén lelkesedik a 
forradalomért, akinek nem őszinték a könnyei – aki 
nem tudja magáról elhitetni, hogy őszinték az érzel-
mei, az elveszett.10 A terror hatására azonban az ér-
zelmek kétértelműnek tűnnek. Ráadásul a felvilágo-
sodás és a polgárság kedvenc érzelme, az együttérzés 
és a sajnálat, amelyet szüntelen könnyhullatással fe-
jeznek ki, a tömegek számára érzelgősség. A polgá-
ri sajnálat helyét a tömegek bosszúja foglalja el. A tö-
megszenvedélyek korában az érzelem diktálta cselek-
vés egyre gyanúsabb, a szív őszintesége pedig – mint 
a jakobinusok kedvelt fordulata és harci eszköze – 
kompromittálódik. A terror bukása után az érzelem-
re mint irracionálisra hivatkozás egyre gyanúsabb.
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A moralitás és a természetjog megalapozásában 
a XVIII. században átmenetileg nagy szerepet ját-
szanak az érzelemre történő hivatkozások. Amikor 
a „sentiment”-ra hivatkoznak, az jelenthetett véle-
ményt,11 másfelől viszont érzelmi megismerést is.12 
Egy olyan társadalom, amely nyelvhasználatában és 
kultúrájában elismeri egyes érzelmek tiszteletremél-
tóságát, szabadabban engedi át magát az érzelmek 
hatásának; itt senki sem átall az érzelmekre hatni. 
De túlzás lenne a kifejezés gyakori előfordulásából 
arra következtetni, hogy akik a forradalomról szól-
va érzelmek hatására hivatkoznak, feltétlenül érzel-
mi hatásokról számolnának be. (Amint az is tévedés 
lenne, ha elhinnénk, hogy egy érzelmektől megtisz-
tított nyelv használóinál nem működnének érzel-
mek.) Az sem perdöntő, hogy a XVIII. században 
annyi minden buzog a szívből, valahányszor a szív 
diktátumát akarják előcsalogatni.

Ha azonban nem tulajdonítunk döntő jelentő-
séget a sentiment-ra vonatkozó nyelvhasználatnak, 
ugyanez a megfontolás alkalmazandó az „elvek-
re” való szüntelen hivatkozásra is, amelyben az el-
lenforradalmi szerzők óta a terror forrását és a ra-
cionalizmus biztos jelét szokás felfedezni. Az el-
vek nyilvánvaló igazságok, nyilvánvalóságuk forrása 
egyetemességük és örökkévalóságuk.13 Különösen 
Rousseau óta a politikai-filozófiai gondolkodás fel-
adatának elvek kidolgozása számít. A harc a jó és 
rossz elvek megkülönböztetése körül folyt, de csak 
a forradalom kiteljesedése során sikerült „delegiti-
málni” az empirikus, tapasztalati tények szerepét. 
Az elvekből levezetés átmeneti diadala egy mind 
véresebb politikai-hatalmi harc következménye, és 
nem a már 1789 előtt érvényes absztrakt raciona-
lizmus bizonyítéka.14 A forradalmárok voltak azok, 
akik szerint a helyes törvények az örökké érvényes 
princípiumok égboltjára vannak írva – ahonnan az-
tán a helyzet és szenvedélyeik diktálta megoldáso-
kat akasztottak le, megindítva az alapelvek infláció-
ját. Marat számára előbb az ellenfél alapelvei válnak 
gyanússá, majd a hamis alapelvek hívei. Az értelem 
és az érzelem szembeállítása azonban olyan utólagos 
beállítás, amely Franciaországban a konzulátus ide-
jére vezethető vissza.15

*
Az emberi jogokra és a megalkotandó alkotmány-
ra vonatkozó intellektuális megfontolások persze – 
a nyelvhasználattól függetlenül – a még a háttérben 
ügyködő későbbi radikálisok körén kívül is fontos 
szerepet játszottak. A felvilágosodás szóhasználatá-
ban az észnek kitüntetett, de körülhatárolható sze-
repe van; mégsem állítható, hogy értelmi megfon-

tolások kizárólagos szerepet játszanának a politikai 
intézményformálásban. Az 1789–es vitában példá-
ul Comte de Virieu vagy Duquesnoy képviselő úgy 
vélte, hogy az emberi jogok az értelem által feltárt 
nyilvánvaló igazságok, és a Deklaráció minden időre 
és minden népre vonatkozik.16 Ugyanez a Duques-
noy képviselő néhány hónappal később, 1789. októ-
ber 22-én helyére teszi az absztrakt elméletet, ami-
kor a szavazati jogot adófizetési minimumhoz kö-
tik: „szép dolog, kétségtelen, az elméletben, hogy 
minden embernek egyenlő joga a törvényhozás, de 
mennyire hamis ez a gyakorlatban!”17

Mirabeau tagadta az emberi jogok univerza-
litását.18 Az angol parlamentarizmust propagáló 
lally-Tollendal az angol empiricizmus szellemében 
a tényekből következő elveket tartja irányadónak, 
ezek pedig „függetlenek az értelmi gondolkodás-
tól”.19 Az alkotmány megoldásai az emberi jogok 
nyilatkozatának elfogadott tételei, az alkotók empi-
rikus tapasztalatait foglalják össze az érzelmek adta 
szelekció alapján.

