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Az egyház és a politikai forma: 
Carl Schmitt és Hans Barion

A megjelölt kérdésre, miszerint „Kortársunk-e Carl Schmitt?”, úgy vélem, nem adha-
tó egyszerű és egyértelmű felelet – főként nem egy ilyen rövid dolgozatban. Ameny-
nyiben mégis rá lennénk szorítva, azt az olcsó választ persze egyből odavethetnénk, 
hogy van, amiben igen, és van, amiben nem. Az érdekesebb megoldást választva a 
következőkben figyelmen kívül hagyom azokat a dolgokat, amikben Schmitt nem lehet 
kortársunk, azaz ahol nyilvánvalóan tévedett, elfogultan vagy elfogadhatatlanul cse-
lekedett, ahol elragadta nagy ívű (és sokszor bombasztikusba hajló) retorikája, vagy 
ahol egyértelműen korának szellemében fogalmazott és gondolkodott. Ezeket hagy-
juk a történészekre. Ehelyett Schmittnek inkább egy olyan gondolatát eleveníteném 
fel, illetve gondolnám tovább, amelyet kimondottan mélyrehatónak, relevánsnak, és 
súlyos problémák megértése szempontjából ma is termékenynek tartok, és amelyet 
ritkán említenek vele kapcsolatban.

Schmittnek e releváns gondolatát egy kevéssé ismert – és egyébként számos tekin-
tetben problematikus – művében fedeztem fel. Az 1923-ban publikált esszé, a Római 
katolicizmus és politikai forma (Römischer Katholizismus und politische Form), mint 
a címe is mutatja, a római katolikus egyház mint politikai jelenség elemzését nyújtja 
(SCHMITT 1925). A következőkben először Schmittnek a politikai formával kapcsolatos 
gondolatát fejtem ki (melyet a katolikus egyház esetén mutat be), de oly módon, hogy 
eredeti megfogalmazásait inspirációnak tekintve megkísérlem azt rendszerezni. Ezek 
után áttérek Schmitt barátja és tisztelője, a kánonjogász Hans Barion értelmezésé-
re, aki a II. vatikáni zsinat Gaudium et spes pasztorális konstitúciójának államelméleti 
részét elemezve mutatja ki Schmitt fogalmainak relevanciáját, esettanulmány formá-
jában. A probléma a látszat ellenére nem teológiai, hanem politikai, illetve – a korabeli 
jelentés szerint – szociológiai. Schmitt megállapításai nem csak és nem is kizárólag a 
római egyházra vonatkoznak, hanem az intézmények általános tulajdonságaira (nyil-
vánosságukra és stabilitásukra). Témaválasztásában szerepet játszhatott, hogy Schmitt 
köztudottan katolikusnak vallotta magát – habár ma úgy látjuk, hogy egy nagyon speci-
ális, tudniillik XX. század elejei, illetve politikai értelemben értve (lásd GERÉBY 2004) –, 
valamint talán a Centrum Párt (illetve a katolicizmus) németországi szerepe is ott lehet 
a háttérben, de írásában vallási kérdéseket nem tárgyal.1 A katolikus pap és egyház-
jogász Barion elemzése is inkább esettanulmánynak tekintendő, mint konkrét egyház-
jogi kérdések vitájának, s ekként tarthatjuk Schmitt elemzése termékeny továbbgon-
dolásának, illetve konkrét alkalmazására tett kísérletnek. 

A műfaját tekintve esszében – amelynek al fresco duktusát Hans Barion majd ki 
is emeli – Schmitt a római katolikus egyházat mint „világtörténelmi hatalmi formát” 
(weltgeschichtliche Machtform) elemzi. A Schmitt által bevezetett „világtörténelmi hatal-

 1  A weimari német katolicizmus problematikájába jó bevezetés: DAHLHEIMER 1998.
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mi forma” már megfogalmazásában sugallja, hogy liminális (azaz egy másik álláspont-
tal szembeni elhatárolódást kifejező) fogalomról van szó. Az egyház ugyanis Schmitt 
számára evilági, látható hatalmi forma, s ekként Rudolph Sohmnak (1841–1917), a kor 
nagy lutheránus jogtörténészének mond ellent, aki szerint az egyház láthatatlan, és 
éppen az intézményesülés során logikusan megjelenő jogi aspektusok eredményezik 
majd a juridikusságnak az egyház történetében végzetesnek bizonyuló hibáját.2

Schmitt az egyház „eszméje” (ideája) és a politikum kapcsolatát vizsgálva a római 
katolikus egyházat eminensen politikai formának tartja, amely azonban minden államfor-
mát és kormányzati formát egyesít magában. Az egyháznak az ellentmondó aspektusok 
egyesítésére való törekvését lényegi elemnek tartja, és a Cusanusra utaló „complexio 
oppositorum” (az ellentétek kombinálódása, lényegében a szinkretizmus) fogalmával 
nevezi meg. E meglátására, illetve a gondolatmenet során fontos szerephez jutó repre-
zentáció fogalmának elemzésére most nem térek ki, hanem egy látszólag csak odavetett, 
ugyanakkor véleményem szerint zseniális gondolatára szeretném felhívni a figyelmet.

Ez a gondolat Schmittnek a „politikai forma” operatív megfogalmazására tett kísér-
lete, ami azonban az egyház elemzéséhez nyújtott segítségen túl kiterjeszthető és fel-
használható a történelmi alakzatok, illetve általában véve a stabilis történelmi entitá-
sok megértéséhez is.

Schmitt kiinduló problémája az, hogy mi magyarázza az egyház politikai hatalmát 
(SCHMITT 1925, 5). E mindenki által elismert világi hatalom titkát az egyház rendkívü-
li rugalmassága felől közelíti meg. Mi rejlik az egyház látszólagos opportunizmusa, 
„elaszticitása”, illetve azon képessége mögött, hogy az emberi életvilágot jellemző 
ellentéteket egységbe tudja foglalni (i. m. 6–10)? Schmitt számtalan példát hoz arra, 
hogy az egyház története során hányszor és hányféleképpen integrálta együtt és egy-
szerre a „trón és oltár” egységét itt, és párhuzamosan a demokráciát másutt; hogyan 
támogatta a royalistákat, de a republikánusokat is; sőt, a békét és a háborút egyaránt 
(minden részt vevő fél ágyúit megáldva). Schmitt elemzésében az egyház azért képes 
az ellentétek összefogására, a complexio oppositorumra, mert rendelkezik az embe-
ri élet „anyagát” integráló formával. „Formán” Schmitt a képviselet (a reprezentáció) 
képességét érti (i. m. 12), ami az egyház alapvető eszméje szerint az emberiségnek 
(a civitas humana) a megváltással a történelemben (vagyis inkább az üdvtörténetben) 
megvalósuló kapcsolata (i. m. 26). A megváltás a „dicsőséges, uralkodó és győze-
delmes Krisztus” reprezentációja; e három jelző külön-külön és együtt is rendelkezik 
politikai jelentőséggel (i. m. 43; lásd GERÉBY 2005, 31–32). A reprezentáció (azaz az 
alapvető gondolat evilági, kézzelfogható megjelenítése) magyarázza Schmitt számá-
ra az egyház „racionalitását”: mármint hatalmi racionalitását, intézményi irányultságát 
és lényegileg jogi természetét.3 Az egyház tehát ily módon a reprezentáció fogalmán 
keresztül eminensen politikai intézményként jelenik meg, amelynek alapja az „autori-
tás” (ma talán inkább „legitimációt” mondanánk). Autoritás pedig nincsen a „meggyő-
ződés etikája” nélkül (SCHMITT 1925, 23). Az egyház tehát nyilvános és kézzelfogható 
intézmény, s ennek kimondásával Schmitt radikálisan szakít a korban uralkodó (a libe-
rális protestantizmus, valamint a Kierkegaard, illetve például a fentebb említett Sohm 
által is képviselt) „privát vallásosság” eszméjével, ami a vallást a legszorosabban kor-

 2  Schmitt egy egészen korai írásában, Az egyház láthatósága (Sichtbarkeit der Kirche) címen már foglalko-
zott ezzel a kérdéssel, de itt sokkal nagyobb szabású elméletet vázol fel (SCHMITT 1917).

 3  A Schmittet jobban ismerők számára már itt felbukkan a Nagy Inkvizítor (SCHMITT 1925, 5), előre vetítve a 
katekhon sajátos schmitti értelmezését, amennyiben egyedül a forma képes visszatartani a káosz erőit.
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látozott magánszférába, azon belül is a privát érzelmek körébe (a „szív mélyére”) utal-
ta.4 Az egyház – Schmitt elemzésében – lényege szerint publikus, történelmi alakzat, 
amelyet ugyanúgy egy forma jellemez, mint minden más történelmi alakzatot. 

Hans Barion jól fogalmazza meg a Schmitt által bevezetett „forma” fogalom jelenté-
sét. A forma az az eszme, amelyet egy történelmi entitás (egyház, állam) megjelenít 
és kifejez. Úgy is mondhatnánk, hogy a forma lényegében az, amiben a történelmileg 
releváns intézmények megalapoztatnak.

Schmitt azonban nem elégszik meg az egyház „világi alakjának” kimondásával, hanem 
elemzi a „láthatóság” formájának követelményeit is. Nézetem szerinte e követelmények 
megfogalmazása Schmitt gondolatmenetének legizgalmasabb része. Schmitt a világ-
ban politikai formaként megjelenő egyház alakjának három (illetve valójában, mint látni 
fogjuk, négy) aspektusát emeli ki. E követelmények teszik lehetővé, hogy evilági politikai 
erőként jelenhessen meg. Schmitt megfogalmazásában „az egyház egy [értékekből és 
emberi voltból álló] világot jelenít meg […] belőle meríti a katolicizmus politikai eszméjét, 
és a hármas nagy formához való erejét: a művészet esztétikai formájához, a jogi formá-
hoz, végül a világtörténelmi hatalmi forma dicsőséges fényéhez.” (I. m. 30.)5

Schmitt nem részletezi a továbbiakban a magától értetődőnek tekintett utalásokat. 
Rekonstrukciónk szerint a politikai forma általa azonosított három követelménye közül 
az első aspektus az esztétikára való képesség, amit legjobban talán úgy fogalmazhat-
nánk meg, hogy ez a tér berendezésére, illetve a retorika megalkotására való képesség. 
A térformálásra való képesség magáért beszél. Mindenki azonnal látja, hogy templom-
ba, zsinagógába vagy egy mecsetbe, esetleg egy parlamentbe lép be, amit nem fel-
tétlenül hosszú előtanulmányok vagy vizsgálat nyomán, hanem a tér jellegzetes kiala-
kítása alapján dönt el. A nyilvános terek alakítása – például egy római fórum vagy egy 
középkori vásártér – jellemzi a korszakot és a kultúrát, amelyben épp ilyen módon jött 
létre. Schmitt első feltételének második eleme a retorikára való képesség. Egy intéz-
mény retorikára való képessége a saját üzenet jellegzetes megfogalmazásának igényét 
jelenti. Minden jelentős történelmi intézményt kitüntet egy sajátos nyelv vagy fogalmi 
készlet, ez pedig az adott intézményt jellemző beszédmód alakítására való képesség. 
Ilyen nyelvi – vagy ha úgy tetszik: retorikai – aspektusnak tekinthetjük az egyház ese-
tében a liturgiát, a himnográfiát, de általában a széles értelemben vett teológia nyelvét, 
illetve, teszem hozzá, a zene vagy akár az ikonográfiai programok képi nyelvezetét, sőt 
a ruházatot is. Ennek lehet példája minden vallás szakrális (azaz liturgikus) nyelve, de 
mint jelezni próbáltam, ide érthetjük a sajátos önkifejezés bármely változatát.

Schmitt-tel szemben persze felvethető, hogy az esztétikai feltétel alatt összevont 
téralakítás és retorika (az intézmény nyelvezete) valójában nem szükségképpen esik 
egybe. Megjelenésük lehet különálló, amennyiben a hatalom megjelenítésének szim-
bolikus világa más, mint a nyelvé. A modern társadalmakat például sokkal inkább csak 
a nyelv határozza meg, mintsem a tér valamilyen közös szimbolika szerinti megformá-
lása. Az első feltétel tehát inkább kettőnek tűnik. 

A politikai forma második nagy feltétele Schmitt szerint a jogalkotó képesség, azaz 
a jogforrásként való működés, valamint a jogérvényesítés képessége, magyarul a tör-
vényhozásnak és a szankcionálásnak a saját körein belüli megalkotási képessége. 

 4  Schmitt érdekes észrevétele, hogy a vallás „privát üggyé” nyilvánítása egyúttal a privát szféra szakralizálását 
is jelenti (I. m. 39).

 5  A fordítás parafrázis, mert magyarul igen nehéz visszaadni Schmitt fogalmait, például tautológia nélkül azt, 
hogy „juridische Rechtsform”.

Politikai teológia
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Ez a katolikus egyház esetében nyilvánvalóan fennáll a kánonjog, illetve az egyházi 
bíróságok formájában. Ennek persze előfeltétele, hogy legyenek olyan jogterületek, 
amelyek sajátlagosak. Létezniük kell olyan cselekedeteknek, amelyeket csak az egy-
ház törvénye ellen lehet elkövetni, és ezekben az esetekben csak az egyházi bíróság 
hozhat ítéletet. Ezt mondja ki a XV. Benedek által kiadott Corpus Iuris Canonici neve-
zetes, 2198. paragrafusa. Ilyen sajátlagos jogterület a bűnök esete, illetve az egyház 
belső működésével kapcsolatos kihágások.

A forma harmadik feltétele a kissé túlfűtött retorika mögé nézve annyit jelent: a hata-
lomgyakorlásra való képesség, az ehhez tartozó legitimáció, hierarchia, adminisztra-
tív végrehajtás, illetve a hatalomgyakorlás kifejezése és megjelenítése. Felvethető itt, 
hogy valójában a hatalomgyakorlás összefügg a jogalkotási képességgel is, hiszen 
abba nemcsak a törvényhozás, hanem a végrehajtás is beleértendő. 

Schmitt formai követelményeit elemezve azt látjuk, hogy e „formák” valóban fon-
tos dolgot ragadnak meg. Leegyszerűsítve Schmitt bombasztikus nyelvezetét, illetve 
elvonatkoztatva a speciális kontextustól, nagyon hatékony fogalmi eszközre tehettünk 
szert. A formai kritériumok ugyanis nem csak és kizárólag az egyház esetében hasz-
nálhatók. Nem sorolnám hosszasan a példákat, de a legkisebbektől a legnagyobb „for-
mákig” működni látszik a formák elvárásrendszere. A klubok, egyletek működése sem 
volna lehetséges saját szabályzat, csak a klub tagjaira jellemző fordulatok (például egy 
focicsapat szurkolóinak énekei), sőt, klubhelyiségének jellegzetes atmoszférája nélkül 
(a csapat logójára, színeire, sáljaira gondolok).

Súlyosabb példának tekinthetjük a Római Birodalmat: a római jog, a latin, illetve a 
görög nyelv (amelynek elsajátítása a gymnasionokban a városokban elnyerhető pol-
gárjog előfeltétele volt), valamint a birodalomszerte a városok ideális alaprajzának 
tekintett Roma quadrata utánzása, az úthálózat mérföldköveinek feliratai, a limesen 
álló császárszobrok, valamint a császári trónus körüli szolgálat mind-mind a „történel-
mi hatalmi forma” identitásának önkifejezése volt. 

Úgy tűnik Schmitt nyomán: arról van szó, hogy az a forma tekinthető történelmileg 
sikeresnek, azaz képes stabil identitás kialakítására, amely e négy követelménynek 
meg tud felelni. Szinte minden longue durée történelmi forma esetében megtaláljuk 
ezen aspektusok párhuzamos megjelenését. A Schmitt által azonosított aspektusok-
ban nem az az igazi újdonság, hogy éppen ezek mentén fejeződik ki egy társadalmi 
forma – mert külön-külön ezt korábban is ismerte volna a történettudomány –, hanem 
az, hogy ezen aspektusok egységet alkotnak. Egy formát a három dimenzió rendezett 
és konzisztens együttese jellemez – és bármelyik aspektus jelentős változása a teljes 
forma megváltozását vonja maga után.6 Azaz a jog, a nyelv és a tér hármasának ösz-
szefüggő együttese segítségével lesz jól megragadható egy társadalmi rendszer for-
mája, vagy egy történelmi forma átalakulása. Schmitt nyomán megfogalmazhatjuk 
talán azt az elég erős tételt is, hogy ezen aspektusok együttes fennállása nélkül nem 
képzelhető el egyetlen stabil társadalmi formáció sem.

A történelmi formák kritériumrendszerének alkalmazására jó példa, hogy a formák közé 
nemcsak államalakulatokat sorolhatunk be, hanem például vallásokat is. A rabbinikus zsi-
dóság, az iszlám és természetesen Schmitt fő tárgya, az egyház stabil alakzatának éppen 
úgy a fenti dimenziók alkotják az alapját, mint az államalakulatoknak. Például a zsidóság 
törvénye a vallási törvény (a Tóra, illetve a halacha), nyelve a Biblia nyelve (mely liturgi-

 6  Itt felmerül az a probléma, hogy az egyik aspektus változása mennyiben befolyásolja a többit – de ezzel a 
fontos kérdéssel most nem foglalkozhatunk.
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kus és nem hétköznapi nyelv), liturgikus tere a zsinagóga, s a rabbinátusnak a zsidóságot 
meghatározó hatalmi formája jellegzetes módon alakítja ki a rabbinikus zsidóság arculatát. 
Hasonlóképpen a kereszténység is kialakítja jellemző egyházjogát, saját teológiai nyelv-
használatát, illetve egyházi (nem csak a templomokban, de az ikonográfiában, zenében 
is megnyilvánuló) művészetét, valamint az egyházi rendet. Az iszlám szintén a törvény-
kezés (a sharia), az arab Korán, illetve az iszlám építészet és a vallási vezetők szerveze-
tének karakterisztikus hatalomgyakorlása révén teremti meg saját „történelmi formáját”.

E négy aspektus: a jogalkotásra való képesség, a retorikára való képesség, az esz-
tétikára való képesség , valamint a „hatalmi forma dicsőséges fénye” (hogy Schmitt 
kissé dagályos megfogalmazását használjuk) együtt alkotja tehát a „történelmi formát”. 
Mennyire használható ezen aspektusok heurisztikája? Úgy vélem, Schmitt belátása 
abból a szempontból is működőképes, hogy nem statikus, hanem dinamikus aspektu-
sokat azonosít. A dinamika két tekintetben jelenik meg: egyrészt ezen aspektusok fej-
lődhetnek egymástól függetlenül, másfelől pedig változhatnak az időben. Az így létre-
jövő alakzatok tehát azáltal, hogy bizonyos értelemben független dimenziókként, illetve 
időben változva fejlődnek, lehetővé teszik a formák változását, az egyenetlenül kifej-
lődött formákat, a nem egyensúlyi alakulatok létrejöttét. Igaz, úgy tűnik, hogy egy tör-
ténelmi formához az aspektusok együttes fennállása szükséges, másrészt azonban 
az aspektusok mindegyike fejlődhet időben, „sajátvektorként” is. Ez igaz a jogalkotás 
folyamatára, a nyelv kialakítására (akármennyire is próbálja tömöríteni mondjuk a sztá-
linizmus nyelvét a „Kratkij kursz”), de a tér megformálására vagy a hatalomgyakorlás 
módozataira is – tehát az aspektusok kifejlődése ténylegesen más-más ritmus szerint 
alakulhat. Ez pedig egy destabilizáló tényező, ha feltesszük, hogy a rend, a stabilitás 
feltétele e négy aspektus egyfajta arányos és konzisztens kifejlődése. 

