
Ludassy Mária: Benjámin Constant időszerűsége •  137

ABLAKON, AJTÓN LÓGNA KI

Ó, hogyha egyben látszana, 
és benne lenne m ind, ami. 
Keresgélhetnénk, hol van a, 
jókat lehetne játszani.

Leülne szemben valaki, 
m intha keverne, osztana. 
Ablakon, ajtón lógna ki, 
vinnénk az egészet haza.

Nevetnénk csak, hogy mekkora. 
Két deci, uram ? Ö t deci?
Súlya sem lenne, csak nyoma. 
Ölelhetné, ha szereti.

Fogadnánk, hogy elképzeli, 
s hogy nincs olyan fantázia.

Ludassy Mária

BENJÁMIN CONSTANT IDŐSZERŰSÉGE

Unalmas nemzetközi konferenciák p ro
tokolláris bevezető előadásának szoktak 
ilyen címet adni, bizonyítandó, hogy a 
szervezők nem  fölöslegesen -  s nem  is 
csupán szűk filológiai érdeklődésre szá
m ot tartó  m ódon -  markolták fel az állami 
szubvenciót hosszúra nyúlt rendezvé
nyükhöz. Benjámin Constant idő- és 
helyszerűségéről itt és m ost csak azt tu 
dom  elm ondani, am it Voltaire aktualitá
sáról m ondott Benedek Marcell az ötve
nes években: „sajnos! időszerű..." Persze 
Benjámin Constant maga is mintegy be

biztosította majd’ kétszáz évnyi időtálló
ságát: m ár az 1790-es években felfedezte 
a  jakobinus diktatúra olyatén való bírála
tát, mely egy az egyben alkalmazható volt 
az előkészületben lévő „demokratikus” 
cézárizmusra, és az érvek szerkezetén az 
1815-öt követő ultram ontán és ultrakon
zervatív royalista restauráció éveiben sem 
kellett lényegében változtatni. Constant 
felfedezése -  mely fél évszázaddal meg
előzi Tocqueville m éltán híressé vált diag
nózisát a francia forradalm ak és ellenfor
radalmak közös logikájáról, a XIV. Lajos-
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tói Richelieu-n és Robespierre-en keresz
tül Napóleonig és X. Károlyig töretlen 
adminisztratív despotizmusról -  e királyi 
és császári, köztársasági vagy katolikus 
zsarnokságok egyetlen jelzőben való 
összefoglalására redukálható: anakroniz
mus! Az egy és oszthatadan köztársaság 
credója, a nemzeti nagyság nevében fel
lépő császárság avagy a kizárólagos kato
likus államvallás követelménye két-há- 
rom ezer évvel pörgeti vissza a történelmi 
idő kerekét, olyan antik erényeket hirdet 
a m odern kor emberének, mely erények 
csupán a  magán- és közérdek egységének 
fikciója, az állam biztonságát az államval
lás tiszteletével azonosító teokratikus tö
rekvések, a militarista mozgósítások és a 
felfokozott közéleti egzaltációk talaján te
rem nek meg. M árpedig a m odern polgá
ri társadalomnak nem  a hisztérikus haza- 
szeretet, nem  az egységes h it fanatikus 
szelleme s legkevésbé az ezeken alapuló, 
a magánélet tökéletes ellenőrzését feltéte
lező teljhatalmú állami beavatkozás a  ter
mészetes állapota, hanem  a szomszéd né
pekkel nem  háborúzni, de  kereskedni 
akaró „kozmopolita” kufárszellem, a 
másféle hitek és életformák m egtörését 
erénynek tekintő üdvös közömbösség és 
az államhatalmat a minimálisra korlátozó 
képviseleti rendszer. A m odern polgár 
szabadsága a magánszféra függetlensé- 
gét, a  magánélvezetek szabad kiélését, a 
szabad kereskedelmet és a vallásszabadsá
got (beleértve a vallástól való szabadságot 
is!) jelenti, közéletben érdekei képvisele
tét keresi, és nem  a közakaratban való fik
tív részesedését követeli meg -  mely kö
vetelmény könnyedén a  visszájára fordul
hat, és a KOZ megfoghatatlan akarata ne
vében követelik m eg tőle m agánakarata, 
magánvéleménye és magánélete totális 
alávetettségét... Minek is? És ez Constant 
azonos logikájú jakobinizmus-, bonapar- 
tizmus- és ultramontanizmus-kritikájá- 
nak legnagyobb trouvaille-a. Ama szuvere- 
nitáskoncepciónak, mely éppen, mivel a