A Deklaráció körüli vitában sokszor elhangzik, 
hogy az emberi jogok adottak és nyilvánvalók. Az 
alkotmány javasolt megoldásait gyakran az ész dik-
tátumának állítják be. De az észre hivatkozás min-
denekelőtt annyit jelentett, hogy szakítanak a múlt-
tal; s mivel – ellentétben az amerikaiakkal – nem hi-
vatkozhatnak a joggyakorlatban létezőre, óhatatlan, 
hogy saját akaratuk – a törvény és az ész – uralma 
alá helyezik magukat.20 Amit végül elfogadnak, az 
korántsem elvont észelvek vagy az isteni parancs vál-
toztathatatlan és egyértelmű igazsága; nem áll, hogy 
az értelem szigorú logikai kívánalma fogalmazód-
na meg egy-egy alapjogban. A konkrét alkotmányos 
berendezkedési kérdéseknél pedig egyáltalán nem 
kapnak hangsúlyt az elvont ész diktátumai, bár a vi-
ta sok tekintetben hatalommérnöki módon konzek-
vencialista. A nemzetgyűlési vita pragmatikusan ra-
cionális, amennyiben igen gyakoriak a feltételezett 
hatalomgyakorlási következményekre való utalások. 
A Deklaráció jogai kapcsán ugyan különféle termé-
szetjogi-filozófiai hagyományokból következő meta-
fizikus hivatkozásokkal próbálkoznak, de ezek tart-
hatatlanná válnak, mivel mindenkinek más és más a 
metafizikája. Nemcsak a harminc darab benyújtott 
deklarációtervezet eltérései mutatják ezt. A Dekla-
rációról vitázók elismerik, hogy a legtöbb ember ér-
telme képtelen feltárni a változtathatatlan, a dolgok 
természetéből adódó igazságot.

Kétségtelen, a legtöbben hisznek abban, hogy 
vannak ilyen igazságok. A kérdés az, miként ismer-
hetjük meg ezeket. A felvilágosodás programja sze-
rint a már kellő értelemmel rendelkező kiváltságo-
sok teszik lehetővé mások számára a megismerést; 
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ezért szükséges a tömegek oktatása. A tudás meg-
szabadít a babona zsarnokságától, az értelem beha-
toló fényében feltárul a követendő út.21 Megfele-
lő tudás esetén mindenki helyesen cselekszik majd. 
Már 1789 nyarán akadtak nemzetgyűlési képvise-
lők, akik egy francia küldetés- és kiválasztottságtu-
dattól vezettetve a tudásban feltárulkozót minden-
kihez el akarják juttatni. Montmorency, az ameri-
kai függetlenségi háború veteránja 1789. augusztus 
elsején azért „hívja az értelmet segítségül” a nyilat-
kozathoz, hogy „tökéletesebbé tegyék a nagyszerű 
amerikai példát”, az európai kontinensnek igényelve 
„azt az előnyt a másik felett, hogy hangosabban ké-
pes megidézni az értelmet, és hagyja, hogy az tisz-
tább nyelven szóljon”, mint az amerikai kontinen-
sen.22 Mások számára azonban az emberi jogok rög-
zítése és érvényesítése nem a ráció erejéből, hanem 
pusztán a forradalmi lehetőségből következik. Mi-
vel a forradalom megszünteti a zsarnokságot, lehe-
tővé válnak a helyes felismerések. Vagy inkább: le-
hetségessé válik a szabadság, és a Deklaráció ennek 
a szabadságnak a társadalmi-jogi feltételeit rögzíti. 
Az emberi jogok egyszerűen a szabadság állapotá-
ból adódnak, biztosítják a szabadság fennmaradá-
sának lehetőségét a zsarnokságmentes társadalom-
ban. Mint lord Acton mondja, a szabadság kiindu-
lópont, és nem cél.

Az 1789. augusztus 4–i döntések és maga a Dek-
laráció a szabadságjogokkal felruházott egyént teszi 
a jövendő alkotmány alanyává. Ennek az egyénnek 
az elvont eszméje azonban sosem szerepelt a felvilá-
gosodás programjában.23 A fordulat tapasztalati és 
érzelmi jellegű, nem az ész felismerése, nem elvont 
követelmény. A XVIII. századi közgondolkodás-
ban az ember csak apránként válik fontossá, de nem 
mint gondolkodó lény, hanem elsősorban mint szen-
vedő, érző test. „Ami […] mindenféleképpen szük-
séges ahhoz, hogy megértsük a Nyilatkozat ember-
ről alkotott képét, az az, hogy XVII–XVIII. század 
folyamán, az emberi, éppen hús-vér, testi jellegénél 
fogva, új jelentéseket kapott, amely testiség a jogok 
megformálásánál központi fontosságú […] [A]z em-
beri test […] mint az érzékelés, az érzés és ebből kö-
vetkezően az együttérzés helye kezdett betörni a po-
litikai gondolkodásba és elkezdte átalakítani azt.”24 
Amikor Jean Calas-t, ezt a protestáns polgárembert 
minden alap nélkül egy katolikus elpusztításával vá-
dolják meg (1761-ben), majd szörnyű körülmények 
közt ártatlanul ki is végzik, Voltaire-t és olvasóit 
Calas testi szenvedései és a szenvedések közt meg-
őrzött nemes érzelmei ragadják meg; ez fogalmazó-
dik meg igazságtalanságként. szó sincs elvont perjo-
gi jogosítványok figyelmen kívül hagyásáról, amely 
jogosítványokat ésszerűségük igazolna.