Ha a rend feltétele az aspektusok egyidejű és arányos megjelenésében manifesz-
tálódó forma, akkor hiánya a káosz, az anarchia. És valóban: tapasztalhatjuk, hogy 
akár a jogalkotásra, akár a közös tér kialakítására való képesség hiánya (a szegre-
gáció vagy a gettó), de akár például a hatalomgyakorlás hiánya a társadalmak szét-
tagoltságának tüneteiként jelzik a társadalom instabilitását. A tiszavirág életű biro-
dalmak, vallási kísérletek pedig negatív oldalról mutatják a kritériumok jelentőségét: 
hiányuk láthatólag instabilitáshoz vezet.7

Nem akarom itt és most aprópénzre váltani Schmitt belátását. Ugyanakkor törté-
nelmileg igazolhatónak látom, hogy a társadalmi átalakulásokat az e dimenziók vagy 
aspektusok tekintetében bekövetkező változások jellemzik. A fenti példában a Római 
Birodalmon belüli jelentős változásokat is éppen e dimenziók megváltozása mentén 
követhetjük nyomon. A legegyszerűbb esetben – politikai (és jogi) folytonosság mellett 
– az új császáréra cserélték ki a limesen álló nagy szobrok fejrészét.8 Jelentősebb vál-
tozás esetén a nyelv és a tér kialakítása is megváltozott, gondoljunk a kereszténység 
dominánssá válásával összefüggésben átalakuló közterekre és középületekre, példá-
ul a pogány templomok radikális átalakítására (ami lerombolásukat vagy keresztény 
templommá való átformálásukat jelentette) – de ezt találjuk a francia forradalomnak a 
múltat végképp eltörölni vágyó rombolási programjában is.9 

 7  Schmitt belátása összefügg a jogrend stabilitására vonatkozó Böckeförde-tézissel, illetve Habermas kommu-
nikatív cselekvési elméletével is (lásd GERÉBY 2005; újranyomva in GERÉBY 2009, 17–32).

 8  A régit meg eldobták. Ennek a gyakorlatnak köszönhetjük a pécsi múzeumban látható Marcus Aurelius-fejet.
 9  E szimbolikus elemek jelentőségének anekdotikus példája, amikor az 1950-es évek elején komolyan felme-

rült, hogy ki kell cserélni a régebbi vasúti síneket, mert azokon a „Magyar Királyi Vasgyár” felirat ellentmon-
dott az új társadalmi „formának”.
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Nem szükséges tovább szaporítani a példákat a jog, a nyelv, a tér és a hatalomgya-
korlás párhuzamos átalakulására. Annyi azonban talán már bebizonyosodott, hogy a 
schmitti fogalmak rendszere, ha csak heurisztikus eszközként is (amennyiben nem 
magyarázatot ad a jelenségekre, hanem az egyes jelenségek megközelítésére, értel-
mezésre, identitásának pontosabb azonosítására képesít), de alkalmas a történelmi 
formák azonosítására, elemzésére, illetve változásainak leírására.

A négy aspektus egymásra utaltságát használta ki Hans Barion, amikor a Schmitt 
nyolcvanadik születésnapjára kiadott Festschriftben ezen aspektusok egyikének válto-
zását vizsgálta az egyház tekintetében, jelesül a II. vatikáni zsinat által 1965-ben kibo-
csátott pasztorális konstitúció, a Gaudium et spes 74. és 75. fejezetét.10 A tudós kánon-
jogász az új korszakba lépés tudatában az vizsgálja, vajon még mindig érvényes-e 
Schmitt egykor rendkívüli erejű megfogalmazása, miszerint a római katolikus egyház-
ban „ragyog-e még a világtörténelmi hatalmi forma”. (BARION 1968; vö. BARION 1984a.)

De ki volt a kevesek által ismert Hans Barion, a „korrekt kánonista” (amint saját pozí-
cióját jellemezte)? Hans Barion, a nagy formátumú, de NSDAP-tagsága, illetve az 
1933-as sterilizációs törvény támogatása miatt ellehetetlenült kánonjogász 1899-ben, 
Düsseldorfban született. Katonáskodása (1917–1918) után Bonnban tanult történel-
met, filozófiát és teológiát, majd 1924-ben pappá szentelték. A nyíltan német-katolikus 
Barion 1933-ban a fundamentálteológus Karl Eschweiler (1886–1936), valamint éppen 
Carl Schmitt hatására belépett az NSDAP-be. Az 1933-as sterilizációs törvény támo-
gatása miatt a Hittani Kongregáció suspensio in divinisszel sújtotta. Egyházi bünteté-
sét ugyan 1935-ben feloldották, de 1937-ben Faulhaber bíboros a müncheni katolikus 
teológiai kar megszűnése (1939) árán is ellenállt (végül sikertelenül) Barion professzo-
ri kinevezésének. 1945 után Barion magánemberként élt Bonn mellett. 1965-ben nyil-
vánosan visszavonta korábbi nézeteit a totalitárius államról, különösen amennyiben 
azok a nemzetiszocialista rezsimet támogatták (SCHRÖCKER 1984, 25–78; DAHLHEIMER 
1998, 219–223 és 368–371).

Barion mint kánonjogász szerint az egyház számára nem lehetséges politikai teo-
lógia – az tehát, ami amúgy Schmitt egyik alapvető eszméje. Ennek három oka: (1) 
egyrészt a közvetett és a közvetlen hatalom lényegi különbsége, amely az egyház 
eszkatologikus, azaz a végidőre való irányultsága miatt áll fenn – ebben Barion egyet-
ért Erik Petersonnal (GERÉBY 2004a); (2) másodszor az, hogy az egyház kívül és túl 
van a politikum Schmitt által konstitutívnak tekintett fogalompárján, a barát–ellenség 
megkülönböztetésen; (3) végül pedig az, hogy e két szempont alapján egyház és poli-
tika között az egyetlen lehetséges kapcsolat a ratio peccati, a világ bűnössége, még-
pedig elkerülhetetlen bűnössége. „Elmúlik e világnak alakja” – idézi Barion Pál első 
korinthusi levét.

A „politikai teológia” terminus Barion szerint kétféle dolgot jelenthet. Egyrészt a teo-
lógiának általa fenntartott előjogot, miszerint (Pál apostol nyomán) „a szellemi ember 
mindent megítél, de őt nem ítéli meg senki”; Barion – erre hivatkozva – az egyház fel-
adatát abban látja, hogy vesse alá szellemi irányításának a világban megjelenő poli-
tikait, és törekedjék befolyásolni azt. Másrészt viszont jelentheti a politikai teológia az 
egyház azon törekvését, hogy a világi-politikai szempontok alapján értelmezze a teoló-
giát. Ez a fajta politikai teológia az egyház azon – teljesen más eredetű és célú – törek-
vését igazolhatná (azt a kísértést jelentve tehát), hogy saját politikai hatalmi pretencióit 
teológiai eszmékkel is alátámassza. Barion a politikai területén – hagyományos kifeje-

10  http://www.ewtn.com/library/councils/v2gaulat.htm. Elérve 2010. szeptember 28.
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zéssel in temporalibus (az időbeli világ dolgaiban) – a potestas directa (a világi állam 
közvetlen hatalma) és a potestas indirecta (az egyház közvetett hatalma) összekeve-
rését tulajdonítja Schmittnek, ezért a „politikai teológiát” ebben a formájában súlyos 
veszélynek látja az egyház számára.

Ezen túlmenően azonban Barion elfogadta Schmitt fent elemzett négy (illetve az esz-
tétikai és a retorikai együttes kezelése révén három) dimenzióját, illetve ezek forma-
ként megjelenő összefüggését, s ebből jutott arra a belátására, hogy a politikai teoló-
gia megjelenése az egyház jogalkotásában (amit zsinati „nyitásként” – aggiornamento 
– szokás értelmezni) feladja a történelmileg megjelenő „hatalmi formát”. A politikai teo-
lógia ezen „felzárkózási” törekvése az egyház számára elkerülhetetlen feszültséget 
teremt a temporális világgal, illetve annak berendezkedésével, mert Barion éppen a 
temporális világhoz szabott „felzárkózás” gondolatában látja a Schmitt által felsorolt 
formai feltételek konzisztenciájának feladását.

Nincs módom ezt ehelyütt részletesen kifejteni, de a Gaudium et spes 73., illetve 
74. paragrafusának fogalomhasználatában megjelenő belső és külső (értsd: teológi-
ai) inkonzisztenciák azok, amelyek a „korrekt kánonista” számára a jogi, illetve a nyel-
vi hatalmi formához való viszony megváltozását mutatják.

Egyetlen példa: a zsinati dokumentum a „a politikai közösség természetéről és cél-
járól” beszél. Barion világosan kimutatja, hogy a konstitúció egyfelől az állami-politikai 
aspektus keret-állammá való visszaszorítását mondja ki azáltal, hogy az állam felada-
tának a társadalmi, illetve az egyéni haladás biztosítását szánja. Ez az elv a liberális 
jogállam fogalma felé mutat. Másfelől azonban a társadalmi egység biztosítása érde-
kében éppen e „politikai tekintély” (korábban még legitimnek tekintett) sokféleségének 
(szintén legitim) visszaszorítását kívánja meg. Ez viszont a liberális jogállam fogalmá-
val nem egyeztethető össze, még akkor sem, ha az állam csak a „dinamikusan felfogott 
közjó”, illetve az „erkölcsi törvény” keretei között szoríthatja vissza a sokféleséget.

A jogi forma tehát ellentmondásossá válik. Barion számára ez egy külső, idegen 
elem szempontjának tisztázatlan beemelése miatt alakulhatott ki. E külső szempont-
ok figyelembevétele önmagában formaidegen elemek vegyítését jelenti az egyház spi-
rituális (teológiai) elveken nyugvó jogi formájával.

Barion egyfelől megadja a tiszteletet Schmittnek fogalmi eszközei időtállóságáért, 
hiszen segítségükkel írható le a jelen helyzet, másfelől egyúttal megerősíti saját régeb-
bi Schmitt-bírálatát, amennyiben a politikai szempont dominanciája kudarccá változ-
tatta a „világtörténelmi hatalmi formát”. Barion az egyház formáját immár „egy hibás 
történelmi fejlemény dicsőséges fényére” módosítja.

Összegzésképpen: Schmitt a Römischer Katholizismus című esszéjében felve-
ti a „politikai forma” meghatározásának egy igen érdekes lehetőségét. Ezt ugyan ő 
maga szisztematikusan nem dolgozta ki, de egy kis módosítással talán összefoglal-
ható a következő formulában: politikai formáról akkor beszélhetünk, ha az önálló jog-
alkotó képességnek, a saját retorikának, valamint a tér elrendezésének – ha tetszik az 
esztétikai önkifejezésnek –, illetve a hatalomgyakorlás módjának egymástól részben 
függő, részben független, de mégis együttesen megkívánt négy feltétele megvalósul. 
E heurisztikus fogalmi eszköztár segítségével a formák történeti és modern értelem-
ben egyaránt jellemezhetők, s segítségükkel megragadhatók a formák közötti különb-
ségek és azok változásai is. A négy aspektus magyarázó értékét tovább növeli az, hogy 
részleges függetlenségük lehetővé teszi egyenlőtlen fejlődésüket, amire Hans Barion 
példát is mutatott a katolikus egyház egy fontos döntésének esetében. 
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E rövid, figyelemfelhívó megfontolás talán segít ama kérdés megválaszolásában, 
miért tanulságos – természetesen kritikus szemmel – ma is végiggondolnunk Carl 
Schmitt jelentős belátásait.
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Mezei Balázs

Erik Peterson antischmittiánus argumentuma∗

I.

Erik Peterson A monoteizmus mint politikai probléma című írása jelentős karriert futott 
be az elmúlt évtizedekben. Viszonylagos rövidsége ellenére az írás meglehetősen 
bonyolult, és nem mindenben egyértelműsíthető gondolatmenetet tartalmaz. Refe-
rátumom célja, hogy áttekintésképpen összegezzem és röviden értékeljem ezen írás 
szerkezetét. Az összegzést „antischmittiánus argumentum” elnevezéssel illetem, mivel 
Peterson írása – minden egyéb tulajdonsága mellett – mint Carl Schmitt Politikai teo-
lógia című dolgozatának polemikus visszautasítása vált ismertté. Ezért ebben a refe-
rátumban ki kell térnem Schmitt válaszára is, amelyet a Politikai teológia II.-ben adott 
Petersonnak. Továbbá állást foglalok a tekintetben is, hogy az antischmittiánus érv mely 
formában lenne tartható: hogyan néz ki egy védhető formára átalakított antischmittiánus 
érv, illetve mennyiben érintheti Schmitt politikai teológiáját. 

II.

A monoteizmus mint politikai probléma megszületésének ideje és körülményei világo-
san mutatják az írás jelentőségét. Mivel az írás bonyolult, nehezen követhető érvet tar-
talmaz, érdemes megnézni Peterson egymásra következő állításait:

− A monoteizmus és a politikai egység kapcsolatának korai görög eredete. Homé-
rosz, Arisztotelész.

− Arisztotelész monarchizmusa szemben a platonikus dualizmussal. 
− A De mundo című pszeudo-arisztotelészi írás sémája: egy Isten, egy kozmosz, 

egy politikai rend. 
− Rex regnat, non gubernat; Le roi règne, mails il ne gouverne pas: az Egy Isten 

elrejtőzik.
− Philón a monarchiáról: a hellenisztikus egységfelfogás és Izrael hitének kapcso-

lódása.
− Róma megjelenése a Mediterráneum politikai színterén: a római uralom mint a 

kozmikus-teológiai monarchia politikai realizációja. 
− Jusztinosz mártír érvelése: a kereszténység az isteni monarchia tiszta kifejeződése.
−Jeruzsálemi Cirill: Isten monarchiája, egyeduralma a keresztény katekézis alapja.
− Tatianosz vádja: a görögök nem monarchikusak, a keresztények igen, mivel ők az 

Egy Istenben hisznek, nem a démonok (szellemi lények) sokaságában. 

∗  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán rendezett „Kortársunk-e Carl Schmitt?” 
című konferencia keretében elhangzott előadás leirata.
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− Irenaeus a monarchiáról: teológiailag a gnósztikus dualizmus elvetése, amivel adó-
dik a politikai felhang: egy Isten, egy uralkodó, egy egyház.

− A fordulat: a monarchianizmus mint teológiai eretnekség. 
− A monarcha és szolgáinak viszonya: trinitárius viták.
− Maximus Tyrius: Isten a Nagykirály, körülvéve szolgáinak sokaságával. 
− Tertullianus: az isteni monarchia védelme a hellenisztikus irodalomból vett érvek 

alapján (Isten istensége nem vész el azáltal, hogy hatalmának gyakorlását megoszt-
ja beosztottaival).1 

− A monarchikus uralom természetének precízebb megfogalmazása: Hadrianus az 
emberek felett uralkodik, nem az állatok felett. Mi tehát az uralom?

− A keresztény uralom-fogalomban Isten a különbözők felett szeretettel uralkodik.
− Első nagyobb summa: „Fejtegetéseink megmutatták, hogy az isteni monarchiáról 

szóló áthagyományozott tan és a szentháromságdogma összekapcsolására irányuló 
első kísérletek kudarcot vallottak.”

− Peterson adataiból nem az derül ki, hogy a monarchia-tan régi, politikai felfogása 
alkalmatlan lett volna a keresztény trinitarizmusra, hanem ellenkezőleg, mint írja: „Ró-
mai Dionysius, mint az alexandriai püspök és Markion tanainak párhuzamba állítása 
mutatja, a „monarchia” (μοναρχια = μια αρχη) fogalmának filozófiai értelmezését, amely 
Antiokhiai Theophilosz és Irenaeus óta a gnosztikus dualizmussal szemben az egyház-
ban megszokottá vált, tudomásunk szerint elsőként alkalmazta a trinitárius viszonyra, 
és ezzel elősegítette a monarchia-fogalom és a szentháromságdogma kibékítését.” 

− A keresztény monoteizmus és a pogány sokistenhit szembeállítása Kelszosz alap-
ján: Kelszosz szerint a keresztény hit sztaszisz, lázadás. Soha nem sikerülhet a különb-
ségek politikai egyesítése.

− Órigenész válasza: a Logosz által sikerül az egyesítés. 
− Hüppolitosz ellenérve: a politikai egység a Sátán műve, aki utánozza az egyház 

egységét.
− A Nagy Politikateológus: Euszébiosz. Krisztus egyetlensége és a Császár egyet-

lensége összetartoznak. 
− Az emberek Augustus uralma előtt „poliarkhiában” éltek, zsarnokok vagy demok-

ráciák „sokféle uralma alatt”, egymástól elszigetelten.2

− Fordulat az érvelésben: „Ágoston azonban a De civitate Deiben (III 30) másként 
fogalmaz.” 

− Euszébiosz denigrációja: „Szembeötlő, hogy Euszébiosz minden művében rész-
ben hasonló kifejezésekkel élve ismételte meg az imént idézett gondolatokat. Ebből lát-
juk, hogy milyen aktuális jelentőséget tulajdonított e felfogásnak. Nem a tudós, hanem 
a politikai publicista szólal meg bennük.” 

− Prudentius mint a fentiek költői összefoglalója. 
− Az arianus vita a monarchisztikus felfogás erősítéséhez vezetett, de lassan elvész 

a politikai felhang. 
− Nazianzoszi Gergely monarchia fogalma: a szentháromsági egységfogalomnak 

nincs teremtményi megfelelője, nem ragadható meg egyetlen személyben. „Ily módon 

 1  Itt olvasható Peterson első inkontextuális kifogása: szerinte Tertullianus nem veszi észre, hogy a szenthá-
romság „külön fogalmiságot igényel”, mint a politikai monarchia.

 2  Ezt Euszébiosz a VII 2, 22-ben részletesen kifejti. Ennek következményei a vég nélküli háborúk voltak és mind-
az a nyomorúság, ami a háborúval járt. „Amikor azonban az Úr és az Üdvözítő megjelent, és az Üdvözítő eljö-
vetelével egyidejűleg Augustus a rómaiak közül elsőként vált a nemzetiségek felett álló uralkodóvá, megszűnt 
a pluralista sokfejű uralom, és béke terjedt el a világon.”
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a keresztény kinyilatkoztatás és Imperium Romanum kapcsolata teológiailag meg-
szűnik.” 

− „Amit a görög atyák az istenfogalom terén elértek, azt nyugaton Szent Ágoston a 
»béke« fogalma kapcsán vitte végbe. Az augustusi béke, amelynek kapcsán az egy-
házban egy igen kétes politikai teológia vitatémává vált, Szent Ágoston szemében 
megkérdőjelezhetőnek tűnik.”3

− Ágoston, a Pax Augusta kritikusa. A kritika lényege, hogy a megígért teljesség 
csak a végítélet nyomán következhet be. 