nép szuverenitásáról van szó, a népnek 
engedi meg legkevésbé a  lázadást „saját” 
egységes és oszthatatlan akarata ellené
ben. „A nép egésze nevében megkövetelik a 
nép minden részének holocaustját” -  írja 
Rousseau-bírálatában. M ert a TÁRSADAT 
Ml szERZŐDÉs-nek a m odern dem okrá
ciákat előlegező passzusa a népszuvereni
tás korlátozhatatlan hatalmáról, a  parti
kuláris érdekképviseletet kizáró elidege
níthetetlen egységességéről, inkább a to- 
talitáriánus demokráciák logikai előzete
se lett. Ez a  népszuverenitás-koncepció 
nem  ismeri el a polgárok különérdekei- 
nek legitimitását, a magánszféra társadal
mi kontroll alól menekülni vágyó benső- 
ségességének jogosságát, a nem államilag 
megszabott hitek (vagy hitetlenségek) le
hetőségét. Az antik respublikák (itt is in
kább csak a  militarista Spárta és Róma, a 
„filozófus” Athén üde kivétel) követelték 
m eg az egyén eme tökéletes alávetettsé
gét a  közhatalomnak, melynek viszont 
szuverén részese volt. M odern kereske
dőállamokban lehetetlen az érdekeknek 
ama homogeneitása, mely lehetővé tenné 
a közvetlen demokrácia működését. A 
közvetlenség ezen ideájának feltámasztá
sa (legtisztábban Robespierre erényes 
diktatúrájában, de a nem  kevésbé rous- 
seau-iánus ném et populizmus m oderni- 
zációellenességében szintúgy) csupán a 
polgári társadalom leglényegét adó kü- 
lönféleség (magyarul: pluralizmus) meg
fojtására alkalmas. Megöli a m odern 
(képviseleti) demokrácia intézményeit, 
anélkül hogy életre tudná kelteni az antik 
demokráciák privacyt nem  ismerő per
m anens közéletiségét. Constant felfedte, 
hogy ezen egyéniségtipró, szabadság
gyilkos ideál kulcsszava az egység, olyan 
nemzeti szuverenitás, mely nem  ismeri el 
saját polgárai szuverenitását; nem  kifelé 
védi az állam függetlenségét, hanem  oda
bent támadja meg az állampolgári füg
getlenséget. Nem  tudja elfogadni, hogy a 
nemzetek közötti kapcsolatban a hódító
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háborúk helyébe a kereskedelmi ügyle
tek léptek, hogy az állampolgári lojalitás 
többé nem  követelheti meg a teljes m a
gánemberi alávetettséget a közhatalom
nak, hogy a h it fellázad a  politikai diktá
tum ok ellen, hogy az uniformist testén is 
csak egy-két évig hajlandó viselni a m o
dern  polgár, a lelki uniformizáltságot 
m eg addig sem.

M árpedig -  visszautalva a cím re -  né
kem úgy tűnik, hogy mi megint csak uni
formist cseréltünk, és a politikai szabad
sággal nem  nyertük el ama civil szabad
ságot, melyet Constant a  modernitás 
alapkövetelményének tekintett. Az egyik 
egyengondolatot felváltotta a  másik, a ja 
kobinus típusú terro rt a nemzeti egység 
nevében ágálók intoleranciája. M árpedig 
kívülről oktrojált egység elfogadhatatlan; 
csak sokféleségünk, magánszabadsága
ink „kis körein” keresztül ju tha tunk  el -  
h a  nem  is az egységhez, hanem  a  külön- 
érdeket képviselő rendszer intézményeiig, 
melyek, ha hihetünk egy m últ századi li
berálisnak, nem  erkölcseink kikényszerí
tésével hivatottak foglalatoskodni, ha
nem  a  társadalom érdekviszonyainak ko
ordinálásával.

D e  l a  l ib e r t é  d e s  a n c ie n s  c o m p a r é e  á  
c.ft .i .f. d e s  MODERNES című beszédét 
Benjámin Constant az alternatív Akadé
m iának számító Athénée ülésén olvasta 
fel 1819-ben. Az Athénée, az 1786-ban 
alapított Lycée républicaine jogutódja, a 
hivatalos egyetemi oktatásból kirekedt 
szabadgondolkodóknak adott teret a res
tauráció éveiben. Constant 1817-18-ban 
A VALLÁSI ÉRZÜLET TÖRTÉNETÉRŐL, 
1818-19-ben Az ANGOL a l k o t m á n y  
ALAPELVEIRÓL tarto tt előadást. A régiek 
és a  m odernek szabadságáról szóló elő

adás 1819 februárjában hangzott el: fő 
gondolatmenete, a jakobino-populizmus 
elavult, archaikus nép-, haza- és demok
ráciafogalmáról m ár az 1809 körül meg
fogalmazott A HÓDÍTÁS SZELLEMÉRŐL cí
mű m űvében is megtalálható. A jakobi
nusok hisztérikus hazaegzaltációja és Na
póleon világhódító tébolya a görög-ró
mai patriotizmus avítt eszményeiből táp 
lálkozik, melyek nem a szabad polgárok 
alkotta szabad állam m odern szabad
ságeszményét követik, hanem  a hon  sza
badságát a honpolgárok szabadságának 
m inden határon túlm enő korlátozásá
hoz kötik: a politikai hatalom joga és kö
telessége polgárai magánéletének ellen
őrzése, magánerkölcseinek megszabása, 
vallási hitének és közéleti tevékenységé
nek diktálása, cserében az ekképp vegzált 
és dirigált polgár, a népszuverenitás ré 
szeként, maga is megszabhatja az állam 
politikáját, vallását és a  nemzeti erkölcsö
ket -  azaz ellenőrizheti polgártársai m o
rálját, vallási nézeteit és politikai lojalitá
sát. Constant szerint a XIX. század, a „ke
reskedők kora” után, végképp vereséget 
szenvedett Rousseau és Mably, Robes- 
p ierre és Saint-Just katonás köztársasága, 
a m odern kor polgára számára szentebb 
a magánélet szabadsága, m int a kötelező 
közéletiség hazafias szólamai, s az erkölcs
nevelő államhatalom helyett az okos kül
kereskedők kormányzását választja. Már 
ahol szabadon választhat a polgár: m ert 
századunkban könnyedén szert tehet 
olyan erénycsősz államhatalomra, mely 
gondosan bekukucskál polgárai paplanja 
alá, hogy azok szaporodni vágynak-é, 
vagy csak úgy szeretkezni, ám  azt vissza
utasítja, hogy polgárai is belekukkant
hassanak az állami költségvetés kulissza- 
titkaiba.