Ne legyünk naivak! Nem a monarchia zsarnoksá-
gát a helyes államberendezkedés eszméivel szembe-
sítő (elenyésző számú) okfejtés hatására veszítette el 
a királyság a tekintélyét; még Voltaire és társai fel-
háborodása sem hozott áttörést. A delegitimáció a 
pornográf pamfletek és durva metszetek számlájá-
ra írandó; az osztrák kurva (Marie Antoinette) bu-
jálkodásáról terjesztett hazug és ocsmány metsze-
tek hatottak igazából a közvéleményre – és a hatás 
elsődlegesen bizonyosan nem intellektuális folya-
matként érvényesült; jellegzetesen érzelmi, zsige-
ri volt.25

A létező felvilágosodást nem észdiktátumok meg-
valósítása, inkább az előítéletek elleni küzdelem fog-
lalkoztatja. Voltaire és követői szerint ehhez szabad-
ság kell – hogy azután a szabadság, a szabad egyén 
saját hajlamait, választását kövesse.

Az emberi jogok lehetnek ugyan evidenciák, de 
forrásuk nem kizárólag az értelemben keresendő. Az 
emberi jogok nyelve elfogadott lehetett a Nemzet-
gyűlésben, de a természetjog és a racionalizmus, a 
természetjog és az észjog kapcsolata nem egyértel-
mű. Hume, akit nehéz lenne kitagadni a felvilágo-
sodásból, kimutatta a természetjog filozófiai gyen-
géit. A francia felvilágosodásban persze erős volt az 
univerzális természetjogba vetett hit (csak minden-
ki más tartalmat tulajdonított a természetjognak). 
Condorcet az Egy New Haven-i polgár levele 1787–
ből című írásában kifejti: „Olyan alkotmányt aka-
runk, melynek elvei kizárólag az ember természetes 
jogain alapulnak; e jogok megelőznek minden tár-
sadalmi intézményt. Természetesnek nevezzük e jo-
gokat, mivel ama pillanattól, hogy létezik egy érzé-
kelni és gondolkodni képes s erkölcsi eszmékkel bí-
ró lény, kézenfekvő következményként adódik, hogy 
élveznie kell racionális természetének megfelelő jo-
gait, és ezektől nem lehet megfosztani anélkül, hogy 
a természetet sértő igazságtalanságot ne követnénk 
el.”26

Ez a felfogás, amely a racionalitás lehetőségét te-
szi a természetjog alapjává és követelményévé, ter-
mészetesen mind gyakorlatilag, mind elvileg eltér a 
Deklaráció felfogásától, amely a gyakorlatban meg-
engedte a jogok és jogosultak körének korlátozását. 
Condorcet szerint például a nők vagy a rabszolgák, 
vagy egyáltalán minden morális eszmék felfogására 
képes lény kizárása a jogok gyakorlásából természet-
jog-ellenes igazságtalanság. A természetjogból mint 
az értelem autonómiájának tanából továbbá az követ-
kezik, hogy senki sem kényszeríthető többségi ha-
tározattal racionális meggyőződése ellen cselekedni 
– ami nyilván ellentétes a szuverén nemzet akara-
tának felsőbbségével. De az autentikusan értelem-
hívő Condorcet számára a nemzet akarata nem le-
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het mérvadó,27 mint ahogy a nemzet vagy a képvise-
lői megbízást adó közösség sem kötelezi a képviselőt 
semmire, hiszen ha egyszer az egyetemes értelemnek 
kell érvényesülnie (és az értelem csak egyetemes le-
het), akkor csak az egyetemes emberi jogok lehetnek 
irányadók. „Mindenképpen le kell rombolni azt az 
előítéletet, hogy a különböző közösségek, különféle 
területek eltérő vagy ellentétes érdekekkel bírnak, s 
még inkább azt a még veszedelmesebb nézetet, hogy 
a küldötteknek vagy képviselőknek nem az értelem 
és az igazságosság elveinek megfelelően kell szavaz-
niok, hanem megbízóik érdekei szerint.”28

lafayette márki szerint azonban a Deklaráci-
ónak azt kell kimondania, „amit mindenki tud és 
érez”.29 sieyès július 20-i javaslatában együtt tár-
gyalja és egymás mellett tekinti alapvető jognak az 
ember gondolatainak és érzelmeinek kifejezését; 
nemcsak a véleményekért, de az érzelmek kifejezé-
séért sem vonható felelősségre az egyén, s ezek ki-
nyilvánítását nem lehet megtiltani senkinek.30 Még 
a törvényhozói akarat is az érzelmek közlését szol-
gálja.31 Montlosier 1790–ben megjelent művében – 
elutasítva a Deklarációt mint a filozófiai tantételek 
foglalatát – az emberi lélek szükségleteire, minde-
nekelőtt a konkrét ember valós érzelmeire hivatko-
zik, mint amelyekre a jogok megadásánál irányadó-
nak kell tekinteni.32