− Konklúzió: „A monoteizmus mint politikai probléma a zsidó istenhit hellenisztikus 
átalakításából származott…” Ám az isteni monarchia tana a trinitárius dogmával, a 
Pax Augusta értelmezése pedig a keresztény eszkatológiával szemben vallott kudar-
cot. Ezáltal teológiailag nemcsak lezárták a monoteizmust mint politikai problémát és 
megszabadították a keresztény hitet az Imperium romanum láncaitól, hanem elvileg 
a szakítást is végrehajtották minden olyan „politikai teológiával”, amely a keresztény 
kinyilatkoztatást arra használta fel, hogy egy politikai helyzetet igazoljon. Csupán a zsi-
dóság vagy a pogányság talaján létezhet olyasmi, mint „politikai teológia”. Bár a három-
egy Isten keresztény kinyilatkoztatása a zsidóságon és a pogányságon túl létezik, a 
hármasság titka csak magában az istenségben, nem a teremtményben van. Hiszen a 
keresztény által keresett békét sem a császár biztosítja, hanem egyedül annak aján-
déka, aki „hatalmasabb, mint minden értelem”. 

− S a záró lábjegyzet: „A »politikai teológia« fogalmát tudomásom szerint Carl Schmitt 
vezette be az irodalomba az 1922-ben, Münchenben megjelent Politische Theologie 
című művében. Akkori rövid fejtegetéseit nem tartották rendszerezettnek. Jelen érte-
kezésben konkrét példán kíséreltük meg a »politikai teológia« teológiai lehetetlensé-
gét bebizonyítani.”

III.

Peterson ugyan maga is ad egy befejező összefoglalást saját gondolatmenetéről, ez 
azonban nem fedi le az általa korábban mondottakat. Korábban ugyanis azt állította, 
hogy a politikai teológia témája – kisebb-nagyobb mélységben és intenzitással – lénye-
gében áthatja az egész korai teológiatörténetet. Dolgozata szerint ebben az áthatás-
ban csupán a következő gyengítő tényezők érvényesülnek:

− A monarchia fogalmának homályossága a görög nyelvben, illetve ennek megfe-
lelője a római forrásokban. 

− A teológiai monarchia-fogalom fokozatos elszakadása a politikai monarchia-témá-
tól a teológiai viták során.

− Ágoston kritikája a Pax Augustára nézve.

Ami az első tényezőt illeti, a monarchia politikai fogalmát a felhasznált irodalom korában 
senki nem tisztázta. A patrisztikus szerzők metaforikusan, kozmoteológiailag, politika-
teológiailag alkalmazzák a kifejezést; a kifinomuló dogmatikai viták nem érintik a politi-
kai alapvonatkozásokat. A visszatérő állítás, mely szerint „rex regnat, non gubernat”, a 
monarchiában megkülönbözteti az uralkodás elvi és gyakorlati – újabb kifejezésekkel: 
törvényhozó és végrehajtó – vonatkozásait. Mindez teológiailag csak annyiban jelen-

 3  Mit értek el a görög atyák? Semmiképpen sem a politikai teológia felszámolását. 
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tős, hogy az Egy Isten fogalma összefér a sokféle szellemi lény fogalmával, de közvet-
lenül nem érinti az intratrinitárius kérdést.

A teológiai monarchia fogalom történetileg nyilvánvalóan összefügg a politikaival, 
ám a belső problematika eltérő. A problematikát a monarchianizmus és az arianizmus 
vitái tárták fel a patrisztikus korban. E viták azonban kimutathatóan érintetlenül hagy-
ták a politikai teológia alaptézisét, amely szerint egy Isten az égben megfelel az egy 
király uralmának a földön. A monarchianizmus és az arianizmus teológiai vitái, noha 
elszakadtak a közvetlen politikai relevanciától, mégis párhuzamba állíthatók azzal. Itt 
azonban nem a politikai teológia alaptétele válik kérdésessé, hanem az, hogy az ural-
kodó milyen viszonyban van saját magával, családjával, alárendeltjeivel. Nagyon fon-
tos, hogy a monarchianizmus vitája nem a politikai teológia alaptézisének elvetésével, 
hanem megerősödésével zárult. 

Itt érdemes felfigyelni Peterson megjegyzésére Tertullianusszal kapcsolatban. Mint 
írja, Tertullianus nem veszi észre, hogy a Szentháromság „külön fogalmiságot igé-
nyel”, mást, mint a politikai monarchia. Következtethetünk e megjegyzésből arra, hogy 
Peterson szerint Tertullianus tartalmilag is összekeverte a monarchia teológiai és poli-
tikai fogalmait? Vagy csupán terminológiai tisztázatlanságról van szó? Ha az utóbbiról, 
akkor a politikai teológia nem eszmetörténeti-tartalmi, nem is teológiai kérdés, hanem 
terminológiai. Mivel erre a pontra Peterson a későbbiekben nem tér vissza, felteszem, 
hogy ezt a megoldást ő maga sem tartotta elfogadhatónak. Valószínűbb, hogy valójá-
ban tartalmi összekeverésről beszél. Ám ez a pont biztosan nem tartható Tertullianus 
egyéb kijelentései alapján: ő, aki az isteni különbözőséget, a transzcendenciát, a hit 
és az értelem szembeállítását oly erőteljesen képviselte, hogyan gondolhatta volna, 
hogy a politikai monarchia tartalmilag lefedi az isteni monarchiát? Ha nem is kifejtet-
ten, de Tertullianus nyilvánvalóan azt gondolhatta, hogy az isteni rendnek valamikép-
pen meg kell jelennie a földi rendben is, vagyis a politikaiban szintúgy. 

Nazianzoszi Gergely monarchia fogalma – amelyet Peterson fordulatnak tekint, mivel 
annak nincsen teremtményi megfelelője – éppen Ágoston és más szerzők által válik kér-
désessé, akik a trinitárius egységet antropológiailag (az emberi ész-akarat-érzékelés 
hármasságában) megközelíthetőnek (noha nem kimeríthetőnek) tartják. Nazianzoszi 
Gergely érvelése ellenére azt látjuk, hogy a konstantinápolyi uralkodó továbbra is 
kiemelkedő, teológiailag alátámasztott helyzetben van a kereszténység egész épü-
letében. Másfelől a Nazianzoszi továbbra az isteni monarchia központi fontosságát 
hangsúlyozza. Ennek nincs teremtményi megfelelője, ám teremtményi vonatkozását 
nehéz lenne elvitatni.  

Mindennek fényében Ágoston kritikája a Pax Augustára nézve elveszíti átfogó teo-
lógiai relevanciáját. Korának háborúit látva Ágoston eszkatologikus hangsúlyt adott a 
politikai teológia alapkérdésének, és elvetette a korábban érvényes mintát, amelyben 
az egy Istennek megfelelt az egy uralkodó a földön. Mindezzel egy újabb értelmezé-
si távlatot nyitott meg. Mégsem mondhatjuk, hogy a régi politikai teológia csak a zsi-
dóság vagy a pogányság alapjain lehetséges, hiszen a megelőző patrisztika jelentős 
szerzői ennek ellenkezőjéről tanúskodnak. Kérdés, hogy egy mégoly jeles egyház-
atya felfogása milyen alapon, milyen módszertan szerint szegezhető szembe sok más 
patrisztikus szerző világos felfogásával. Megjegyzendő, hogy a római egyház politi-
ka-felfogása sajátos módon folytatja a Római Birodalomhoz kapcsolt politikai teológia 
hagyományát, noha lényegesen átalakítja azt. 
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IV.

Mindent összevéve kimondható, hogy Peterson végkövetkeztetése logikai problémákkal 
szembesül. Először is a Nazianzoszi Gergelyre és Ágostonra való hivatkozás mint „a poli-
tikai teológia vége” azt feltételezi, hogy egy bizonyos dogmafejlődésnek vagyunk itt tanúi, 
amelyben a végső szót a jelzett szerzők mondták ki. Ez azonban több okból is kétes: a 
dogma ugyanis kifejezetten intratrinitárius kérdésekkel foglalkozik, nem pedig a földi-poli-
tikai vonatkozások, hasonlóságok, párhuzamosságok megállapításával. Ez utóbbira néz-
ve Petersonnál az eszmetörténész ítéletét olvassuk. Ám az eszmetörténész még nem fel-
tétlenül teológus, ezért állítása talán történeti állítás, de nem dogmatikai. Nem is filozófiai, 
hiszen efféle érvelést Peterson nem mutat fel. Történeti argumentumként azonban a „po-
litikai teológia vége” nem kellően megalapozott, hiszen ha csupán a jelentős szerzők szá-
mát nézzük, az euszébioszi felfogás sokkal szélesebb körben terjedt el, mint az ellenkező-
je. Ezen a téren tehát Peterson antischmittiánus argumentuma nonsequiturt tartalmaz. 

Ez a nonsequitur megalapozható teológiai oldalról is. A Miatyánkban ezt mondjuk: 
„γενηθητω το θελημα σου, ως εν ουρανω, και επι της γης...”. Vagyis az isteni akarat egy-
ségének és kizárólagosságának valamiképpen a Földön is meg kell valósulnia. Nehe-
zen vitatható, hogy ennek közösségi-politikai dimenziója is van; s az is nyilvánvaló, hogy 
a politikai monarchia ókori fogalma párhuzamban áll az isteni monarchiával, amint ezt 
Peterson is kimutatta. Teológiai oldalról ezért a földi és az égi, a politikai és az egyházi, 
az elvilági és a túlvilági éles szétválasztása csak a párhuzamosság megállapítása mel-
lett fogadható el. Klasszikusan az analogia entis tana, amely platóni-arisztotelészi erede-
tű és a IV. lateráni zsinaton nyert klasszikus formulát (DH 806), kiváló teológiai eszköz-
ként szolgálhat bárminemű politikai teológia kidolgozásában. Itt ugyanis nemcsak arról 
van szó, hogy az isteni és a teremtényi hasonlósága csak a végtelenül nagyobb külön-
bözőség mellett tartható fenn, hanem megfordítva: a végtelenül nagyobb különbség a 
tökéletlen hasonlóság alapján látható be. A megfelelő formájú politikai teológia kérdését 
ezzel természetesen nem válaszoltuk meg, csupán létének követelményét szögezhetjük 
le teológiai oldalról. Sajnos Peterson érvelése e vonatkozást teljességgel nélkülözi. 

V.  

Carl Schmitt közismerten a Politikai teológia II. kötetével válaszolt az akkor már kilenc 
éve elhunyt Petersonnak. Schmitt érvelése alapos, összetett, sok fontos megállapítás 
mellett néhány pontot a fentiek közül is említ, például Ágoston véleménye szerint alap-
talan szerepeltetését Peterson érvelésében. 

Schmitt művének legfontosabb megállapítása azonban az, hogy a „politikai teoló-
gia” Petersonnál teológiai álláspont, amelyet csak a teológia mint tudományág sajátos-
ságai szerint lehet értékelni. Tehát a Peterson által bemutatott eszmetörténeti érvelés 
nem alkalmas egy teológiai kérdés eldöntésére. Peterson írása ugyanis nyilvánvalóan 
a dogmafejlődés elemzése az eredeti dokumentumok alapján, de semmiképpen sem 
tekinthető teológiatörténeti vagy teológiai traktátusnak. 

Schmitt további érvei közül megemlítem az Ágostonra vonatkozó kritikus megjegy-
zését. Mint írja, Ágoston Euszébiosz hatását követően a keleti fejlemények szerves 
továbbfejlődését kihagyva, majdnem egy évszázadot ugorva a nyugati világ teljesen 
eltérő viszonyai közé alakította ki felfogását a Pax Augustáról – ez pedig nem tekint-
hető módszertanilag elfogadhatónak. 
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Homályos marad az is, hogy Peterson miért tartja ezt a specifikus eszmetörténe-
ti fejleményt a politikai teológia „végének”, elintézésének. Azt ugyanis nem állíthatjuk, 
hogy a teológia mint tudomány – akár Ágoston műveiben, akár a későbbiekben – min-
den politikai relevanciától eltekintett volna. Éppen ellenkezőleg: Ágoston egyfajta poli-
tikai teológiát művel, hiszen a közösséget, a földi társadalmat érintő fejleményekben 
a gondviselés üdvtörténeti munkálkodását látja. A nyugati teológiában továbbá a poli-
tika, vagyis a földi társadalom sorsa, számos vonatkozásban kitüntetett fontossággal 
bír. Vajon lehetne-e teljesebb politikai teológiát találnunk, mint a két kard felfogását 
VIII. Bonifác Unam sanctamában? 

Schmitt alaposan elemzi Peterson Euszébioszra vonatkozó kritikus megállapítását, 
és megmutatja a háttérben meghúzódó Harnack-féle értékelést. Schmitt azonban nem 
említi, hogy Euszébiosz hatása miatt aligha beszélhetünk az általa képviselt politikai 
teológia teljes, minden vonatkozású megszűnéséről. 

Schmitt külön fejezetet szentel Peterson zárótételének, az ebben foglalt állítások-
nak. Bírálata megsemmisítőnek tekinthető. Ez nem azért van így, mert Peterson állítá-
sában nincs semmi megfontolandó, éppen ellenkezőleg: nyilvánvaló, hogy a trinitárius 
teológiai viták egy ponton túlléptek a korai politikai teológia állításán. Ez azonban nem 
azért következett be, mert a teológia elveszítette volna politikai relevanciáját (lásd 
Unam sanctam), hanem azért, mert a teológia saját területe szükségképpen túllép a 
politikain. Az intratrinitárius viták specifikusak voltak, és meghaladták a politika rele-
vancia körét, anélkül, hogy megsemmisítették volna azt. 

De facto a nyugati és a keleti birodalom éles kettéválása, a pápaság politikai meg-
erősödése, majd az iszlám terjedése alkalmazhatatlanná tették az euszébioszi politi-
kai teológiát mint ilyet. A monoteizmus mint politikai probléma mindebben nem szűnik 
meg, hanem csupán átalakul, formát vált. Schmitt joggal kifogásolja Peterson állításá-
ban a politikai teológia en bloc elvetését.

VI.

Peterson nem élhette meg a Politikai teológia II. megjelenését, azonban kétségkívül 
képes lett volna bizonyos pontokon hatékonyan védelmezni álláspontját. Ehhez elen-
gedhetetlen lett volna a „politikai teológia” mint kifejezés pontosítása. A kifejezés a teo-
lógiának az emberi társadalom, a politikai szerveződés alapvonatkozásaira utaló taní-
tásait írja le, mégpedig annak egy bizonyos állapotában, melyet euszébioszi modellnek 
nevezhetünk. E modell szerint a római politikai uralom lehetővé tette az evangélium 
befogadását az emberiség által, és lehetővé teszi – a rendezett politikai állapotok fenn-
tartásával – annak hirdetését az idők végezetéig. A római politikai uralomban a császár 
egyeduralma tükrözi, valamiképpen leképezi Isten egységét. Mindez nem érinti az isteni 
szentháromságot, ám az isteni egység, az egyházi egység, a krisztusi tanítás egysége 
meg kell hogy feleljen valaminő földi egységnek (lásd ismét: Unam sanctam). 

Az euszébioszi modell a jelzett történeti tényezők következtében felbomlott. Peterson 
állítása annyi lehetett volna, hogy az euszébioszi modell felbomlásának óvatossá kell 
tennie minket egyetlen politikai-teológiai modell abszolutizálásával szemben. Ágos-
ton érvelése azt mutatja, hogy a politikai teológiának más modelljei is lehetségesek. 
A monoteizmus nem szűnik meg politikai problémának lenni, hiszen a teológia egyben 
politikailag is releváns. Ez a relevancia azonban semmiképpen sem keverhető össze 
az intratinitárius kérdések fontosságával. 
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Peterson állíthatta azt is, hogy a nemzetiszocialista törekvések mellett megjelenő 
teologumenák egy olyan politikai teológia modellt képviselnek, amelynek érvényes-
sége vitatható. E teologumenák – amelyek eredete visszanyúlik a reformációra, majd 
a német aufklérista nacionalizmus egyes fejleményeire – különös hangsúlyt kaptak az 
I. világháború során. Ezt olyan művek mutatják, mint Rudolf Otto A szent című köny-
ve és az erre érkező teológiai reflexiók, amelyek a műben a németség kiválasztottsá-
gának jelét ismerték fel. Az az állítás, miszerint Hitler felemelkedése és Németország 
felépülése az I. világháború után valamiképpen Isten gondviselésének a műve és vég-
eredményben egy ahhoz hasonló modellben értelmezhető, mint amilyet Euszébiosz 
kínált a maga idejében, nyilvánvalóan megsemmisítő kritikának van kitéve. Tény azon-
ban, hogy amikor Schmitt saját művének a Politikai teológia címet adta, nem volt tájé-
kozatlan a jelzett eszmetörténeti háttér felől, noha munkájának tartalma közvetlenül 
kizárólagosan politika- és jogtörténeti jellegű. 

Ha Peterson erre a háttérre kívánt utalni dolgozatának befejező megjegyzésével, 
állítása semmiképpen sem alaptalan. Ám fogalmazása elnagyolt, mert minden poli-
tikai teológia végét hirdette. Miként jeleztem, itt egy formai hiba is fennáll, ugyanis ez 
az állítás éppenséggel politikai-teológiai állítás, így ennek a végét állítani . De teológi-
ai szempontból is ellenérvként szerepelhet az a tény, hogy éppen a II. világháború, a 
népirtás, a holokauszt tragédiája vezetett másokat – így Wolfhart Pannenberget, Hans 
Jonast, Karl Barthot vagy Johann Baptist Metzet – afelé, hogy újfajta politikai teológiát 
dolgozzanak ki, amely számol Isten gondviselő jelenlétével a történelemben, s levon-
ja ennek politikai következtetéseit. E következtetések Metz esetében kifejezetten poli-
tikaiak, ám új értelemben: a szegényekkel és az üldözöttekkel való sorsközösség vál-
lalása imperatívuszának értelmében. Jonasnál Auschwitz eseménye egy teljesen új 
teológiai helyzetet teremt, amely új politikai etikát követel meg, mégpedig a felelősség-
etikát, amelyhez politikai szerkezetek tartoznak. Barth és különösen Pannenberg sze-
mében a történelem az isteni kijelentés terepe, s a történelmi-politikai események kellő 
interpretációja e kijelentés befogadásának körülményeihez tartozik. Ide tartozik a vati-
káni megnyilvánulások politikai teológiai vonatkozása a jelenkorban is.  

Peterson álláspontja tehát megőrizheti aktualitását, amennyiben nem a politikai teológia 
egészére, hanem annak csupán bizonyos modelljére vonatkoztatjuk azt. Másfelől teljesen 
elvétettnek minősíthető egy ebben az értelemben vett politikai teológia Carl Schmittnek 
való tulajdonítása. Peterson antischmittiánus argumentuma azt jelenti, hogy a politikai teo-
lógia egy modelljének kritikáját Peterson világosan a Schmittnek tulajdonított felfogás ellen 
irányítja. Ebben, mint jeleztem, mind a „politikai teológia” kifejezés elnagyolt tartalma, mind 
Schmitt álláspontjának kellő meg nem értése egyformán bírálható. Az antischmittiánus 
argumentum tehát mind formailag, mind tartalmában téves, noha nem teljesen alaptalan. 
Schmitt ugyanis nem teológia-, hanem jogtörténeti elemzést publikált Politikai teológia cím 
alatt. Olyan elemzést, amelynek számos állítása mind a mai napig meghatározó. 