A vitákat nem képes ésszerű házszabály kordá-
ban tartani: a pillanatnyi hangulat, a spontaneitás, 
az önimádat a meghatározó.33 A javaslatok szóhasz-
nálata cáfolja azt a racionalista benyomást, amelyet 
a Deklaráció bevezetője kelthetne. A lafayette-nél 
és sieyès-nél szereplő ész-érzelem kettősség a XVI-
II. századi közfelfogásban érvényesülő kettősséget 
tükrözi. Ennek figyelembevétele nélkül az alkotmá-
nyos megoldás érthetetlen marad. Ha megfeledke-
zünk erről a tényezőről, az emberi jogok történelmi 
forrásaira, elfogadásának okaira vonatkozó elképze-
lésünk a terror észkultuszának és az ezt kimereví-
tő, az egész korabeli mentalitást eltorzító forradalmi 
és ellenforradalmi elképzelések rabja lesz: a radiká-
lis forradalmárok állítják szembe az értelmet és ér-
zelmet, ahol a szenvedélyek és az előítéletek a rossz 
embereket, az erény a nép valódi képviselőit vezeti.34 
A monarchisták a racionalista filozófiára hivatkozva 
tagadják, hogy politikai alapelvek a geometriai alap-
elvhez hasonlóan vitathatatlanok lennének.35

*
Az érzelmek intézményformáló szerepének meg-
ismeréséhez az 1789 nyarán zajló történéseket kel-
lett rekonstruálnunk. Az események érthetetle-
nek a korabeli, ám hosszú évtizedek alatt formáló-

dott, versengő mentalitások figyelembevétele nélkül. 
Az 1789. év eseményeinek áttekintése azt mutatja, 
hogy a helyzetértékeléseket és a helyzet diktálta, el-
vi szintre emelt megoldásokat jelentős mértékben a 
résztvevők érzelmei határozták meg (félelem, irigy-
ség). Az ésszerűnek tűnő alkotmányos-intézményi 
megoldásokat érzelmek formálták. Mirabeau a ben-
ne élő gyűlölettől és hiúságtól vezettetve hagyta fi-
gyelmen kívül a sajtóközlemények engedélyezésére 
vonatkozó előírásokat;36 ez a publikációs merészség, 
amely hónapokkal korábban könyörtelen büntetésre 
számíthatott volna, a zűrzavarban megtorlatlan ma-
rad, s pillanatok alatt követőkre talál.

Kétségtelen, évtizedek óta voltak elvi megfonto-
lások, amelyek a cenzúra eltörlését javallották. De 
nem a spekulatív elvek, hanem az érzelem diktál-
ta bátor cselekvés szabta a mintát. Az adott körül-
mények közt a sajtószabadság szokásossá válik – a 
Deklaráció szentesítése nélkül is. A kialakult meg-
oldásokat aztán utólag mint az értelem diktátumait 
jelenítik meg, vagy legalábbis a korábban hatástalan 
észérvek az érzelmek hatására válnak meggyőzővé. 
Amikor a labdaházi esküvel elfogadják az alkotmá-
nyozási programot, az nem sieyès korábbi érveinek 
köszönhető, hanem a képviselők megbántottságának 
és felháborodásának.37 A radikalizálódó forradalom 
radikális észkultusza elrejti, hogy az érzelem vezet-
te cselekvés (amelyet a felvilágosodás eszméi két-
ségkívül bátorítottak) megelőzte az indoklást. Tai-
ne rekonstrukciója szerint a nemzetgyűlési képvise-
lők, mint XVIII. századi franciák „túl érzékenyek”. 
A század franciái a szélsőséges udvariassághoz és 
kellemkedéshez voltak szokva, s most hirtelen dur-
va, sértő, gyűlölködő viták kellős közepén találják 
magukat. A nagyvilági finomsághoz szokott urak 
ilyen körülmények közt magukon kívül vannak, ün-
nep helyett csatába kerültek.38

Mivel a Deklarációtól kezdve az értelmi igazo-
lás a franciák politikai önmeghatározásának része, 
és mivel ez az észkultusz a forradalom szélsőséges 
fordulatához kapcsolódott, az ellenforradalmárok – 
és mindazok, akik a terrortól szenvednek – ugyan-
ezen intézményeket az értelem ficamaként járatták 
le. Rivarol, aki a Deklarációt csak mint bűnös elő-
szót említi, még a forradalom kitörése előtt az ér-
zelmek elsődlegességét hirdető elméletet jelentetett 
meg. Ebben az érzelem megelőzi az érzékelést, és 
az igazság a nyelvtől elválaszthatatlan. Az analiti-
kus szemlélet vezette a filozófusokat, akik összeke-
verték az emberek hasonlóságát az emberek egyen-
lőségével.39 Rivarol úgy vélte, „az érzés megelőzte 
az érzékelést, […] és hitte, hogy a nyelv megteste-
síti az igazságot és a bölcsességet. […] [Az] analiti-
kus szemlélet volt az, ami ösztönözte a filozófuso-
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kat, és ami [egyben] számos veszélyes tévedésükért 
felelős. Összetévesztették az emberek közötti hason-
lóságot az emberek közti egyenlőséggel.”40 Az ellen-
forradalmárok fölött hosszú távon győztes republi-
kánusok viszont, mivel az ellenforradalmi irraciona-
litással szemben kellett meghatározniuk magukat, 
ugyanezen alkotmányos intézményeket továbbra is 
az értelem műveként ünnepelték.

Az észkultusz, az elvont igazságba vetett hit 
azonban nem meghatározó az emberi jogok 1789-
es megfogalmazása és elfogadtatása során.41 A XVI-
II. században uralkodó felfogás szerint az értelem 
„a megismerés fényét” jelenti, amely behatol a babo-
na sötét odújába; a tévedésektől megszabadult, gon-
dolkodó emberek képesek hatékonyan működtetni a 
társadalmat. Baecque szerint a „deklarációtervezők” 
többsége mindig is abból indult ki, 
amiből Mounier, és ami a Deklará-
ció előszavának álláspontja: voltak 
ősi, primitív jogok, amelyek a poli-
tikai erkölcsök hanyatlásával meg-
romlottak – de ezek adottságok, és 
nem az értelem diktátumai. Az ész 
szerepe annyi, hogy lehetővé teszi 
az ezekhez való visszatérést.42

A felvilágosodás filozófusai, bár-
mily nagy szerepet tulajdonítottak 
is az értelemnek, nem állították, 
hogy az értelem kész társadalmi-politikai berendez-
kedéseket kínálni. legfeljebb államigazgatási-köz-
pénzügyi ésszerűsítési javaslatokat gyártottak, nem 
átfogó metafizikus utópiákat. A felvilágosodás a 
tudománytól és a közoktatástól várta a szellemi ké-
pességek kibontakoztatását, azt, hogy a vallás és tu-
datlanság rabságában élő tömegek képessé váljanak 
önálló gondolkodásra és így a politikai döntéshoza-
talban való részvételre.43

Ha volt kísérlet az értelemnek a filozófus előtt 
feltáruló igazságai megvalósítására, akkor az Tur-
got kísérlete volt, XVI. lajos uralkodásának elején, 
1774-ben. Turgot szerint a társadalmaknak termé-
szetes rendjük van, amely rend ésszel felfogható, „a 
kormányok feladata és bölcsessége pedig abban áll, 
hogy ezt megvalósítsák”.44 lord Acton szerint a fel-
világosodás filozófusai és a felvilágosult közigazga-
tási reformerek számára tökéletesen elegendő lett 
volna, ha törvényeket hoznak a szabadság biztosí-
tására. A Nemzetgyűlés a saját hatalmának legiti-
málása miatt ragaszkodott az alkotmányozáshoz, 
ahol az akarat – és nem feltétlenül az értelem – a 
meghatározó. Más kérdés – és ennyiben a metafizi-
kai absztrakció vádja cáfolhatatlan –, hogy az általá-
nos akarat, amelyre hivatkoztak, éppen mint az ér-
telem forrása számított legitimnek, legalábbis Dide-

rot-nál,45 míg Rousseau és jakobinus követői szerint 
a már értelmes emberek (és csak az értelmes embe-
rek) részvétele a közakarat kialakításában, kinyilvá-
nításában teszi azt kötelezővé.

Még Voltaire, az észkultusz meghatározó publi-
cista képviselője sem tagadja az érzékenység fontos-
ságát; például éppen annak hiányát veti Nagy Fri-
gyes szemére.46 Rousseau „érzékenységkultusza” 
közismert. Az alkotmányozó Nemzetgyűlés részt-
vevői közt azonban akadt sok doktriner, aki meta-
fizikus alapelvekből kiindulva egy levezetéses mód-
szer segítségével kívánt intézményeket létrehozni. 
Emiatt vádolták őket azzal, hogy „a szeretet érzésére 
képtelen geométerek”,47 ami a szentimentális évszá-
zadban nyilván megbélyegzésnek számított. A cahi-
ers megfogalmazása során alakuló politikai csopor-

tok némelyike kétségkívül azt re-
mélte, hogy az értelem vezérli majd 
az alkotmány alkotóit.48

A metafizikus dedukció leghatá-
sosabb képviselője sieyès.49 Ő az, aki 
a leghatásosabban hivatkozik elvont 
eszmékre, és ő az, aki mindenkinél 
inkább alapelvekhez kíván fordul-
ni. A tervezetíró versenytárs, Go-
uges-Carton szerint sieyès az em-
beri természetben tárja fel a jogok 
elemi részeit.50 A felvilágosodás ter-

mészetjogára illik is ez a leírás: az ember értelemmel 
és szabad akarattal felruházott lény – a jogok ebből a 
kettősségből következnek vagy ennek a pszeudo ant-
ropológiai ténynek az érvényesülését szolgálják.51 De 
sieyès nem ismeretelméleti vagy antropológiai (az 
emberi természetre vonatkozó) megfontolásokból ja-
vasolja az értelem diktátumainak követését, hanem 
mert a szokásokra támaszkodó arisztokraták ellené-
ben csak „az értelem és az igazság áll [a harmadik 
rend] rendelkezésére”. A cselekvés más intellektuális 
irányító eszközei foglaltak, „a jogok ismerete feléb-
reszti az érzelmet és az kiszabadítja a lélek mélyéről 
a szabadságot”.52 Az alkotmány nála nem absztrak-
ciók érvényesítésére szolgál, hanem a nemzeti kép-
viselet (akarati) alkotása, amelyet az alkotmányozó 
hatalom megújít, a nemzeti akarat szerint.53