Schmitt Politikai teológiája szakmai írás, bár szélesebb horizontján felmerül a tör-
ténelmi események teológiai értelmezésének átfogóbb nézete is. Schmitt ez utóbbit 
soha nem teszi explicitté. Fiatal korában, a Politikai teológia első publikációjának idején 
Schmitt feltehetően kritikátlanabbul viszonyult a történelem teológiai interpretációjá-
nak lehetőségéhez; ha valamire érvényesen vonatkozhatott Peterson antischmittiánus 
érve, az ez a vonatkozás. A későbbiekben Schmitt felfogása érthetően finomodott, és 
a Politikai teológia II.-ben már nem látni nyomát a politikai közvetlen teologizálásának. 
Inkább egyfajta antropologizálás mutatkozik meg itt, az ember – persze nem a reduk-
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ciósan felfogott ember – egyetemes szerepének kiemelése. Ezt mutatja a régi mon-
dás átalakítása Schmitt részéről a Politikai teológia II. végén. Itt nem azt állítja Schmitt, 
amit Goethe nevezetes mondása, mely szerint: Nemo contra Deum, nisi Deus ipse, 
hanem ezt – egy sajátos, latin nyelvű versben, amely hexameterekkel indít, de önálló 
formában végződik – átalakítja. A teljes vers így hangzik:

Eripuit fulmen caelo, nova fulmina mittit.
Eripuit caelum deo, nova spatia struit.
Homo homini res mutanda.
Nemo contra hominem, nisi homo ipse.

Magyarul:

Égiek égi tüzét elorozta, ma fényt maga lobbant; 
Égiek égboltját elorozta, ma új eget épít. 
Ember által változik át az ember:
Szemben emberrel csak ember állhat. 

A kis költemény formája és tartalma sokatmondó. Formailag hexameterekkel kezdődik, 
de a harmadik sor elhagyja a klasszikus formát, és a negyedik sor már szabadon ritmi-
kus. A változással Schmitt nyilvánvalóan a klasszikus világból való kiemelkedést kívánta 
jelezni. A negyedik sor szabad ritmikája az ember jellemző szabadságát kívánja kifejez-
ni. Tartalmilag a klasszikus eredetre utal, amelyet a felvilágosodás nagy alakjai újrafogal-
maznak. Nevezetesen Turgot járt el ekképpen Benjamin Franklin vonatkozásában, aki-
nek arcképéhez a Schmitt által felhasznált első sor eredeti változatát megfogalmazta.4 

A harmadik sor az antropocentrikus világkép legfontosabb vonatkozását nevezi 
meg, amely szerint az ember célja maga az ember. E sorban felsejlik a latin közmon-
dás, amely szerint Homo homini lupus, ember embernek farkasa. Schmitt azonban 
ezt is átalakítja, és rámutat arra, hogy az ember nem elpusztítója, hanem átalakítója 
az embernek. Végül a negyedik sorban Goethe említett sorát idézi fel, amely a német 
romantika teológiai tartalmát fejezi ki. Erről szól mások mellett a kései Schelling is, 
amidőn az Istenben kialakuló belső ellentétet – mint a valóságfejlődés voltaképpeni 
motorját – kifejti. Ám Schmitt a Goethe-sort is átalakítja, és Isten helyett az emberről 
szól: csak az ember akadályozhatja meg az ember kibontakozását. Ezen állítás mögött 
felsejlik a modern történelem valahány gyilkos konfliktusa egészen a 2. világháború 
monstrózus népirtásáig elmenően. 

Ezt követően csak ez a kérdés marad, amelyet Schmitt kifejezetten nem tesz fel, de 
megválaszolását sokféleképpen sugallja:

Quid est homo?5

 4  Schmitt sorainak eredete visszanyúlik Marcus Manlius Astronomica című költeményéhez (I. század), amely-
ben megtaláljuk az alábbi sort: Eripuitque Iovi fulmen, viresque tonantis. („Elragadta Juppitertől a villámot, és 
mennydörgés erejét” – Caesar dicsérete kapcsán). A sor de Polignac bíboros befejezetlen költeményében (Anti-
Lucretius, 1745) ugyancsak megjelenik némi módosítással: Eripuit fulmenque Jovi, Phœboque sagittas („Elragadta 
Juppiter villámát és a Nap nyilait”). A sor későbbi változata Turgot-tól származik, e formában: Eripuit coelo fulmen, 
sceptrumque tyrannis („Elragadta az égtől a villámot, s a zsarnokoktól az uralmukat”). Ez a sor került fel B. Frank-
lin arcképének lenyomata alá, amelyből több száz készült Franklin 1776-os párizsi látogatását követően. Schmitt 
tehát a Franklin-feliratból kiindulva fogalmazta meg kis költeményének első sorát, majd gondolatmenetét.

 5  Zsolt. 8. 4: „Quid est homo, quod memor es ipsius – Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla?” 
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Frivaldszky János

Lehet-e politikai egy világot átfogó közösség?

Míg a Carl Schmitt által tematizált nagyhatású barát/ellenség dichotómia a maga szim-
bolikus és reális politika-konstitutív jellegében, cselekvésorientáló mivoltában nagy-
mértékben megtermékenyíti korunk gondolkodásmódját, addig Domenico Fisichella 
arra mutat rá, hogy azon „kombinált kulturális irányvonal, amit a kereszténység, majd 
az alkotmányosság és a liberalizmus hozott létre, a modernek demokráciája azt a 
célt tűzte ki, hogy önmagán belül felülmúlja a barát/ellenség antinómiáját, vagy leg-
alábbis annak terét csökkentse és moderálja, egyre inkább a barát/ellenfél békésebb 
dichotómiájával helyettesítve azt” (FISICHELLA 1986, 119). Politikai közösség nem állhat 
fenn az együvé tartozás érzésének megfelelő politikai gyakorlat nélkül, így ha esetleg 
valaki számára a neves olasz politikus és közíró, Igino Giordani a politikai viszonyokat 
a keresztény szeretettel való megreformálására vonatkozó írásai1 utópisztikusnak is 
tűnnek, nem igazán intézheti el pusztán egy kézlegyintéssel a Giordani nagy szellemi 
elődjének is tekinthető (VASALE 1993, 26–27) Jacques Maritain azon állítását, misze-
rint „nincs politikátlanabb szellemi beállítottság, mint a testvéri barátság eszméjével 
szembeni bizalmatlanság” (MARITAIN 1996, 199).

Cotta – mivel a barátság és a politika találkozását a közösség belső zárásának 
momentumában, nem pedig annak erényteremtő jellegében látja, s a közjót is csak mint 
partikuláris közösségi érdeket tekinti, nem pedig mint olyan közösségi értéket, amely 
az egyetemes értékekhez is hozzájárul – számára a politikai viszony mint szimboliku-
san közvetített baráti viszony csak az adott közösségen belül létezik. E politikai viszony 
a barátság révén sem univerzalizálható, hiszen maga a barátság is zárt, minthogy egy 
külső harmadik mindig csak zavaró tényező. Cotta azonban nem látja azt, hogy a ’zárt-
ság’ a ’nyitás’ előfeltétele, amiképpen az identitásszerzés előfeltétele is ezen identitás 
értékeinek kifelé történő ajándékozása. A politikai közösség belső kohéziója, ’zártsá-
ga’ így nem teremt szükségképpen – vagy legalábbis potenciálisan – ellenséget kife-
lé. Ez empirikusan gyakran előfordul, de nem a politikai barátság és a közjó által integ-
rált politikai közösség szükségszerű – lényegi – jellemzője. Téves Cotta azon állítása, 
miszerint az ember – ontológiáján alapuló – végtelenre való vágyakozásának a politikai 
entitások szükségképpen partikuláris jellege vet gátat (COTTA 1991, 116). A politikai ’mi’, 
a közjó és a belső szolidaritás –annak ellenére, hogy egy partikuláris közösségen belül 
érvényesülnek, így kiterjedésük szükségképpen véges – által megvalósított értékek és 
erények, mivel alapvetően emberiek, az univerzalitásba tartanak, ahogyan azt a szto-
ikusok is megérezték. A „tiszta” politika így nem szükségszerűen a partikuláris érdek 
abszolutizálását, hanem a politikai barátságnak az ’emberi nem egyetemes társadalmá-
ra’ való kiterjeszthetőségét jelenti. A sztoikus gondolkodásban az ember nem pusztán 

 1  Az Igino Giordani politikai filozófiai munkásságát feldolgozó irodalomból kiemelem: GIORDANO 1990; Vasale 
1993; D’ALESSANDRO 1992; SORGI 1995.

Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd  81Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   81 2012.02.12.  21:49:442012.02.12.   21:49:44


Vissza a tartalomhoz



82

’politikai’, hanem elsősorban ’közösségi’ lény; Cicero gondolkodásában pedig az a sze-
retetre való természetes hajlam, ami szerinte a jog alapja, végső soron az egész embe-
riségre kiterjed, így az egész emberiségre vonatkoztatott természetes társulási hajlam 
és az abból fakadó kötelék a humanitas, az egyetemes testvériség (szeretet) törvényé-
vé, az egész emberi nem iránti szeretetté (caritas generis humani) alakul át (PIZZORNI 
1995, 102–103). A politikai integráció nem szükségszerűen és nem lényegileg jár a par-
tikuláris entitás abszolutizálásával, s így ellenséges, illetve idegen viszonyulással más 
politikai entitások irányában. A politika éppen az embertársat tekintő politikai barátság 
révén hajlamos az univerzalizálódásra, ami viszont annak jogias és etikai jellegét eme-
li ki, vagyis valójában a politika ’tiszta’ volta az elismerés révén etikai és jogi elemek-
kel vegyül, hiszen a többiekben felismert ’általános emberi’ ismérv képes az emberek 
egyetemes társadalmát konstituálni. A politikai barátság egyetemes konnotációja sze-
rint az ’idegen’ tehát nem idegenséget, nyugtalanságot és gyanakvást ébreszt (COTTA 
1991, 117), hiszen a Másikkal, a tőlem különbözővel való találkozás örömét is adhatja. 
(Figyelemre méltó, hogy a Másik végtelenségére nyitott igazságossági érzék [DERRIDA 
1998, 26] Derridánál az idegenek befogadása politikájának elmélyült és etikailag elkö-
telezett elemzését adja.2) Cotta szerint a politikai entitás, illetve a politikai kapcsolatok 
belső és külső abszolutizációja határesetként jelentkezik, de nem jelenti a politika vilá-
gának deformációját, hanem a belső struktúrájából fakadó lehetőséget valósít meg. 
Úgy véli, a „homo homini lupus” viszony nem kerülhető el a politikai entitás külső reláci-
óiban: „… a politikai viszony minél inkább egységes és integratív, s ezért békét teremtő 
belül, annál inkább szétválasztó kifelé.” (COTTA 1991, 117.) A külső politikai entitás vagy 
annak tagja, ha nem is valóságosan, de potenciálisan ellenség, vagy legalábbis rivális 
– vallja Cotta (uo.). Attól, hogy a politika arra törekszik, hogy kiküszöbölje az erőszak-
hoz való folyamodást a csoporton belül, és létrehozza – ha képes rá – az integráció 
és a megértés kapcsolatait, s szolidaritást teremtsen, az erőszak kifelé még nem szű-
nik meg, sőt uralkodik. Ily módon tehát – Cotta szerint – a politika a barátság-ellensé-
gesség antinomikus dialektikája által meghatározott. Éppen ezért azt vallja, hogy nem 
lehetséges a politika azon strukturális logikájából kitörni, miszerint minél egységesebb 
és integráltabb egy politikai entitás, annál inkább bezárkózik, ez pedig a többi politikai 
entitással való ellenségeskedés forrásává válik. Ez a logika a politika konstitutív ele-
mében, a közjóban – mint a közös identitás meghatározó elemében – is megnyilvánul, 
hiszen azt mindig valakikkel, valamivel szemben kell megfogalmazni, és velük szem-
ben kell megvédeni, s akik így ki vannak zárva belőle – írja Cotta (i. m. 118–119). Cotta 
Hegelnek A jogfilozófia alapvonalaiban kifejtett nézeteit hozza fel véleménye alátá-
masztásául. Hegel szerint a szuverén államok egymás közti vitáit a háború dönti el, s 
minthogy mindegyik állam maga ítéli meg, fennáll-e háborúra okot adó körülmény, így 
végül is mindegyik önmaga bírájává válik.3 Míg Cotta nagy szellemi elődje, Giorgio Del 

 2  Lásd Derridának a menedékvárosok 1996-os, Strasbourg-ban, az Európai Tanácsban megrendezett első kongresz-
szusára írt beszédét: DERRIDA 2000, 77–80. „Vendégszeretethez való jog”-ról, a „vendégszeretet új chartájá”-ról, illetve 
a vendégszeretet „nagy”, „feltétlen” és „egyedi”, ugyanakkor „egyetemes” törvényéről ír. (Vö. RESTA 2003, 44–98.)

 3  Cotta pontos hivatkozást nem tesz, azonban nyilvánvalóan az említett mű következő híres passzusaira gondolhat: 
„[Az itt elmondottakban] rejlik a háború erkölcsi mozzanata. A háború nem tekinthető abszolút rossznak és pusz-
tán külső esetlegességnek, amelynek oka tehát maga is esetleges, bármi is az, a hatalmon levők vagy a népek 
szenvedélyei, igazságtalanságok stb., általában olyasvalami, aminek nem kell lennie.” A háború jelentősége az, 
hogy „fenntartja a népek erkölcsi egészségét közömbösségükben a véges intézmények megszilárdulása iránt; aho-
gyan a szelek mozgása megóvja a tengert a rothadástól, amelyet tartós nyugalom okozna, úgy a háború megóvja a 
népeket attól a romlástól, amelybe tartós vagy éppenséggel örök béke vinné őket.” (HEGEL 1983, 324. §, 344–345.) 
Lásd Kant érintőleges megjegyzését azokhoz, akik szatirikusan állnak az „örök béke” nyugalmához: KANT 1985, 5.
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Vecchio a kantiánus világállam perspektívájában tekintett ENSZ létrejöttét természet-
jogi alapon, az egész emberi nemet átfogó normatív módon fogja fel, amelynek uni-
verzális szervezetébe nézete szerint a természetjog alapján minden államnak bele kell 
tartoznia, de döntéshozatali jogokkal csak az emberi jogokat és a demokráciát tiszte-
lő államok rendelkezhetnének, addig Cotta Hegelre hivatkozik, aki nyíltan bírálja Kant 
’örök békét’ megvalósítani képes világállamának koncepcióját. Hegel szerint a háború 
nemcsak elkerülhetetlen az abszolút módon szuverén államok között, hanem jótékony 
hatása is van, minthogy „a háború megóvja a népeket attól a romlástól, amelybe a tar-
tós vagy éppenséggel örök béke vinné őket” (HEGEL 1983, 345). A béke tehát nem jóté-
temény, nem az emberiség, s benne az egyes államok közjava, hiszen a politikai élet 
egyedüli aktorai, az államok számára voltaképpen káros, míg a háború egyrészt egész-
séges a belső politikai kohézió szempontjából, másrészt elkerülhetetlen vitarendezési 
mód is, mivel nincsen döntőbíróként elfogadott állandó hatalom az államok felett.

Giorgio Del Vecchio az emberi nem természetjogi alapokon álló világtársadalmát 
tekinti – annak sztoikus-kanti értelmében – a nemzetközi politikai és jogrend alapjá-
nak, míg Cotta inkább Hegel gondolataihoz látszik visszanyúlni, aki szerint az államok 
a nyers természeti állapot hobbesi modellje szerint az erő által uralt viszonyban állnak 
egymással. Míg tehát Giorgio Del Vecchio Cicero, Seneca és – többek között – Kant 
alapján az emberi nem egyetemes (politikai) társadalmából indul ki, a természetjog raci-
onális és igazságossági elveinek érvényességét az egész emberi nemre érvényesnek 
tartva,4 addig Cotta a politikai-állami relációkat nem ágyazza be a nemzetközi közös-

      A háború további jótékony hatása Hegel szerint a belső integráció (HEGEL 1983, 324. §). Az államok „olyan egé-
szek, amelyek főképp magukban elégítik ki szükségleteiket” (i. m. 332. §), kifelé pedig ’egyéni szubjektum’-ok 
(i. m. 329. §), ezért „mivel nem létezik olyan hatalom, amely eldönti az állammal szemben, hogy magánvalóan 
mi jogos, és amely megvalósítja ezt a döntést, azért e vonatkozásban mindig a kellésnél kell maradni. Az álla-
mok közötti viszony oly önállóságok viszonya, amelyek megállapodnak egymás között, de egyúttal fölötte áll-
nak e megállapodásoknak.” (i. m. 330. §.) A szerződések elvileg kötnék őket, de mivel „jogaik nem egy általá-
nos, föléjük rendelt hatalmi akaratban, hanem saját különös akaratukban valóságosak”, minthogy az „államok 
egymáshoz való viszonyának elve a szuverenitásuk, azért ennyiben a természeti állapotban vannak egymás-
sal szemben”, a helyzet az, hogy a szerződéseket ugyan be kell tartani, de felmondhatók (i. m. 333. §). Hegel 
rámutat arra, hogy az államok között nincsen prétor, aki a vitákat elrendezné. Az örök béke kanti államszövet-
ségét – amely mint minden államtól elismert hatalom a viszályokat elrendezné, ezáltal pedig a háború mint vita-
rendezési eszköz legitimitása megszűnne – azért nem tekinti a háborúk megszűnési módozatának, mert ezen 
kanti gondolat feltétezné az államok megegyezését, különös szuverén akaratuk találkozását, ami azonban min-
dig csak esetleges jellegű maradna (uo.). Az államok viszályát így, ha a különös akaratuk nem tud egyezség-
re jutni, „csak háború döntheti el” (i. m. 334. §). Minthogy tehát nincs prétor, aki az államok viszályáról határoz-
hatna, ekképpen a „magasabb prétor egyedül az általános, magán- és magáértvaló szellem, a világszellem” 
(i. m. 339. §). A háború alapját adó ok meglétéről minden szuverén állam maga dönt, hiszen egy „állam a maga 
végtelenségét és becsületét minden egyes dolgába helyezheti, s annál inkább hajlik erre az ingerlékenység-
re, minél inkább hosszú belső nyugalom hajt arra egy erőteljes egyéniséget, hogy kifelé keressen és szerez-
zen anyagot tevékenysége számára” (i. m. 334. §), így egy „sérelem képzete”, azaz „egy más állam részéről 
fenyegető veszély képzete” is elég a háborúhoz (i. m. 335. §). Hegel úgy gondolja, hogy a háborús vitarende-
zés emberségesen lefolytatható, mivel az államok „kölcsönösen elismerik egymást, a háborúban, a jogtalan-
ság, az erőszak és esetlegesség állapotában is marad egy kötelék […].” (i. m. 338. §.) A hadviselésnek megha-
tározott, körülhatárolt szabályai vannak, s így például a követek tiszteletben tartása, illetve az, hogy a háborút 
nem magánszemélyekkel szemben viselik, Hegel szerint azt mutatja, hogy a háborúban fennmarad a béke 
lehetősége (uo.). A humánus háború ethoszát a következőképpen igyekszik alátámasztani, s ezzel a háború-
ból magát az ellenségeskedést eltüntetni: „Az újabb háborúkat [tehát] emberségesen viselik, s a személy nem 
gyűlölettel áll a személlyel szemben. […] a hadseregben mint hadseregben az ellenségeskedés valami hatá-
rozatlan, ami háttérbe szorul a kötelesség mellett, amelyet mindenki tisztel a másikban.” (Uo.)