sieyès – talán hogy szakítson a feudalizmust kon-
zerváló hagyománnyal – csakis az ész vagy a tu-
domány által diktált rendszert tartja érvényesnek, 
vagyis csak azt, amely univerzálisnak tartott elvek-
ből vezethető le. Az alapjogokra vonatkozó terve-
zetében mégsem észről, észkövetelményekről van 
szó, hanem a közjó maximalizálásáról, arról, hogy 
milyen alapvető jogok szükségesek ahhoz, hogy a 
társadalom optimálisan működjön.54 Az optimá-
lis társadalom a szabad ember működési tere, vagy-

a k i rôl si k erü l el-
hitetni, hogy n em 
ôszintÉn lelkesedik a 
forradalomÉrt, aki-
nek nem ôszintÉk a 
könnyei – aki nem 
tudja magáról elhi-
tetni, hogy ôszintÉk 
az Érzelmei, az elve-

szett.
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is a szabadságot maximálja a közjog; a jogok is ezt 
a szabadságot szolgálják. A későbbi forradalmárok, 
mivel a fennálló rezsim teljesen elfogadhatatlan szá-
mukra, hasonló okokból az értelem kész megoldá-
saihoz fordulnak: új társadalmat akarnak, amelyhez 
nem áll rendelkezésre tapasztalat (illetve éppen a ta-
pasztalatival akarnak leszámolni). Ezt az újat pedig 
nem tudják mással igazolni, mint az értelem előírá-
sainak való megfeleléssel. Az értelem mint spekulá-
ció az új viszonyok megteremtésekor válik fontossá, 
amikor már szétesett mindaz a kapcsolat, amely he-
lyi szinten összetartotta a feudális Franciaországot. 
„Franciaországnak egyetlen egész, és annak kell len-
nie, minden egyes részében egyetlen törvényhozás-
nak és egyetlen közös igazgatásnak alávetve.”55

sieyès spekulatív megközelítésmódja nem talál ál-
talános követésre,56 bár az események megfigyelői 
– mint a szimpatizáns Arthur young – számára az 
ilyen „furcsa és felelőtlen hivatkozás […] az eszmé-
nyített és vizionárius természetes jogokra” elfogad-
hatatlan volt.57 Hogy az alkotmány a hatalmi ágakat 
mereven elválasztja ahelyett, hogy kiegyensúlyozná, 
nem elvont megfontolások, hanem bizalmatlanság, 
hatalmi viszály és kapkodás esetleges következmé-
nye, bár a felfüggesztő királyi vétó intézménye ese-
tén58 vagy amikor a többség újraválaszthatatlannak 
minősítette a Nemzetgyűlés tagjait, a metafizikus ra-
cionalizmus szerepet kap a döntésekben.59 Ugyanez 
elmondható az 1791-es alkotmány közigazgatási és 
többlépcsős választási elképzeléseiről.60 De Mirabeau 
számára a metafizika elfogadhatatlan volt: „A meta-
fizikus, aki a világ térképén utazik, mindenen nehéz-
ség nélkül átkel, nincs gondja se hegyekkel, se sivata-
gokkal, folyókkal vagy szakadékokkal […], de ami-
kor útra kívánna kelni, amikor el akar jutni valahová, 
mindig emlékeznie kell arra, hogy a földön járunk, 
és már nem egy eszményi világ lakója.”61

sieyès metafizikája tetten érhető a nemzet fo-
galmával kapcsolatos vitákban is, amelyben szin-
tén a nemzet spekulatív fogalmából vontak le állí-
tólag ésszerű következtetéseket. Jellemző azonban, 
hogy ezek az „ésszerű” következtetések az általános 
akarat korlátlanságának tételéhez vezetnek, vagyis a 
törvényhozás egy olyan akarat elfogadását intézmé-
nyesíti, amelyet az értelem sem köt. Ami nem jelen-
ti azt, hogy az értelem, az értelmi meggyőzés ne állt 
volna nagy becsben: „Küzdelmeink pusztán viták, és 
nincs más ellenségünk, mint az előítélet. Az eddi-
gi történelem túl gyakran volt vadállatok történel-
me. […] Nekünk esélyünk van, hogy megkezdjük az 
emberek történelmét.”62 De Mirabeau-nak még ez a 
nagy beszéde is, amely az értelem hajnalát dicsőíti, 
az emberek testvériségét érzelmi közösségként ha-
tározza meg.

Az ellenforradalmi szerzők visszatérően hangsú-
lyozták, hogy a Deklaráció és a forradalom intézmé-
nyei azért elfogadhatatlanok, mert egy metafizikus 
észkultusz szörnyszülöttei, holott az észkultusz nem 
jelenti azt, hogy a metafizikus univerzalizmus külö-
nösebben népszerű lett volna 1789-ben.63

Nem lehet elégszer ismételni, hogy az egyébként 
köztiszteletben álló sieyès sosem tudott többséget 
állítani az elképzelt univerzálisból levezetett érvei 
mellé. „A felvilágosodás politikai gondolkodása […] 
elfogadja a fennállót, amennyiben megmarad a mér-
sékelt, empirikus reformizmus talaján.”64 Utópiafé-
lét csak a képzelt múltba néző Rousseau kínál, de 
az intézményalakítás szempontjából – legalábbis a 
forradalom elején – Rousseau hatása nem tekinthe-
tő meghatározónak. A nemzet és képviselete össze-
függésében elképzelését egyenesen semmibe veszik. 
Robespierre ugyan egyik legelső felszólalásában „a 
maguk teljes szigorában” követeli „az elveket, ame-
lyeknek alá kell vetnünk a gyanúsakat”.65 De Ro-
bespierre ekkor még nem tényező, és a Deklaráció 
híveit Robespierre és társai árulókként kezelik. Az 
első sikeres tisztaész-szülemény, a Franciaország ge-
ometriai alapú közigazgatási felosztására vonatkozó 
javaslat csak 1789 szeptemberében hangzik el. De 
az egyes alkotmányos megoldások elfogadásában to-
vábbra is jelen vannak az érzelmek – elsősorban im-
már az ellenpárt, csoport, osztály utálata és a tőlük 
való félelem. Thiers szerint a politikatudományban 
tisztán látó Mirabeau, ez a tiszta lélek („esprit juste”) 
a kétkamarás rendszert nem meggyőződésből utasí-
totta el, hanem mert belátta annak aktuális lehetet-
lenségét és „mert gyűlölte az arisztokráciát”.66

*
Magát a forradalmat a történészek, különösen Mi-
chelet óta érzelmek uralta folyamatnak látták és lát-
tatják. Az 1870-es kommün terrorjának hatására 
Taine ugyan a forradalmárok metafizikus raciona-
lizmusát tartotta minden rossz forrásának, de ép-
pen ő rendkívüli erővel érzékelteti, hogy mennyire a 
szenvedélyek alakították az intézményeket és magu-
kat a metafizikus konstrukciókat is.

Kétségtelen, a forradalommal rokonszenvező an-
gol és amerikai megfigyelők már 1789-ben hibáztat-
ták a Nemzetgyűlés tagjait, amiért metafizikus pre-
koncepciókat akarnak érvényesíteni, extravagánsak 
az elméletben, nem törődnek a tapasztalatokkal, a 
konkrét helyzettel, és így jóindulatú elhivatottság-
tól vezetve bukásra ítélt elmeszüleményeket, mester-
séges konstrukciókat kényszerítenek Franciaország-
ra.67 Kétségtelen, a Deklaráció megfogalmazói haj-
lamosak absztrakt elmeszüleményekből dedukcióval 
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keresni a megoldást. Megelégedtek elvek kinyilvání-
tásával, a gyakorlati megoldást, az alkalmazható tör-
vény meghozatalát későbbre halasztva. De ez csak 
az érem egyik oldala. 1789 francia szereplői számára 
éppen a kész megoldások, a fix minták hiánya okoz 
gondot, a rögtönzést, érzelmeik szavát akarják ész-
szerűként eladni. Felkészületlenek, de a francia tár-
sadalom állapotát tekintve nem is lehettek felké-
szülve a változásra, a születő újra. Az amerikai és 
angol példák ugyan rendelkezésre álltak, de az ame-
rikai alkotmányosság hagyományai 
és társadalmi feltételei (viszonylagos 
jólét, viszonylag sok autonóm, sza-
bad polgár) hiányoztak. Az angol 
alkotmányos rendszer pedig olyan 
társadalmi kompromisszumot tük-
rözött, amely – tekintettel a francia 
arisztokrácia elutasító álláspontjára 
– irrelevánsnak bizonyult.

Marcel Gauchet, korunk ki-
emelkedő gondolkodója az ellen-
forradalmi történetírás metafizika-
vádjával szemben mindig kiemelte, 
hogy a pillanat problémái és nem a metafizika dik-
tálták a Deklaráció megoldásait. A Deklaráció kap-
csán láthattuk, hogy a metafizikák háttérbe szorul-
tak; a kollektív érzelmek nagyfeszültsége alakított ki 
alapintézményeket. szónok szónok után a szabad és 
tulajdonnal rendelkező embert helyezte el egy elő-
jogok nélküli társadalomba, egy szuverén államba, 
amelynek azonban minden szuverenitása ellenére ezt 
a szabadságállapotot és ezeket a tulajdonosi viszo-
nyokat meg kellene őriznie. Nem a természeti ál-
lapotban élő ember igényeire hivatkoznak 1789 jú-
liusában és augusztusában, nem az ebből származó 
követelményeket, elveket keresik. Az abszolutista ál-
lam alakította ki a nemzeti szuverenitás eszméjét és 
tényét; a Nemzetgyűlés ezt 1789. június 17-én kisa-
játította és a magáévá tette. De ezt az abszolút ha-
talmat meg kellett szelídíteni, hogy együtt tudjanak 
élni vele, eltörölve a privilégiumokat, a jog uralma 
alá helyezve a tulajdonosokat. „Az általános akara-
tot elfogadták mint a népszuverenitás dinamikus ki-
fejeződését, mivel általánossága éppen megfelelt egy 
kollektív személyiség nevében működő kormánytól 
elvárt személytelenségnek. Egyúttal nemcsak meg-
felelő álcá(zás)ul szolgált a társadalmi hatalom kü-
lönböző formáinak, hanem az emberek legsürge-
tőbb, hőn áhított szükségletét is kielégítette azzal, 
hogy megszüntette a privilégiumok és függőségek 
világát. Az organikus kötődéseket és a személyes 
parancsot a jog uralmával (jogállamisággal) helyet-
tesítette, amely az egyének között olyan módon te-
remt kapcsolatot, hogy a kötelezettség egyúttal ma-