 4  Az emberi nem egyetemes társadalmáról csak akkor beszélhetünk, ha létezik az ’emberi nem’, ha 
„az emberek között fennáll egyfajta természetbeni azonosság” (DEL VECCHIO 2006, 111). Az állam 
abszolút szuverenitását a nemzetközi jog normái határolják be, így „[…] az állam korlátlan önkényé-
nek tézisén […] a leghaladóbb alkotmányok és a nemzetközi szervezetek programjai is felülemel-
kedtek már”. Del Vecchio itt az ENSZ által elfogadott Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatára utal.
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séget megalapozó jogrend természetjogi alapelveibe, mert nála a politika alanya a 
szuverén politikai közösség a maga partikuláris közjavával, nem pedig az emberi nem 
a maga értékeivel, úgymint a világbéke, az egyetemes emberi jogok, illetve a demok-
ratikus értékek. Mind Del Vecchio, mind Cotta harcolt háborúban,5 így a háború poli-
tikai természetéről, jellegéről közvetlenül szerzett tapasztalatok alapján alakíthatták 
ki véleményüket. Bár Cotta „metapolitikai” nézetei meglehetősen összetettek, e késői 
munkája alapján mégis azt mondhatjuk, hogy a politikai viszonyt nem a jogiban old-
ja fel (ahogyan azt Del Vecchio látszik tenni a nemzetközi politika II. világháború utá-
ni „nemzetközi-jogiasodásának” jelenségéből kiindulva), hanem a politikai relációt – 
annak centripetális-aggregatív strukturális jellemzője miatt – szembeállítja a jogival. A 
politikai viszony tehát partikuláris közjavával mindenképpen ellenséget hoz létre a bel-
ső integráció sikerességének – a belső kohézió erősítésének – mértékével párhuzamo-
san. Cotta talán abból indul ki, hogy ha létrejön egy világállam, akkor az már nem poli-
tikai entitás, mert az emberiségnek nincsen, nem lehet ellensége. Carl Schmitt – akire 
Cotta e témát tárgyalva kifejezetten hivatkozik (COTTA 1991, 118) – hasonlóképpen azt 
vallja, hogy ’a politikai’ fogalmi ismérvéből az államok pluralizmusa következik, a poli-
tikai egység ugyanis mindig „előfeltételezi az ellenség valóságos lehetőségét és ezzel 

      E dokumentum az ’emberiség családját’ egy nagy politikai közösségnek tekinti, amelynek minden tagja 
egyenlő méltósággal és alapvető jogokkal bír (i. m. 113). Ha azonban – írja Del Vecchio – az emberiség elin-
dult egy „egységes jogrend kialakulásának az útján, akkor ez minden kétséget kizárólag a békére való közös 
törekvésnek, valamint annak az egyre szélesebb körben elterjedő hitnek köszönhető, hogy a tartós békét 
csak arra a ráció által diktált törvényre lehet építeni, ami az igazságosság és a szabadság törvénye”. Ez a 
meggyőződés abból a történelmi tapasztalatból indul ki, hogy, „ha a minden egyes állam korlátlan szuve-
renitásának dogmáját fogadnánk el, akkor a világ folyamatos instabilitásra és potenciális anarchiára volna 
ítélve” (uo.). Ezért az államok kötelezték magukat arra, hogy elismerik a polgárok alapvető jogait. Ez azon-
ban nem a szuverenitás elvének elhagyását, hanem annak „racionális módon történő helyesbítését jelen-
ti, abban az értelemben, hogy a szuverenitást többé már nem mint abszolút érvényű hatalmat értelmezzük” 
(uo.). Ugyanezen szuverenitás-korlátozást szükséges eszközölni az államok közötti viszonylatokban, s „a 
szuverenitást itt is »alkotmányos« módon kell értelmezni” (uo.). A jogi elismerés feltétele az emberi jogok 
tiszteletben tartása: „Semelyik állam nem várhatja el, hogy de jure elismerjék, ha belső rendszerében eze-
ket a jogokat megsérti, még akkor is, ha esetleg egy részleges de facto elismerés elképzelhető lehet, azzal 
a fenntartással, hogy a továbbiakban az államnak igazabb és szilárdabb alapokra kell helyezkednie.” (I. m. 
113–114.) Az ENSZ Alapokmányát szerinte az egyetemes természeti törvényre kellett volna alapítani, mivel 
az az emberi nem egyetemes társadalmának politikai közösségét alapítja meg. Azonban – írja – „ebben a 
dokumentumban hiába is keresünk a természeti törvényre való bármiféle kifejezett hivatkozást, pedig ennek 
kellene az államok egyetemes Társadalmának logikus előfeltételének lennie: ez az a törvény ugyanis, ame-
lyik az emberi nem egységét szentesíti, és ezáltal a megfelelő nemzetközi szervezethez való csatlakozást 
minden állam számára kategorikus kötelezettséggé teszi”. Nézete szerint az Alapokmány „a csatlakozást 
tévesen fakultatívnak tartja”, márpedig a szabadság nem a csatlakozást érintő döntésben áll, mert ebben 
az esetben a szabadságot összetévesztik az önkénnyel, „elfeledve, hogy a szabadság létezése csak a ráci-
óval és annak törvényével összhangban képzelhető el”. Megoldási javaslata a kötelező tagság és az ENSZ-
ben gyakorolható jogok tekintetében így a következő: „Nézetem szerint […] egy átfogó nemzetközi szerve-
zetnek minden létező államot tagjai közé kellene sorolnia (vagy kérelem alapján, vagy pedig akár ex officio 
is), azonban nem úgy, hogy mindegyiket azonos hatalommal és funkciókkal ruházza fel, hanem úgy, hogy 
világosan elkülöníti egymástól a legitim, avagy az igazságosságon alapuló és a despotikus államokat. Csak 
az első csoportba tartozóknak volna szabad megengedni, hogy a határozathozatalokon és a szavazásokon 
részt vegyenek.” (I. m. 116.) Del Vecchio kantiánus világállam-koncepciója azon a normatív elképzelésen 
nyugszik, hogy az igazságosság az emberi (politikai) közösségek létezésének az oka, alapja és regulatív 
elve: „szilárdan hisszük, hogy a végén győzedelmeskedni fog […] a jog az erő fölött; ha pedig az igazságos-
ság – mint lehető legnagyobb szerencsétlenség – mégis alulmaradna, akkor (hogy Kant szavait idézzük) az 
embernek nem volna érdemes a föld színén élnie.” (I. m. 117.)

 5  Del Vecchio – akit mazziniánus idealizmusa hajtott – bátor önkéntesként harcolt az I. világháborúban (FROSINI 
1995, 3), Cotta pedig a II. világháború ellenállási mozgalmában egy partizáncsapat parancsnoka volt 
Piemontban, hősiességéért katonai bronzkitüntetést kapott.
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egy másik, együtt létező politikai egységet” (SCHMITT 2002, 36). Ily módon szinte már a 
politikai egység, a politikai ’mi’ megléte implikálja a potenciális ellenség fogalmát, s így 
egy másik politikai entitás létét. Amíg tehát az állam létezik, addig mindig több állam fog 
létezni, és „nem létezhet az egész földkerekséget és az egész emberiséget átfogó világ-
állam”, mivel „lényege szerint a politikai egység nem lehet univerzális az egész embe-
riséget és az egész Földet átfogó egység értelmében” (uo.). Ha ugyanis megszűnik a 
barát/ellenség dichotómia puszta eshetősége is – s így lehetetlenné és elgondolha-
tatlanná válik vele a harc, a polgárháború –, akkor már csak a „politikától megtisztított 
világszemlélet” létezik, de „nem létezik sem politika, sem állam” (uo.). Schmitt elméle-
tében az emberiség nem alkothat politikai társadalmat, mert „az emberiség mint olyan 
nem képes háborút folytatni, mert nincs ellensége” (i. m. 37), így Schmitt politika felfo-
gásában az emberiség fogalma kizárja az ellenség, s ezzel együtt a politika fogalmát. 
„Az emberiség nem politikai fogalom, nem is felel meg e fogalomnak semmiféle poli-
tikai egység vagy közösség”, így „a természetjogi és liberális-individualisztikus dokt-
rínák emberisége egy univerzális, azaz minden, a Földön élő embert átfogó szociális 
ideálkonstrukció”, ami csak akkor válik lehetővé, ha kizárták a harc reális lehetőségét, 
s lehetetlenné vált minden, a barát/ellenség szerint való tematizáció (uo.). Domenico 
Fisichella azonban úgy tartja, hogy a politika nem azonosítható a politikai konfliktus-
sal, ő a politika eredendően ambivalens jellege mellett tör lándzsát, ami így magá-
ban foglalja a barát-ellenség dichotómiáját. E koncepcióban a háború, mint a barát-
ellenség ellentét ultima ratiója, nem szükségszerű, inkább csak lehetséges esemény 
(FISICHELLA 1994, 52–53). Ha a háború strukturálisan kötődik is a politikához, nincsenek 
döntő érvek arra – írja Fisichella –, hogy az determinisztikusan bele lenne kódolva akár 
biológiailag, akár antropológiailag, akár történelmileg az emberiségbe (i.m. 54). Egy 
olyan felfogásban, amely a politikai konfliktualitás természetes és szükségszerű kime-
netelének a háborút tekinti, a béke pozitív értelemben definiálhatatlan, hiszen az csak 
ideiglenes „nem-háborúként”, a háború hiányaként értelmezhető (i. m. 55). Azonban 
ahogy a háború politikaelmélete mellett nem érv az, hogy háború gyakrabban van, mint 
béke, úgy a béke politikaelmélete attól még létezhet, hogy annak – a háború pozitív filo-
zófiájával ellentétben – esetleg még nem annyira átütően van jelen a „nagy filozófiája” 
(uo.). Azon túl, hogy a klasszikusok szerint a politikai barátság a politikai közösség leg-
főbb összetartó ereje, megemlíthetjük azt is, hogy például Igino Giordaninak, a neves 
közírónak és politikusnak a parlamentben a békéről – érzékeny politikai helyzetben – 
tett egy-két kijelentése a politika keresztény értelmezésére is komoly hatással lehetett 
Olaszországban, hiszen monográfia dolgozza fel ez irányú gondolatait.6 Fisichella végül 
a béke-politika-háború skálát, az általánosabb szolidaritás-politika-háború skála meg-
felelőjét ajánlja, amely kifejezi a politika – szerinte – lényegi ambivalenciáját is (uo). Ez 
azért jelentős tematizáció, mert így a béke is politika-konstitutív, azaz politikai fogalom-
má válik, amitől nem szakítható el a politikai barátság sem.

De vajon létezhet-e politikai értelemben egy olyan világállam, amely megsemmisíte-
né a politikai viszony ambivalenciáját, tehát a ’politikai barátság’-ban oldaná fel az elke-
rülhetetlen közellentéteket,7 s ezzel eltüntetné az ambivalencia másik oldalát – s így az 

 6   Giordani így fakad ki: „A háború gyilkosság, minden háború.” „Számomra minden háború gyilkosság.” 
(D’ALESSANDRO 1992, 97.) Az erőszakmentes ellenállás példái azt mutatják, hogy politikailag hatékony lehet 
az is, ami nem erőszakos (PIZZORNI 1999, 360). Ezen esetekben nem a béke „nagy filozófiáiról”, hanem poli-
tikai magatartásról van szó.

 7  A Cotta-tanítvány D’Agostino a politikai viszony elkerülhetetlen velejárójának már nem a háborút vagy az ellen-
ségességet, hanem a konfliktust tekinti (D’AGOSTINO 1996, 17).
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ambivalenciát magát is –, minthogy megszüntetné az ellenségeskedést és az ellensé-
get (i. m. 54)? Fisichella ezt a kérdést önmaga számára csak a birodalom vonatkozá-
sában teszi fel, aminek az lehet az oka, hogy Sergio Cotta – általam is vizsgált – érve-
lését (COTTA 1991, 120) veszi alapul, márpedig Cotta szintén csak a birodalom politikai 
formációját elemzi. Sem Cotta, sem Fisichella ez irányú fejtegetései nem tartalmaz-
nak különösebb újdonságot, érvelésük két elemét mégis ki kell emelnem. Szerintük 
ha a centripetális-aggregáló mozgás megszűnik a birodalomban, ha annak határa az 
egész emberiség határával esik egybe, s ezáltal eléri kiterjedése maximumát, akkor 
belülről esik szét, belső polarizációkat teremtve.8 Az olasz kutatók azonban nem szá-
molnak sem a „nem birodalom típusú” politikai aggregációkkal, sem a politikai barát-
ság „nem ellenség elvű” logikájával, ami különösen egy egyetemességre igényt tartó, 
azaz potenciálisan mindenkit befogadó politikai organizáció, formáció esetében érvé-
nyesül. Cotta tagadja, hogy a birodalom képes lenne az általa leírt politikai viszony-
tól és politikai struktúrától különböző logikát megvalósítani (így azt is, hogy a politikai 
barátsággal képes lenne az ellenségeskedés logikáját megszüntetni), még abban az 
esetben is, ha nincsen vagy nem releváns a külső ellenség. Ezzel teljes mértékben 
egyetértek. Azzal azonban nem, hogy Cotta nem kíván a politikai barátságnak univer-
zálisabb, az egyetemes közjóra is nyitott értelmet, jelleget adni. Egy szubszidiárius 
módon szerveződő, azaz a kisebb és a nagyobb, végül a globalizált politikai egység 
közjavait harmonikus egységben megvalósítani képes politikai formáció egyenesen 
igényli a politikai barátság egyetemesebb, közjóra nyitott értelmét. Egyébként éppen a 
Cotta és Del Vecchio által is képviselt keresztény perszonalista elveken épülő politika-
9 és társadalommodell feltételezi a ’politikai barátság’ (testvériség, társadalmi szeretet) 
mellett a ’közjó’, a ’szubszidiaritás’, illetve a ’szolidaritás’ elveit. Ezen elveknek Cotta 
sajátos politikai filozófiai értelmeket látszik adni, például ha a szóban forgó szintetikus 
munkájában írtakat összevetjük Jacques Maritain vagy – az utóbbi által nagyon tisztelt 
(VIOLA 1989, 149) – Luigi Sturzo politikai filozófiájával. Sturzo, a neves politikai filozófus 

 8  A birodalmak egy rendkívül erős belső kohézióval és vitális szolidaritással rendelkező politikai entitásból szü-
letnek, de kiterjedésük és hatalmuk csúcspontja egyszersmind hanyatlásuk kezdetét is jelzi. A kiterjedtségük 
okozza azon szolidaritás erodálódását, amely egykor növekedésük oka volt (COTTA 1991, 120).

 9  Szent Edith Stein a keresztény perszonalistákkal ellentétben még nem politikai társadalomban, hanem – kora gon-
dolkodásmódjának megfelelően – államban gondolkodik, miközben állításai lényegüket tekintve nem térnek el a 
keresztény perszonalistákéitól. Azt állítja, hogy az állam nem normarendszer, hanem szabad személyek közös-
sége (D’AGOSTINO 1994, 413), amelynek a személy, a személyiség kibontakoztatását kell szolgálnia vagy intéz-
ményei révén, vagy azáltal, hogy visszavonulva hagyja az egyéneket és a társaságokat szabad önkiteljesedé-
sükben, működésükben. Ez azt mutatja, hogy nála a személy központi szerepet játszik a társadalom és az állam 
leírásánál (STEIN 1993, 153). Edith Stein az államban és a politikában nem puszta hatalmat vagy kényszerrel sza-
vatolt normarendszert lát, ő az állam fenomenológiai elemzésében a szabad emberek együttlétezésére mutat rá. 
„Az emberi szabadságnak, mint reális szabadságnak, vagyis annak a szabadságnak, ami az interszubjektív kap-
csolatból fakad azon a globális életközösségen belül, ami az állam, nincs szüksége további igazolásra: ez a mi 
autentikus létmódunk [...]” – írja Francesco D’Agostino Edith Stein államtanával kapcsolatban (D’AGOSTINO 1994, 
415). A fentiek megértéséhez és megfelelő értékeléséhez szükség van – röviden – Edith Stein államelméletének 
átfogóbb kontextusban való tárgyalására. Nem a hagyományos értelemben vett államtanról van szó, ezért nem 
szabad úgy olvasni az államról írt művét, mint a többi jogpozitivista közjogi vagy jogfilozófiai írást. Csak a feno-
menológiai célkitűzést szem előtt tartva lehetünk biztosak abban, hogy nem értjük félre államkoncepcióját. Műve 
1922-ben íródott, akkor, amikor az uralkodó (köz)jogászok Reinach, Jellinek és Gerber voltak, így Edith Stein is 
őrájuk hivatkozik. A vizsgálat fő vonala az állami szuverenitás kérdése köré szerveződik. Francesco D’Agostino 
– aki Jacques Maritain művein nevelkedett – bevallja, hogy még számára is gondot okozott megérteni Edith Stein 
szuverenitás iránti érdeklődésének igazi okát. Szent Edith Stein abban a korban írta államtanát, amikor – hegeliá-
nus indíttatásból – nemegyszer ötvözték egymással a politikai filozófiát és az államtant, így elmélete nem lehetett 
mentes sem ettől, sem az akkor uralkodó jogpozitivizmustól. Egész államkoncepciójából a német jogi hagyomány 
államközpontúsága sugárzik, ellentétben a többi – elsősorban francia és olasz – perszonalista filozófussal, akik a 
személy mellett a pluralizmusra építik politikai filozófiájukat; ilyen elmélet a már hivatkozott Jacques Maritainé is.
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és szociológus határozottan leszögezi (ARDIGÒ–FRUDÀ 1992, 141–142), hogy a hábo-
rú a közösség (kollektivitás) számára sohasem jó, sohasem fordul át egy közjóba, sőt 
mindig a társadalom és az egyes egyének kárára van, mert egyrészt új háborúk lán-
colatát indítja el, másrészt számos igazságtalanságot szül, harmadrészt pedig hosszú 
távon ható pszichés és gazdasági károkat okoz (i. m. 142). Vagyis a barátság ellen-
téteként esetlegesen megjelenő ellenségességből logikusan fakadó háború viselése 
nem szolgálja egyik politikai közösség közjavát sem. Következésképpen ha a háború 
ellentétes a politikai közösség közjavával, akkor logikátlan olyannyira elmérgesíteni a 
politikai viszonyt az ellenséggel, hogy az háborúhoz vezessen. Márpedig ha így áll a 
dolog, akkor Cottával ellentétben azt kell mondanunk, hogy egyrészt a) a háború és a 
közjó kizárja egymást, ami – ha a közjó politika-konstitutív szerepét fenntartjuk – azt 
eredményezi, hogy a közjót ellehetetlenítő háborút nem tekinthetjük a politikai viszony 
struktúrájából logikailag kifogástalanul következő eseménynek; másrészt b) az ellen-
séges magatartást – amennyiben az a háború előkészítője – mindenképpen a közjó 
ellen, s így a politikai közösség ellen valónak kell minősítenünk, még a háborút indító 
politikai közösség tekintetében is; végül pedig azt kell állítanunk, hogy c) csak a politi-
kai barátság szolgálja a közjót, minden politikai közösség közjavát. Ha viszont így áll a 
helyzet, akkor a barát/ellenség antinómia nem a politikai viszony strukturális ismérve, 
hanem annak esetleges jellemzője (akkor is, ha bizonyos időszakokban empirikusan 
a politikai viszonyok nagy többségét jellemzi). Ez esetben kijelenthető, hogy a politikai 
barátság és a közjó által egybefogott politikai közösség határai olyan mértékig tágít-
hatók – mivel a politikai szövetségek nem más államok ellen,10 hanem egy magasabb 
szinten megfogalmazott közjóért jönnek létre –, hogy elméletileg akár egy globális poli-
tikai közösség is elgondolható. Sturzo ezen a véleményen van, ám nem egy birodalom 
típusú mechanikus egységet képzel el, amelyet végső soron mindig egy katonai erő 
tart össze, hanem egy olyan, az emberi közösségek egyre táguló, de a kisebb közös-
ségek közjavát meg nem semmisítő, átfogó nemzetközi politikai közösségben gondol-
kodik, amely végső soron tehát az emberek és az emberi közösségek javára jön létre. 
A nemzetközi közösség, így például az ENSZ is (uo.), amelynek Sturzo nagymérték-
ben híve volt, szociológiai értelemben nem eredeti közösség, hanem a népek közötti 
kapcsolatok kitágítása. Ez azonban nemcsak térben való kitágítást, hanem intenzitás-
ban való elmélyülést, az értékek szintézisét is jelenti, ezért átfogó politikai közösség-
ként önálló alakot ölt (i. m. XLIX). A szociológus Sturzo tehát nem egy minden embert 
átfogó (politikai) társadalomban gondolkodik, mert az egy elvont fogalom lenne, mint-
hogy nem egy társadalom van, hanem – többes számban – ’társadalmak’ (società). 
Meg lehet tehát fogalmazni egy, a Föld minden népét átfogó nemzetközi társadalmat, 
azonban ez nem minden ember egyetlen társadalma lesz, hanem államoknak vagy 
népeknek a politikai viszonyaik terén létrejövő sajátos társadalma, amely a partikuláris 
társadalmak saját meghatározott céljai érvényesülésének ad teret (i. m. 73), vagyis a 
nemzetközi társadalom az azt alkotó, társult politikai egységek közjavát szolgálja (i. m. 
42). Az emberi kiteljesedést segíti elő szociológiai értelemben, hogy az ember a par-
tikuláris közösségek határait meghaladva – de e közösségekkel az aktív kapcsolata-
it meg nem szakítva – tudatában legyen annak, hogy az egyre táguló léptékű, maga-
sabb szintű közösségek, társadalmak átfogják vagy tartalmazzák, de nem semmisítik 

10  Cotta szerint a szövetségi politika mindig előfeltételezi egy állandóan jelen levő ellenség alakját, minthogy 
egy szövetség mindig valamelyik állammal szemben jön létre. Ebben áll a politika strukturális korlátja (COTTA 
1991, 122).
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meg a kisebb kiterjedtségű közösségek sajátos javát (i. m. 74). Az emberiség mint az 
egész emberi nemet átfogó világközösség önmagában még csak a meglehetősen 
elvont egyetemes testvériség érzelmét ébreszti – írja Sturzo –, de ez még nem lenne 
elégséges ahhoz, hogy az egész világot valóban egyetlen társadalommá tegye, mert 
hiányzik belőle az egységesüléshez szükséges differenciálódás momentuma. Sturzo 
írásaiból tehát az a következtetés vonható le, hogy egy univerzális közösséget – ame-
lyet teljesen elérni nem, csak megközelíteni lehet – az azt alkotó egységek és azok 
relációinak hálójaként, valamint ezen egységekből álló újabb társadalmi entitások egy-
re bővülő kapcsolatainak egységeként lehet elképzelni (uo).

Cotta úgy véli, az idegenek befogadásának ősi (jog)intézménye – amúgy a nemzet-
közi migráció globális politikai problémájának egyik fontos vetülete – a benne foglalt, a 
felekre vonatkozó jogokkal és kötelességekkel mutatja azon emberi törekvést, hogy – 
a politika logikáját meghaladva – az idegen ne jelentsen feltétlenül ellenséget; ez azon-
ban szerinte már a politikai viszonyokban rejlő bizonytalanságnak a jog eszközei által 
való meghaladását jelenti. Észleli ugyanakkor azt is, hogy az effajta szolidáris (mozga-
tórugójukat tekintve ’testvéri’ vagy ’baráti’) intézmények olyan – erkölcsi indíttatásból 
fakadó – testvéri attitűdöt vagy politikai barátságot mutató politikai aktusok, amelyek 
jogi eszközöket vesznek igénybe az idegen (menekült, hontalan stb.) védelmére.

A kérdés az, politikainak minősíthető-e egy politikai barátságon alapuló, egységes 
és univerzális politikai közösség. Cottával egyetértve úgy vélem, hogy az egyén felet-
ti identitás és az ahhoz tartozó közjó adja a politikai minőséget, mivel azonban a poli-
tikai barátság is konstitutív elemnek tekinthető, a politikai közösség határa elvileg és 
logikailag az emberiség határával esik egybe. Így tehát egy globális politikai közösség 
politikai lesz, mert a politikai közösség lényegi eleme a közjó, a közjavak komplex rend-
szerének megléte, nem pedig az ellenség potenciális tematizálhatósága, míg  a poli-
tikai viszony jellemzője – hangsúlyozom – a közjóra tartó politikai barátság. Cotta úgy 
fogalmaz, hogy egy „ökumenikus” egység lehetősége és főként annak ideája rendkí-
vül aktuális, ez azonban nem lehet egy kizárólagosan politikai folyamat eredménye, s 
utal Szent Ágoston De Civitate Dei című munkájára, amelyet korábban beható elem-
zés alá vont (COTTA 1960). Cotta szerint a politika tehát önmagában, bármennyire is 
áthatja egy szellemiség, nem képes az egzisztenciális bizonytalanság megszüntetésé-
re, mivel a barátság és az ellenségeskedés együtt, egymást táplálva vannak jelen ben-
ne. Az azonban némileg meglepő, hogy nem vonja be elemzéseibe a kortárs keresz-
tény politikai filozófia eredményeit. Cotta külön kezeli a politikai és a jogi viszonyt, így 
a kettő között átmenetet képező igazságossági viszonynak, illetve a barátsági viszo-
nyoknak a jogi és politikai dimenzióban betöltött szerepét nem bontja ki.

Frivaldszky János � Lehet-e politikai egy világot átfogó közösség?
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Gedő Éva

Egzisztencia és normativitás

Megjegyzések Schmitt politikumfogalmához

„A barát, ellenség és harc fogalmai azáltal nyerik el reális értelmüket, hogy kiváltképp 
a fizikai ölés reális lehetőségére vonatkoznak és e vonatkozást meg is őrzik. A hábo-
rú az ellenségességből következik, mert ez egy másik lét létszerű tagadása.” (SCHMITT 
2002, 22.) Schmitt A politikum fogalma1 című művében a politikát az öléssel való ösz-
szefüggésében tárgyalja,2 az ölést, az ellenségességet a politika elkerülhetetlen ele-
mének tekintve. Számos modern politikai filozófus szerint azonban a politikai gondol-
kodás sarokkövét éppen az jelenti, hogy az ölés és a politikai gondolkodás kölcsönösen 
kizárják egymást. „Arról van itt szó, hogy maga az erőszak képtelen beszélni, és nem 
csupán arról, hogy a beszéd tehetetlen az erőszakkal szemben. E miatt a beszédnél-
küliség miatt a politikaelmélet nem sokat mondhat az erőszak jelenségéről, tárgyalá-
sát kénytelen a szakemberekre hagyni” – írja Hannah Arendt A forradalom című köny-
vében (ARENDT 1991, 21). Az ölés ezek szerint kétszeresen sem lehet alkalmas téma 
a politikai elmélet számára: az erőszak éppen hogy a gondolattalanság szürkeségé-
ben tud kibontakozni, a politikai filozófia ellenben csak az erőszakmentesség köze-
gében művelhető. Arendt nemcsak a politikai gondolkodást, hanem a politikát is az 
erőszakon kívül esőként fogja fel: „Amennyiben az erőszak meghatározó szerepet ját-
szik a háborúkban és a forradalmakban, annyiban azok kívül esnek a politikai szférán 
a megörökített történelemben játszott roppant jelentőségük ellenére.” (UO.) Schmitt e 
művében ezzel szemben az ölés legitim politikaelméleti témaként jelenik meg, meg-
szegve az ölés tematizálásának tabuját, átlépve a politikai filozófia által önmaga szá-
mára szabott korlátokon.3

 1  A Der Begriff des Politischen magyar fordítója, Cs. Kiss Lajos a „das Politische” kifejezést „politikainak” fordítja. 
(SCHMITT 2002, 241–286). Én azonban a politikum kifejezést választom, tárgyi és nyelvi megfontolásból. A poli-
tikum terminusa ugyanis Schmitt életművében a politika hagyományos fogalmával való szembeállítás nyomán 
keletkezik. A politikum fogalma 1971-es olasz kiadásához írt bevezetőjében azt írja Schmitt: „az állam klasszi-
kus arculata széttört akkor, amikor politika-monopóliuma (Politik-Monopol) megszűnt. „Az ember a ’politikát’ 
most megkülönböztette a ’politikumtól.’” („Man unterschied jetzt die ’Politik’ von dem ’Politischen’”, QUARITSCH 
1988: 271. – kiemelés G. É.) A mai német politikaelméleti irodalomban úgyszintén a politika és a politikum 
közötti fogalmi distinkció elfogadott (vö. MEIER, Christian 1988, 539. sk; VOLLRATH 1997, 29-56). A magyar szer-
zők között Bence György is a politikum kifejezést használja, a barát és ellenség megkülönböztetés vonatkozá-
sában a következőket írja: az „első válaszkísérlet természetesen magától Carl Schmittől származik, aki beve-
zette a politikum fogalmát”. (BENCE 2007, 22). Kende Péter ugyancsak a politikumot tartja megfelelő magyar 
fordításnak (MANENT 2003, 152). Nyelvi szempontból pedig azért indokolt ez a fordítás, mert a „das Politische” 
kifejezés egy melléknév főnevesítése által lett képezve.

 2  „Az állam mint mértékadó politikai egység rendkívüli jelentőségű jogosultságot összpontosított magánál: a lehe-
tőséget, hogy háborút folytasson, és ezzel nyíltan mások élete felett rendelkezzen. A jus belli tehát egy ilyen 
rendelkezést tartalmaz; kettős lehetőséget jelent: azt, hogy a saját néphez tartozóktól megköveteljék a halálra 
és ölésre való készenlétet, és azt, hogy az ellenség oldalán álló embereket megöljék.” (SCHMITT 2002, 31.)

 3  E tanulmány keretében nem tudok kitérni arra, hogy Schmitt előtt más gondolkodóknál, így Hobbes, Nietzsche 
vagy Freud elméletében miképp jelenik meg az ölés problematikája.
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Mindenesetre úgy tűnik, paradox módon éppen ennek a határátlépésnek, tabusze-
gésnek köszönhető az, hogy Carl Schmitt bekerült „a politikai filozófia klasszikusai-
nak” sorába (WILLMS 1988; vö. LÜBBE 1988, 430). A politikum fogalma, Schmitt mind-
össze mintegy harmincoldalas írása, 1932-es változatának megjelenése óta provokál 
és hat. Több gondolkodó egész életműve a schmitti politikai elmélet megtermékenyítő 
hatásán alapul, az eszmetörténész Kosellecket, a történetíró Assmannt, vagy a poli-
tikai filozófus Agambent egyaránt mély rokonszenv fűzi Schmitt gondolkodásához. 
Ugyanakkor Schmitt hatását illetően jellegzetes jelenség az is, amikor a Schmittet éle-
sen kritizáló szerzők gondolatvilágában – Schmitt nevének említése nélkül – észre-
vétlenül ugyancsak felütik a fejüket a schmitti nézetek, amint ez például Karl Löwith4 
esetében tapasztalható.

Az ölés problematikájának előtérbe kerülése ugyanakkor természetesen nem tekint-
hető elszigetelt elemnek Schmitt gondolkodásában, inkább arról van szó, hogy nála 
az ölés, az ellenség, a döntés, a szuverenitás és más fogalmak használata vélemé-
nyem szerint a politikafilozófia egzisztencialista fordulatát jelenti. E fordulat pozitív 
módon bizonyos – a mainstream politikafilozófiában részben tabusított – gondolatok 
előtérbe kerülésével jellemezhető, ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy más gon-
dolati összefüggések viszont árnyékba kerülnek, sőt tabusítva lesznek Schmitt gon-
dolkodásában.

Ilyen összefüggésnek tekinthető a normativitás kérdése. Schmitt önértelmezése sze-
rint ugyanis az általa képviselt gondolkodási irány a politikum szférájának normamentes 
leírását jelenti. Ezt az önértelmezést, mint látni fogjuk, a Schmitt-értelmezők túlnyomó 
többsége is elfogadja. Véleményem szerint azonban ebben a kérdésben nem szabad 
elfogadni Schmitt önértelmezését, ezért a normativitást interpretációm egyik operatív 
fogalmává kell tennem. Tanulmányomban csak arra tudok kísérletet tenni, hogy jelez-
zem ezt az értelmezési irányt, s megmutassam, hogy Schmitt egzisztencialista politi-
kafilozófiájának mélyén a normativitás egy bizonyos felfogása rejlik, mely meghatároz-
za a szövegekben manifesztálódó, látszólag antinormatív gondolatiságot.

Tanulmányomban két lépésben szeretnék célomhoz közelebb jutni. A politikum fogal-
mával kapcsolatos interpretációs viták elemzésével először azt szeretném megmu-
tatni, hogy a késhegyre menő viták mögött egy közös előfeltevés húzódik, melyet az 
egymással szemben álló vitázók hallgatólagosan elfogadnak: a politikum szférájában 
alapvető szerepet játszó döntés nem normatív jellegű. Tanulmányom második részé-
ben pedig arra teszek kísérletet, hogy körvonalazzam, Schmitt ellenségképzéssel és 
szuverenitással kapcsolatos elgondolásai mögött felsejlik a normativitás felfogásának 
mélyebb szintű, az emberi egzisztenciára vonatkoztatott jelenléte. Természetesen e 
rövid tanulmányban csak jelezni tudom ezt az interpretációs irányt.

ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A politikum fogalmát illetően alapvetően két fő értelmezési irány szilárdult meg a mai 
Schmitt-szakirodalomban, az egyiket rendpártinak, a másikat döntésközpontúnak 
nevezhetjük. A kétféle irány eltérő módon fogja fel a döntés státuszát a schmitti poli-
tikum-koncepcióban, ugyanakkor mindkét értelmezést az jellemzi, hogy Schmitt élet-

 4  Agamben felfigyelt Schmitt Löwithre gyakorolt hatására, amennyiben Löwith Schmitt szellemében, schmitti 
kifejezésekkel jellemezte a tömegdemokrácia és a totalitarizmus közötti viszonyt (vö. AGAMBEN 2002, 129).
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művének valamely korszakában elfoglalt pozícióját fogadja el kiindulópontként a mű 
értelmezése során. 

Az első, „rendpártinak” is nevezhető értelmezés A politikum fogalmában az államot 
és a politikai döntést állítja előtérbe. Eszerint a politikum egy előzetesen adott, konk-
rét, érvényes állami rend előfeltevésein belül határozható meg, amennyiben az állami 
rend fennállása teszi lehetővé, hogy keretein belül a politikai döntések működjenek. 
A döntés tehát csupán alárendelt szerepet játszik, nem jut számára rendmegalapozó 
státusz. Ezen értelmezés alapján Schmitt egyértelműen állampárti gondolkodó, aki 
a kora újkori vallásháborúk nyomán megszilárdult, de mára már megkérdőjeleződött 
modern újkori állam kereteit próbálja megszilárdítani, átmenteni. 

A rendpárti értelmezés hívei – Schmitt 1945 után képviselt önértelmezésével egybe-
hangzóan – a politikumfogalmat ellentmondásmentes egységként igyekeznek rekonst-
ruálni. E megközelítésekben a döntésnek tulajdonított alárendelt jelentőséggel szoros 
összefüggésben az ölés kérdésköre is háttérbe szorul.5 A rendpárti értelmezés hívei 
szerint tévúton járunk, ha az ölés egzisztenciális problematikájának kitüntetett szere-
pet tulajdonítunk a schmitti politikumfelfogásban, hiszen ezzel ab ovo szembehelyez-
kedünk azzal az önértelmezéssel, amelyet 1945 után maga Schmitt fogalmazott meg. 
Schmitt ugyanis 1963-ban megjelentette A partizán elmélete. Közbevetett megjegyzés 
a politikum fogalmához című művét, illetve újra kiadta A politikum fogalma 1932-es – 
leghíresebb – szövegváltozatát, és ekkor félreérthetetlen iránymutatásokat fogalma-
zott meg arra nézve, hogy milyen értelmezést tart kívánatosnak korábbi művét illetően. 
Ezek a friss szempontok az 1932-es szöveghez 1963-ban csatolt új szövegrészekben 
találhatók meg: az előszóban, a jegyzetekben, illetve a kiegészítő fejezetekben. Azt 
a szándékot, hogy Schmitt visszamenőleg egységesítse egész életművét, jól kifejezi 
a műhöz utólag csatolt szövegek elrendezésmódja. Az utólag mellékelt három szöve-
get Schmitt „korolláriumoknak” keresztelte el, ami „szükségszerű folyományt” jelent, 
sugallva, hogy a schmitti életmű szerves egészet alkot. A három „korollárium” azonban 
Schmitt három különböző alkotói korszakában keletkezett. Ismeretes, hogy Schmitt 
„szituatív” gondolkodó volt, akinek gondolkodásában a mindenkori aktuális történel-
mi-politikai szituációhoz alkalmazkodva számos fordulat, pozícióváltás zajlott le, így a 
három korollárium valójában három egymással sok tekintetben összeegyeztethetet-
len pozíciót fejez ki.6 Véleményem szerint módszertanilag nem elfogadható eljárás, 
hogy A politikum fogalmának a weimari köztársaság korszakában íródott szövegét a 
30 évvel későbbi schmitti pozíció intenciói, előfeltevései alapján értelmezzük. Mind-
azonáltal akadnak rendpárti értelmezők, akik önkritikusan elismerik, hogy a politikum 
fogalma egyáltalán nem illeszthető be az ellentmondásmentes rendpártiság sémájá-
ba. Holczhauser például már könyve legelején leszögezi: „Az, hogy Schmitt többféle 
politikumfogalmat használt, nem előre megfogalmazott munkahipotézis volt, hanem 
olyan felismerés, amely a munka során jött létre és módosította az eredeti tervet. A 
különböző fogalmak különbségét, feszültségét és lehetséges szisztematikus egysé-

 5  Rendpárti nézetet képvisel több olyan államjogász, aki az NSZK alkotmányának megalkotásában szerepet ját-
szott, így Böckenförde, Ernst Rudolf Huber, azonkívül a Schmitt-kutatók jelentős része, Bendersky, Pattloch, 
Schwab, Holczhauser, Neumann, Campagna vagy az egyházjogász Hans Barion.

 6  Az első korollárium 1931-ben a weimari köztársaság idején, még Schmitt decizionista korszakában íródott, a 
második szöveg ellenben 1938-ban, azaz Schmitt 1933 utáni alkotói korszakában született, amikor Schmitt 
már az úgynevezett „konkrét rendgondolkodás” álláspontjára helyezkedett, elvetve korábbi decizionizmusát, 
a harmadik szöveg pedig 1950-ből, tehát Schmitt életművének utolsó, 1942 utáni korszakából származik, ami-
kor gondolkodásában a történetfilozófiai elemek kerültek az előtérbe.
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gét kitapogatni fontosabbnak tűnt számomra, mint hogy Schmittnek A politikum fogal-
mát részletekbe menően kidolgozzam.” (HOLCZHAUSER 1990, 7.)

A döntéspárti irány képviselői ezzel szemben a döntésnek tulajdonítanak elsőbbsé-
get a műben, s az értelmezés során ahhoz a decizionista pozícióhoz nyúlnak vissza, 
amelyet Schmitt 1932-ben, a mű megírásának időpontjában képviselt. A döntés prob-
lémájának előtérbe kerülésével párhuzamosan a hangsúlyok is eltolódnak a cselek-
vés filozófiai problémája felé, erőteljesebben jelen van tehát a politikai filozófiai pers-
pektíva. A döntésnek ennél az értelmezési iránynál megalapozó státusz jut (LÜBBE 
1971, AGAMBEN 2002).