ga után vonja bármely társadalmi kötöttség kezdeti 
hiányának tiszteletét/elfogadását.”68

A Deklarációhoz zűrzavar, félelem, szenvedély 
vezetett; a történtek alapján aligha állítható, hogy 
a labdaházban az értelem munkálkodott volna a 
maga felvilágosító programjának beteljesítésén. Az 
iszonyatos zsivaj a legtöbb okfejtést elnyomta. Az 
elvont fejtegetéseket többnyire unalmasnak találták. 
Ami a szemtanúk szerint hatni tudott a Nemzet-
gyűlés színházában, csak az érzelem és a szenvedély 

volt. schama szerint a forradalom 
résztvevőinek intenzív érzelmeit – 
és nem elvont eszméket – kellett to-
vábbítani a sokmillió távollevő szá-
mára. A teátrális formákban meg-
jelenített, felerősített érzelmeket el 
lehetett juttatni a tömegekhez. Ez 
tette lehetővé, hogy mint valami új 
vallásban osztozzanak az érzelmi 
közösségben. „A francia forradalom 
élőképekből állt, színpadias formá-
ban kikristályosítva a résztvevők ál-
tal átélt érzelem intenzitását. Csak 

ezzel a drámai szabadossággal lehetett üzenetét mil-
lióknak közvetíteni, akik így részesülhettek eufóri-
ájából, bekapcsolódhattak kimenetelébe, és ezáltal 
alakítottak ki kötődést szövetségéhez.”69

sem a Deklaráció, sem az 1789 októberére intéz-
ményi, elvi szinten körvonalazódó alkotmány nem 
kínált olyan államszervezeti formát, amely ésszerű-
sége miatt lenne követendő. Ha az alkotmány köte-
lező, az azért van, mert megfelel a nemzet akaratá-
nak. 1790-től ugyan egyre metafizikusabb elképze-
léseket igyekeztek megvalósítani, és mind többször 
és mind elvakultabban hivatkoztak az értelem fényé-
re, de addigra az emberi jogok és az alkotmányosság 
intézményei megkerülhetetlen hivatkozási rendszer-
ként léteztek.

A Deklaráció készítői számára az egyéni szabad-
ság igénye magától értetődő volt, de ebből semmifé-
le speciális társadalmi rend elképzelése nem követ-
kezett. sieyès, aki a nemzet jogainak és az általá-
nos akarat korlátlanságának alkotmányba iktatásával 
1789-ben lezárhatatlanná tette a forradalmat, kény-
telen volt belátni tévedését és a III. év thermidori al-
kotmányának vitájában az alkotmányosság, vagyis a 
szuverenitás korlátozása mellé állt. Ez teszi teljessé 
az alkotmányosság kialakulását Franciaországban, 
mégse állíthatjuk, hogy ez a felismerés – bármeny-
nyire ésszerű is – valamilyen előzetes elv, észkonst-
rukció műve lenne.

Hogy a thermidori alkotmány kidolgozói tényle-
gesen féltek a korlátlan hatalomtól, azt – a guilloti-
ne három éves működése után – aligha kell bizony-

amit vÉgül elfogad-
nak, az korántsem 
elvont Észelvek vagy 
az isteni parancs vál-
toztathatatlan És 
egyÉrtelmû igazsága; 
nem áll, hogy az Ér-
telem szigorú logikai 
kívánalma fogalma-
zódna meg egy-egy 

alapjogban.
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gatni. Elég meggondolnunk, miféle üldöztetéseket, 
miféle kockázatokat éltek át ezek az emberek. Félel-
metes tapasztalataik diktálták azt a felismerést, hogy 
az alkotmányosság a szuverenitás korlátozására va-
ló. sieyès belátja, hogy tévedett, vagyis nem igaz, 
hogy minden hatalom a nemzettől átruházott. El-
lenkezőleg, minél kevesebb az átruházott hatalom, 
annál jobb. „semmi sem egyszerűbb, mint akarni.”70 
Paradox módon éppen ezzel szilárdul meg a társa-
dalom és a jog racionális felfogása, a csak a szenve-
délyek uralmával magyarázható rendszer tagadása-
ként. sieyès szerint a korlátokat nem ismerő politi-
kai akarat helyett a kellően széttagolt törvényhozás, 
a hatalmak megosztása, az alkotmányjogi kontroll 
szükséges. „A népszuverenitás nem korlátlan” – is-
meri el az abbé.

Népszuverenitás és népakarat – juthatunk-e kö-
zelebb az érzelmek birodalmához?
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