A döntéspárti értelmezők kevésbé törekszenek a politikumfogalomban rejlő kétér-
telműségek, paradoxonok kiiktatására, elhallgatására, sőt, a schmitti politikumfelfogás 
kétértelműségeit, önellentmondásait gyakran éppen a politikumfogalom érdemének 
tekintik.7 Agamben például a jogrend és a politika viszonyát éppen a Schmitt által meg-
ragadott paradox dinamikák segítségével jellemzi politikai filozófiájában. A decizionista 
Schmitt-értelmezés mindazonáltal nem kérdez rá a kétértelműségek eredetére, s a két-
értelműségek kritikájára sem vállalkozik. 

A politikumfogalom döntéspárti értelmezését illetően  – kiváltképp az 1970-es évek-
ben – nagy vita bontakozott ki az NSZK-ban az ún. decizinisták és antidecizionisták 
között, s e vita máig nem ért nyugvópontra. Lübbe, a decizionizmus egyik szószólója 
szerint a teljesen szabad és normák által nem kötött döntésnek azért van létjogosult-
sága, mert azokban a mindennapi élethelyzetekben, amelyekben cselekednünk kell, 
nem állnak rendelkezésünkre mindazok az ismeretek, amelyek szükségesek lennének 
ahhoz, hogy megfelelően tudjunk cselekedni. A cselekvés természetében eleve benne 
rejlik, hogy azonnali döntési kényszer érvényesül, ilyenkor kénytelenek vagyunk dön-
tésünkkel mintegy kipótolni az elégtelen tudásunk miatt keletkező hézagot, a döntést 
tehát egyfajta szakadékugrásként kell felfognunk (vö. LÜBBE 1971, 17–18; KOHLER 1990, 
40). A döntésfogalom ellenzői között találjuk Habermast, Krockow-t, illetve Löwithet is, 
aki már korábban, az 1930-as években sok tekintetben megelőlegezte Schmitt politi-
kumfogalmának döntéspárti értelmezését (vö. HABERMAS 1977; KROCKOW 1958; LÖWITH 
1984). 8

A vita résztvevőit – rendpártiakat, decizionistákat és antidecizionistákat – minden 
nézeteltérésük ellenére összeköti az a közös mozzanat, hogy a politikumfogalmat 
Schmitt – gondolkodói életútja során többször módosuló – önértelmezésére támasz-
kodva interpretálják, egyúttal elfogadva azt a schmitti álláspontot, mely szerint a poli-
tikum fogalma nem normatív jellegű. 

 7  Például a kivételes állapotot illetően Agamben ördögi kört emleget, amennyiben „azok a különleges intéz-
kedések, amelyeket a demokratikus alkotmány megmentése érdekében igazolni kell, ugyanazok, mint ame-
lyek a lerombolásához vezetnek” (AGAMBEN 2004, 15). A kivételes állapot meghatározásának problémája 
Agamben szerint „éppen a meghatározatlanság küszöbét vagy zónáját jelenti, ahol a belső és a külső nem 
kizárják, hanem kölcsönösen meghatározatlanná teszik egymást (s’indeterminano)” (i. m. 33).

 8  A schmittiánus decizionista állásponttal szembehelyezkedő Löwith, Krockow és Habermas kritikájának közös 
eleme, hogy a schmitti gondolkodást normán kívüli jellegűnek tekinti. Habermas a racionális döntés fogalmát 
szegezi szembe a schmitti döntésfogalommal, eszerint cselekvéseinket a kényszerítő érveknek és a kötele-
ző érvényességű vitának kell alárendelnünk (vö. HABERMAS 1977, 146; LÜBBE 1988, 433–434; VOLLRATH 1987, 
293–294). Löwith és Krockow egyaránt teljes szubsztanciahiánnyal vádolja a schmitti gondolkodást. Löwith 
„szubjektivált okkazionalizmusként”, vagyis tartáshiányként fogja fel a schmitti gondolkodásmód instabil, pozí-
cióváltásokra fogékony jellegét – voltaképpen Schmitt romantikával szemben megfogalmazott vádját fordítva 
éppen Schmitt gondolkodói habitusa ellen (LÖWITH 1984). Krockow szerint pedig a decizionizmus egzisztenciá-
lis értelme az, hogy „minden döntés elől menekül”, azaz kimerül a teljes passzivitásban (KROCKOW 1958, 158).
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ELLENSÉGKÉPZÉS, SZUVERENITÁS, NORMATIVITÁS

Schmitt szerint az ellenségeskedésben „az ellenség mint ellenfél (mint szemben álló 
fél) oly közvetlenül jelenvalóként és láthatóként adott, hogy már nem is kell előfeltéte-
lezni” (SCHMITT 2002, 73). A politikumfogalom nem normatív jellegére vonatkozó önmeg-
határozás megelőlegezi a politikum előfeltevésmentességét, mégpedig egyszerre két 
vonatkozásban is: Schmitt egyfelől saját politikai elméletének leíró jelleget tulajdonít, 
másfelől pedig a politikai elmélet tárgya, az ellenségesség vonatkozásában azt képvi-
seli, hogy a konkrét személyek önmagához való viszonya semmilyen konstitutív sze-
repet nem játszik az ellenségességben.

Ami a politikumfogalom elméleti státuszát illeti, Schmitt kijelenti: a barát–ellenség 
megkülönböztetés „egy kritérium értelmében nyújt fogalmi meghatározást, nem kime-
rítő definícióként, vagy a tartalom megjelöléseként” (i. m. 19). A politikumfogalom esze-
rint csupán elfogulatlanul, tárgyilagosan leírja az ellenségesség és az erőszak egzisz-
tenciális fenoménjét, ám eközben nem tartalmaz semmilyen értékelő állásfoglalást arra 
nézve, hogy az ellenségesség jelenségét helyeselnünk vagy elleneznünk kell-e.9

Annak az állításnak, hogy a politikum fogalma pusztán leíró jellegű, mindenesetre 
hallgatólagosan hitelességet kölcsönöz az, hogy Schmitt itt egy tabu megnevezésére 
vállalkozott: az ölés végre bebocsáttatást nyert a politikai filozófia témái közé. Úgy tűnik, 
Schmitt csupán egyszerű szavakkal leírja azt, amit amúgy is mindenki lát, csak éppen 
nem meri kimondani, mert az ölésre vonatkozó reflexió társadalmilag tabusítva van. A 
kritériumra való hivatkozás ártatlan jellegét megerősíti például Böckenförde, aki szerint 
A politikum fogalma „nem a decizionizmus elmélete. Ha az áll benne, hogy a politikum 
végső soron a barát ellenség megkülönböztetésre fut ki, akkor ez elsősorban leírás, 
és így is van gondolva. Ez provokálja a kérdést, hogy fenomenálisan így van-e, ha az 
ember szemléli a politikumot, és akként, ami, megpróbálja megragadni. […] A politikum 
fogalma nem a politika normatív elméletéről szól.” (QUARITSCH 1988, 255–256.) 

Ami pedig elméletének tárgyát illeti: Schmitt az ellenségeskedő emberek egziszten-
ciájának létlehetőségére vonatkozó kérdést letiltja, értelmetlennek nyilvánítja. „A barát 
és ellenség fogalmait konkrét, egzisztenciális értelmükben kell felfogni, nem metaforák-
ként vagy szimbólumokként, nem gazdasági, erkölcsi, vagy más elképzelésekkel össze-
keverve és legyengítve, legkevésbé sem privát-individualista értelemben, mint lélektani-
lag magánjellegű érzések és tendenciák kifejezését. E fogalmak nem normatív és nem 
is ’tisztán szellemi’ ellentétek.” (SCHMITT 2002, 20.) Expressis verbis kijelenti: „Az embe-
ri élet e területeinek specifikus ellentéteiből nem vezethető le a barát/ellenség csopor-
tosítás, és ezért a háború sem.” (I. m. 24.) A nem normatív jellegre vonatkozó schmitti 
önmeghatározás az ellenségeskedő cselekvés lehetőségfeltételeire nézve azt jelenti, 
hogy e cselekvéseket személytelen módon kell tekintenünk, azaz egy adott szituációban 
cselekvő konkrét személyekre vonatkoztatottan elvileg nem azonosítható, hogy ezek a 
személyek milyen indítékok alapján cselekednek, milyen személyes előtörténettel ren-
delkeznek, milyen erőkre támaszkodva válnak képessé a cselekvésre, mely segítőtár-
sakra, „barátokra” támaszkodnak eközben; stb. Schmitt szerint formális szemléletmódot 
kell alkalmazni, ami. mindenekelőtt abban fejeződik ki, hogy Schmitt az ellenségképzés 
tekintetében formális kifejezéseket használ, amelyek arra utalnak, hogy passzív történés-

 9  A politikum „jelensége csak a barát/ellenség csoportosítás reális lehetőségének figyelembevételével ragad-
ható meg, közömbösen az iránt, hogy ebből a politikainak milyen vallási, erkölcsi, esztétikai, gazdasági érté-
kelése következik” (SCHMITT 2002, 24).
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ről van szó.10 A politikumfogalom nem normatív jellegére vonatkozó önmeghatározásnak 
az ellenségfogalom tekintetében formalizáló, elszemélytelenítő értelme van, amelyet – a 
schmitti szóhasználathoz kapcsolódva – „semlegesítő” értelemnek is nevezhetünk. 

Az emberi egzisztencia konstitúcióját, önvonatkozását, lehetőségfeltételeit firta-
tó kérdezés értelmetlenné nyilvánítása összekapcsolódik az elméleti, filozófiai kér-
dezés letiltásával is: eszerint nem szabad rákérdeznünk arra, hogy mi a cselekvés 
lehetőségfeltétele. „Ez elég a szuverenitás és egység ésszerű fogalmának a megala-
pozásához. A politikai egység lényege szerint a mértékadó egység, függetlenül attól, 
hogy végső pszichikai indítékait milyen erőkből meríti. A politikai egység vagy léte-
zik, vagy nem létezik. Ha létezik, akkor a legfőbb, azaz a döntő esetben meghatáro-
zó egység.” (I. m. 29.) A politikum, az ellenségképzés konkrét személyekre vonatkoz-
tatható ágenciájára való rákérdezés letiltása összekapcsolódik a politikumfogalom 
lehetőségfeltételeire való módszertani rákérdezés letiltásával.11

E ponton értelmezésemnek szakítania kell a Schmitt által rögzített két tabuval, a 
magára az elméletre, illetve az annak tárgyára vonatkozó kérdezési tilalommal. Ahhoz, 
hogy értelmezhetőek legyenek a schmitti elgondolás paradoxonai, meg kell próbálnom 
filozófiai síkon reflektálni Schmitt elméletére és az ebben az elméletben leírt ágens 
egzisztenciális mibenlétére. Azzal, hogy írásom elején Schmitt elméletét egzisztencia-
filozófiaként azonosítottam, valójában már e két tabu ellen léptem föl. 12

Feladatom tehát abban áll, hogy a schmitti elmélet rejtett, normatív és egzisztenciá-
lis dimenzióit mutassam meg. Módszertani szempontból ennek megvalósítása komoly 
nehézségekkel jár, hiszen a nem explicit explicitté tételét kell elvégeznem,13 a kimondott 
és vállalt mögé kell kérdeznem. E helyütt persze, mint korábban már jeleztem, csak e 
kérdezésirány jelzésére van mód.

Schmittnél mind az ellenség, mind pedig a szuverenitás fogalmának leírásait az jel-
lemzi, hogy e fogalmak előfeltevéséből, konstitúciós elvéből ki akarja iktatni a konk-
rét személyes alanyiság szempontját, mégpedig azon a módon, hogy fogalmiságában 
következetesen kerüli a cselekvés aktív és passzív dimenziója közötti explicit különb-
ségtételt. Ehelyett formális megfogalmazásokat alkalmaz, ennek köszönhetően azon-
ban a fogalmiság folyamatosan kétértelműséggel lesz megterhelve. A kétértelműség 
onnan származik, hogy a háttérben mégiscsak előfeltételezve, működtetve vannak az 
emberi egzisztencia önvonatkozásának és másikra irányulásának struktúrái. Más sza-

10  Az aktív cselekvéseknek a passzív történés jelentésébe való átbillenésének tendenciája számos ponton meg-
jelenik a műben, mégpedig olyan kifejezések alkalmazásában, amelyeket egyaránt használhatunk aktív-cse-
lekvő és passzív, történésre utaló értelemben is. Schmitt például 1932-ben csatolta az alapszöveghez egy 
korábbi előadásának szövegét, melynek címe: „Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen”. 
A Neutralisierung és az Entpolitisierung kifejezések egyaránt rendelkeznek aktív és passzív jelentéssel is: 
semlegesítés/semlegesítődés, illetve depolitizálás/depolitizálódás. A mű magyar fordításában a passzív 
jelentés szerepel: „A semlegesítődések és depolitizálódások korszaka” (i. m. 56).

11  Mindazok, akik rá mernek kérdezni a politikumfogalom előfeltevéseire, a politikumfogalom értelmezése szem-
pontjából inautentikusnak, sőt ellenségesnek minősülnek. A nem normatív jellegre vonatkozó módszertani tiltás-
sal Schmitt megelőlegezte saját ellenségfogalmát, az individuumelvű liberalizmust és a filozófiát – ami számá-
ra már távolról sem formális, hanem normatív ellenségfogalmat jelent: „Schmitt mindig is kizárólag és primeren 
a liberalizmussal, a priváttal fordult szembe”, írja Hofmann (HOFMANN 2002, 165). Jó választásnak tűnik az is, 
hogy Heinrich Meier egyik tanulmányának ezt a címet adta: „A filozófus mint ellenség” (vö. MEIER 1998).

12  A filozófiai önreflexióval szembeni mindennemű idegenkedése ellenére mindazonáltal maga Schmitt is megerősíti 
a politikumfogalom egzisztenciafilozófiai irányban történő értelmezését: „Helmuth Plessner […] joggal mondja, 
hogy nem létezik olyan filozófia vagy antropológia, amely politikailag ne lenne releváns, éppen úgy, mint fordítva: 
nem létezik olyan politika sem, amely filozófiailag irreleváns volna.” (SCHMITT 2002, 41; vö. BIELEFELDT 1994, 16.)

13  Hasonló irányban értelmeztük Schwendtner Tiborral közösen Heidegger filozófiáját a rejtett normativitás vonat-
kozásában (vö. GEDŐ–SCHWENDTNER 2009).
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vakkal: Schmitt elemzéseinek explicit mozgása feltételezi egy olyan dimenzió jelenlét-
ét, amely az alanyiság, az önvonatkozás, másikra irányulás stb. fogalmaival írható le, 
ami az emberi egzisztencia meghatározott felfogásáról árulkodik.

Tekintsük első példaként Schmitt ellenségfogalmát. Az ellenség fogalma többértelmű 
abban a tekintetben, hogy ki/mi a cselekvés alanya és tárgya. A tisztázatlanság a tekin-
tetben áll fenn, hogy mely személy tekinthető a fenyegetés alanyának, illetve tárgyának. 
Számos lehetőség van: én fenyegetem a másikat, veszélyes vagyok rá nézve, ugyan-
akkor a másik is fenyegethet engem, továbbá én fenyegetem önmagamat is. A fenye-
getés fogalma különféle értelmekkel telítődhet: ha az ellenség fenyeget engem, akkor 
nekem nincs mozgásterem, önvédelemre vagyok késztetve. Ellenben ha én fenyege-
tem az ellenséget, akkor szabadon döntök arról, hogy fenyegetni akarom a másikat – 
és ezzel netán önmagamat is.14 Amint Schmitt írja egy helyütt: „Egy politikailag léte-
ző nép tehát nem mondhat le arról, hogy az adott esetben a barátot és az ellenséget a 
saját meghatározásával a saját veszélyére különböztesse meg.” (I. m. 34.)

Az ellenségfogalom kapcsán tehát több szinten is belép a bizonytalanság a cselekvés ala-
nyisága tekintetében. Schmitt elmulaszt különbséget tenni interszubjektív vonatkozásban akö-
zött, hogy konkrétan ki a cselekvés alanya és ki a tárgya. Továbbá a cselekvés alanyi pólu-
sát illetően kiderül, hogy a cselekvés nem közvetlenül adott, arra előzetesen el kell szánnom 
magam. A konkrét személytelenséget egyrészt az biztosítja, hogy az én–másik viszony tekin-
tetében nem érvényesítjük az alanyi és tárgyi reláció közötti különbségtételt, azonkívül pedig 
az, hogy elmulasztjuk tematizálni a döntés vonatkozásában az alanyiság problémáját.

Schmitt a szuverenitás fogalmát ismét csak formálisan, azaz ágenciamentesen ragadja 
meg. Első pillantásra úgy látszik, a szuverenitás fogalma kitüntetetten az államra vonat-
kozik, azonban alaposabb olvasás után kiderül, hogy a szuverenitást Schmitt e művé-
ben is tágabb értelemben fogja fel, amint azt már a Politikai teológiában is megfogalmaz-
ta: „a kérdés mindig a szuverenitás alanyára, vagyis a fogalom konkrét helyzetben való 
alkalmazására irányul” (SCHMITT 1992, 4). Schmitt a szuverenitás alanyiságának kritéri-
umát az érvényességtételezés képességében fedezi fel, amelyet A politikum fogalmá-
ban legtöbbször a „mértékadó egység”, „politikai minőség”, „politikai egység” kifejezé-
sekkel jelöl.15 Az érvényességtételezés képességét Schmitt elvontabb, egzisztenciális 
jellegű kérdésfeltevésként is megfogalmazza, mégpedig a cselekvés és az előfeltevés 
közötti kapcsolat problémájaként. A formalizáló törekvés – és ennek nyomán a kétértel-
műség – a szuverenitásfogalom kapcsán ismét a tekintetben jelentkezik, hogy Schmitt 
megfogalmazásmódjaiban tökéletesen elmosódik a különbség a cselekvés aktív és a 
passzív mozzanata között. A cselekvés és az előfeltevés közötti elsőbbségi, konstitúciós 
viszonyban eldöntetlen marad, hogy a cselekvés teremti-e meg aktívan az előfeltevést,16 
vagy pedig az előfeltevés jelenléte teszi lehetővé a cselekvést.17 

14  Schmitt szerint „minden résztvevő maga döntheti el, hogy az idegen más-léte a konkrétan fennforgó konflik-
tushelyzetben az egzisztencia saját fajtájának tagadását jelenti-e és ezért az idegent elhárítja vagy harcban 
legyőzi, hogy megőrizze az élet saját, létszerű fajtáját” (SCHMITT 2002, 19). A politikumfogalom kétértelműség-
éhez vö. HOFMANN 2002, 107; HOLCZHAUSER 1990, 85.

15  A „politikai egység, már amennyiben egyáltalán létezik, mindig a mértékadó egység és ’szuverén’ abban az értelem-
ben, hogy a mértékadó esetről való döntés, még ha ez a kivételes eset is, fogalmi szükségszerűséggel mindig őt illeti 
meg. Itt a szuverenitás szónak éppúgy megvan a helyes értelme, mint az ’egység’ szónak.” (SCHMITT 2002, 26.)

16  „Ha a gazdasági, kulturális vagy vallási ellenerők olyan erősek, hogy önmaguktól határozzák meg a rendkívüli hely-
zetről való döntést, akkor éppen ők váltak a politikai egység új szubsztanciájává.” (I. m. 27.)

17  „A háború egyáltalán nem a politika célja és értelme vagy akár tartalma, ellenben valóságos lehetőségként mindig 
adott előfeltétel, amely az emberi cselekvést és gondolkodást sajátszerű módon határozza meg, és ezáltal létre-
hozza a specifikus politikai viselkedést.” (I. m. 23; kiemelés az eredetiben.)
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Így abban az értelmezési vitában, hogy A politikum fogalmában az állami rendnek 
van-e elsőbbsége a döntéshez képest, vagy pedig épp fordított a helyzet, vagyis a dön-
tés, sőt a polgárháború megelőzi az állami rendet, úgy foglalhatunk állást, hogy a vita 
eldönthetetlen, mert mindkét verzió alátámasztására találhatók szöveghelyek a műben. 
Néhol az szerepel, hogy a politika „nem a népek szervezett egységei (államok vagy 
impériumok) közötti háborúra vonatkozik, hanem a polgárháborúra” (SCHMITT 2002, 22; 
kiemelés az eredetiben), másutt ellenben arról van szó, hogy „az állam a maga számá-
ra mint egész hozza meg a barát/ellenség döntést” (i. m. 21). Az állami szuverenitás 
meghatározása tekintetében jelentkező kétértelműség18 tehát mélyebben van megala-
pozva a szuverenitásfogalomban, méghozzá az előfeltevés és a cselekvés viszonyára 
vonatkozó kétértelműségben. A szuverenitásfogalom kapcsán már nyilvánvalóan az 
emberi önvonatkozás transzcendentális dinamikái érvényesülnek, hiszen arról a kér-
désről van szó, hogy az emberi cselekvés és az előfeltevés viszonyában melyik moz-
zanatnak jut az elsődlegesség, az aktív szerep. Így az alanyiságot jelölő szuverenitás 
fogalmában éppen a kulcsmozzanat, az alanyiság bizonytalanodik el, mert nem lehet 
azonosítani, hogy hol van jelen az alanyiság aktív mozzanata. 

Összefoglalva tehát azt állítom, hogy Schmitt a konkrét elemzéseinek szintjén folya-
matosan az egzisztencia bizonyos mozgásait írja le, ám nem vesz tudomást arról, hogy 
az egzisztencia lehetőségmezőjének mely pontját aktivizálja éppen: alanyként vagy 
tárgyként tételezi-e az egzisztenciát, az ön- és másikra vonatkozás mely struktúráját 
alkalmazza az aktuális gondolatmenetben. E rejtett, de konkrétan alkalmazott struktú-
ramozzanatok azonban eredetileg normatív vonatkozással bírnak – ugyanakkor ez az 
elvi szintű normativitás eltűnik a konkrét elemzésekben, pontosabban ezer alakban, 
ám általános érvényűségét és elvi jelentőségét elveszítve jelenik meg.

Amennyiben például Schmitt a másik fenyegető jellegére hivatkozik az ellenségeske-
dés okaként, e szempontot normatív állításként is megfogalmazhatnánk: „a másik általi 
fenyegetés esetében az önvédelem elvi létjogosultsággal bír” – de ezt csak akkor tehet-
nénk meg, ha ezt az elvet önvonatkozó módon rögzítenénk. Schmitt eljárásának lénye-
ge azonban éppen abban áll, hogy az önvonatkozás szintjét elzárja a vizsgálata elől, 
faktumként rögzíti azt a lehetőséget, hogy az ellenségeskedés kirobbanásának oka az, 
hogy valaki visszaütött. Elemzésének más pontján viszont az egzisztencia másik alap-
mozgását aktualizálja, és nem a passzivitás és önvédelem, hanem az aktivitás és dön-
tés mozzanatát állítja olvasója elé  faktumként. Ebben az esetben Schmitt arra utal, hogy 
az ember legyen bátor, akár az életét is merje kockára tenni – okoskodásában tehát itt is 
megjelennek normatív szervező elvek, ám ismét nem explicit, elvszerű módon. Az egzisz-
tencia alapmozgásainak váltogatása, billegtetése tehát láthatatlanul, a háttérből vezérli 
a kifejtés menetét, az érvényesség más és más logikáját előtérbe állítva. 

Ha elfogadjuk a politikum előfeltevésmentességére vonatkozó kijelentését, akkor 
Schmitt már a kezdet kezdetén legyőzött bennünket, ugyanis éppen ezzel előlegezte 
meg, csempészte be a politikumfelfogás döntő elméleti téziseit: a cselekvésfogalom 
státuszát illetően a filozófia tabusítását, a cselekvés tekintetében pedig a cselekvés 

18  Az alábbi két idézet például éppen ellentétes módon határozza meg a politikai minőség lényegét: „Ha elég 
erősek, hogy az állami irányítás által akart, érdekeiknek és elveiknek ellentmondó háborút megakadályoz-
zák, de nem elég erősek, hogy önmaguktól saját döntésük alapján határozzanak el egy háborút, akkor már 
nem létezik egységes politikai minőség.” (I. m. 27.) „Már akkor is politikai minőség, ha csupán negatív érte-
lemben rendelkezik ama döntő folyamat befolyásolásának lehetőségével, ha abban a helyzetben van, hogy 
a híveihez intézett tilalmakkal háborúkat akadályozzon meg, vagyis mértékadó módon tagadja az ellenfél 
ellenségminőségét.” (I. m. 25.)
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formális felfogásmódját. Így pedig akármilyen élesen elítélhetjük Schmitt ellenséges-
ségre vonatkozó nézeteit, koncepciónk logikája mégis az ő igazát fogja alátámasz-
tani. Schmitt pedig igazolva érezheti magát: „A politikum fogalma című kis írásom 
sorsa mielőbb már magának a fogalomnak az alkotórészévé válik. Ez a legtöbb, ami 
a hírnevéhez hozzáfűzhető; az egzisztenciális valódiság biztos jele: az értekezés 
a politikum kritériumát a barát és ellenség megkülönböztetésében pillantja meg, és 
nézd csak: ez az értekezés barátságot és ellenségességet szül, és van ereje hoz-
zá, hogy mindazt, ami vele találkozik, magától barát és ellenség szerint csoportosít-
sa.” (SCHMITT 1991, 140.) 

Leo Strauss a műről 1932-ben írt rövid recenziójában19 azonnal felvetette a nor-
mativitás kérdését, azt vetve Schmitt szemére, hogy önmeghatározása ellenére maga 
sem marad normamentes, mert igenli, pártolja a politikumot. Azonban ő sem jelezte 
itt a további filozófiai problematikát, miszerint a normativitás kérdésköre nem merül 
ki az értékelés mozzanatában, hanem az emberi létezés mélyrétegeibe utal bennün-
ket – más szóval, Strauss sem kérdez rá a normativitás egzisztenciális státuszára. 
Úgy vélem, s a jövőben ezt szeretném részletesebben kidolgozni, az egzisztencia és 
a normativitás kapcsolatának, rejtett dimenzióinak feltárása lehetséges értelmezési 
kiutat jelenthet Schmitt politikai gondolkodásának paradoxonaiból.

19  Leo Strauss recenziójának jelentőségére utal, hogy Heinrich Meier külön könyvet szentelt annak a kérdésnek, 
mennyiben tekinthetők a straussi kritikára adott válasznak A politikum fogalma következő, 1933-as kiadásá-
ban mutatkozó jelentős szövegeltérések (STRAUSS 1932, MEIER 1998).
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Pokol Béla

A liberális/konzervatív dichotómia kitágítása: 
szellemítettség/rögzítettség

Tanulmányomban Carl Schmitt konzervativizmusának jellemzőit és antiliberalizmusát 
elemezve a társadalomelmélet átfogóbb szintjén használható kategóriapárost igyek-
szem megfogalmazni. A korábbi filozófiai gondolkodás, majd a különböző társadalmi 
képződmények társadalomtudományos megfigyelése kapcsán nyert ismeretek általá-
nosítása számos dichotómiát hozott létre, melyek lehetővé teszik a résztudások és a 
részletes ismeretek közös gondolati keretekbe illesztését, illetve a közös fogalmi nyelv 
révén a különböző területeken belül nyert ismeretek összehasonlítását. Az objektív/
szubjektív, kognitív/normatív, érzelmi/értelmi, materiális/formális, analitikus/szintetikus, 
kollektivista/individuális, partikuláris/univerzális, rendszeres/kazuisztikus stb. a legkü-
lönbözőbb társadalmi jelenségek tudományos elméleteinek elemzésénél és értékelé-
sénél használható kategóriapárost jelentenek, és egész ismerettömegek fontos aspek-
tusait teszik láthatóvá, melyek ezek nélkül észlelhetetlenek lennének. Talcott Parsons 
a Ferdinand Tönnies-i közösség/társadalom dichotómia felbontása kapcsán a minta-
változók („pattern variables”) kategóriapárosaiban próbálta megtalálni a társadalmi 
állapotok leírásának átfogó aspektusait (POKOL 2004, 40–48). Számomra egy sor tár-
sadalmi szféra történeti változásainak és ezek elméleteinek sokéves elemzése után, 
a közmorál és a kritikai morál megkülönböztetése kapcsán merült fel a morálfilozófiák 
és mai morálelméletek osztályozásánál, hogy tágabban a társadalmi állapotok szelle-
mítettségének vagy rögzítettségének feltevése az, ami alapvetően szembeállít egy sor 
jogelméletet, morálelméletet, politikaelméletet és szociológiaelméletet.

E rövid írásomban azt szeretném megvizsgálni, hogy a szellemítettség/rögzítettség 
kategóriapáros középpontba emelésével az eddig ismert kategóriapárosok által már 
jelzett aspektusok közül melyeket lehet ezekben összevonni.

A SZELLEMÍTETTSÉG ÉS A RÖGZÍTETTSÉG 
ELMÉLETI MEGFOGALMAZÁSAI

Hegel „odakinti”, közösségben már létező erkölcsével szemben Kant kategorikus impe-
ratívusza mögött a rögzített-kinti erkölcs tagadása rejlik, így etikája szerint mindenkor 
individuális szellemi döntésekkel, tudatosan kell létrehozni a morális támpontot. (A kanti 
vonal híve, Ernst Tugendhat a görög „ethosz” szó kettős értelmének hibájából eredez-
teti, hogy Hegel a közösségi erkölcsi normákat is beleértette a morálba. [TUGENDHAT 
1994, 34—35.]) E gondolatok továbbvitelét illetően a XIX. században a fősodorba tar-
tozó morálelméletek terén a kanti formális etika dominált, amellyel szemben a kinti-rög-
zített erkölcs mint konvencionális „szokáserkölcs” leértékelésre került, és a kanti verzi-
ót mint a nagyobb egyéni felelősség és szabadság individuális etikáját szembeállították 
az ósdi tradíciók „tompa” szokáserkölcsével. A leértékelés ellenére Hegel kiindulópont-
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ja is jelentős követőkre talált. Ezek egyike Rudolf von Jhering volt, akinek erkölcselmé-
lete analitikailag már a teljes normavilágot fel tudta bontani, és az illemet, az udvarias-
ság normarendszerét, illetve a jog és az erkölcs összefüggéseit társadalomtörténeti 
fejlődésükben ábrázolta. Nagyobb hatása volt Scheler materiális etikájának, amely a 
kanti formális etika uralma után az egyéni tudattól független erkölcsi értékek rendsze-
rét helyezte a középpontba. Nicolai Hartmann 1925-ös rendszeres etikája újrafogal-
mazta a „kinti”, rögzített erkölcs létét: szerinte csak ennek a mindenkori egyének általi 
belsővé szocializációja hozza létre derivátumként az egyéni morált.

Fontos jelezni, hogy már a társadalomtörténeti változásokat középpontba helyező 
Jhering foglalkozott az európai társadalomfejlődés kapcsán azzal, hogy a valamiko-
ri, szakrálisan is rögzített normák és ismeretek oldódni kezdenek az egyéni reflexiók 
számára: először egy részük – egyéni döntésre bízva – elveszíti szakrálisan kötele-
ző jellegét, majd a normák egy része mögül még a puszta közösségi módon kötelező 
erkölcsi norma jelleg is eltűnik, s a magatartást végül az egyéni döntés alakítja. Jhering 
kiemeli azt is, hogy az egykor az egész életet szakrálisan kötelező normák visszahú-
zódása és az élet egy részének puszta közösségi erkölcs általi rendezése a görög, 
majd a római fejlődés során kezdődik, a későbbi generációk idején pedig – a körülmé-
nyek változásaival – ezen erkölcsi normák egy része is megváltozik: telítődik az adott, 
új körülményeknek megfelelő reakciókkal, és kiejti a régi erkölcsi normákat. Azon túl 
azonban, hogy jelzi az erkölcsi világnak a teljes rögzítettségből a szellemítettség felé 
lépését, Jhering középponti tétele az, hogy a lassú változás során átépülő erkölcs új 
anyagai csak akkor válnak teljesen hatékonnyá a sokmilliós lélekszámú közösségek 
egyéneinek viselkedésében, ha az új helyességi normáknak megfelelő egyéni maga-
tartások már az erkölcsi érzék szintjére ülepednek le az egyéni tudatokban (JHERING 
1898, 233–264). Vagyis: az egyéni magatartásokban már az ösztönszerűhöz köze-
li erkölcsi érzék is alapvető, így az erkölcs össztársadalmi szintű szellemítettségének 
egy foka mellett az egyéni szinten erősebb rögzítettség marad meg, és az erkölcs/
morál anyaga a magatartásokban csak lassabban változtatható. Jhering a jog válto-
zása kapcsán is jelzi, hogy csak a jogérzékben leülepedve lesz teljesen hatékony az 
új joganyag. Nem elég tehát a változtatható-szellemített jog új anyagainak mindenkori 
egyéni megismerése a jogtudat szintjén, ennek még mélyebbre kell leülepednie a tel-
jes hatékonysághoz: a jogérzék szintjére (JHERING 1893, 330–345).

Fél évszázaddal később, 1925-ös etikájában Nicolai Hartmann – ehhez hasonlóan 
– a közösségi szinten változásra átépülő erkölcsnek az egyéni tudatokban rögzítet-
tebb erkölcsi érzékkel együtt való működését emeli ki, ami csak lassú erkölcsi norma-
anyag változásokat tesz lehetővé (HARTMANN 1962, 58–61). E tételét 1932-es művében 
a szellemi szektorok egészére kiterjesztve azt állítja, hogy az új szellemített anyagok 
az egyéni tudatokba átkerülve minden szellemi szférában – a növekvő szellemített-
ség és reflexióval működés ellenére – csak erkölcsi érzékként, jogérzékként, szépér-
zékként stb. leülepedve válnak teljesen hatékonnyá az egyéni megélésekben és cse-
lekvésekben (HARTMANN 1962a, 311–320).

A rögzítettség pólusa után térjünk át az erkölcs teljes szellemítettségének kanti vona-
lára; e körben a mai képviselők szintjén Jürgen Habermas diskurzusetikája emelhe-
tő ki. Az 1980-as években, morálelméletének kialakítása idején Habermas még abból 
indult ki, hogy az európai és a tágabb nyugati társadalmi fejlődés mai fokán létezik 
ugyan a közösségi erkölcsi szabályok rendszere, de megtalálható mellette egy emel-
tebb, univerzális elvi morál is, amely inkább az egyéni reflexiókra és döntésekre utal-
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va működteti a morált, a cél pedig az, hogy mindig az utóbbi formálja át az alacso-
nyabb szintű, nem reflexív közösségi morálokat. Ez az alacsonyabb rendű közösségi 
morál csak a puszta „ténylegesség”, valódi morális érvényességet csak az univerzális 
elvi támpontokat nyújtó morál adhat: „Az erkölcsi érvelés résztvevőinek szemszögé-
ből az életvilág, amelytől a vita közben távolságot tart, a közerkölcsiség szférájának 
mutatkozik, ahol összefonódnak egymással az erkölcsi, a kognitív és az expresszív 
eredetű kulturális evidenciák. Az életvilágban a kötelességek olyannyira behálózzák 
a konkrét életvezetési szokásokat, hogy magátólértetődőségüket a háttérbizonyos-
ságból meríthetik. Az igazságosság kérdése itt csak a jó életre vonatkozó, már mindig 
is megválaszolt kérdések látóhatárán belül merülhet fel […] a normák áthagyományo-
zott egésze csak elvek alapján igazolható, illetve a csak tényszerűen érvényes dolgok 
halmazára esik szét. Megszűnik az érvényesség és a társadalmi érvénybenlevőség 
életvilágbeli összeolvadása.” (HABERMAS 2001, 167.) E kép azután Habermas végső 
morálelméleti tablójában úgy változik meg, hogy végleg elveti a közösségi morál létét, 
mint ami a modernség feltételei között már meghaladott, és a mindenkor intellektuá-
lis vitákkal szituatívan létrehozott diskurzusmorált tekinti a mai kor egyetlen moráljá-
nak (HABERMAS 1992, 146). 

A szakrális rögzítettséghez képest ez tökéletesen a másik véglet: a morál teljes szel-
lemítettségének elmélete, amely Kantnál még csak a kategorikus imperatívusz formá-
lis parancsában állt előttünk, itt, Habermasnál, már konkretizált formában, mint diskur-
zusmorál jelentkezik. Azonban a közösségi morál teljes elvetésén túl (marad tehát a 
morálfilozófusok által létrehozott kritikai univerzális morál) Habermas a kritikai morált 
is leszűkítette az igazságosságra, elvetve a morális értékek és erények sokaságát, 
illetve az ezek közötti előnyben részesítéseket, háttérbe tolásokat. Hozzá kell tenni, 
hogy Habermas szerint a morálisan helyes (igazságos) elv – mint tényleges magatar-
tási szabály – mindenkori kitárgyalása után nem morális normaként, hanem csak a 
kitárgyalás eredményeit jogi normává téve képes hatni. Az igazságosság-morál tehát 
itt már csak kulturális tudás, és a magatartási szabályok szintjén a morál ténylegesen 
már csak jogként tud működni. Összegezve tehát e teljesen szellemített morálfelfogást: 
először elvetésre kerülnek a különböző társadalmak közösségi moráljai, azután a kri-
tikai morál szintjén az igazságosságon kívüli morális értékek is, végül pedig a maga-
tartások szintjén ez az egész leszűkített morál is csak joggá válva működik. Kritikailag 
már itt felvethető: miért is nevezhető akkor ez még morálelméletnek?

A rögzítettség pólusának a jogelméletek szintjén való elemzését a történeti jogi isko-
la és Savigny népszellem jogfelfogásával kell kezdeni. Előtte mindössze a politikai kon-
zervativizmus előfutárának tekintett Joseph-Marie de Maistre jogfelfogása említhető, 
aki a minden reflexió nélküli vallási-szakrális jogot tekintette csak lehetséges jognak: 
„Egyes protestáns országokban […] oly népi mulatságokkal találkozhatnak, amelyek-
nek nincs már nyilvánvaló okuk, s amelyek már teljesen elfeledett katolikus szokások-
ból nyerik eredetüket […] vallási eszmékhez kötődnek, és ez elegendő ahhoz, hogy 
fennmaradjanak. Három évszázad sem irthatta ki őket az emlékezetből. […] Próbál-
ják csak meg rávenni a népet arra, hogy az év valamely napjára, kijelölt helyen TÁN-
COS MULATSÁGOT rendezzen. Nem sokat kérek önöktől, de ki merem jelenteni, hogy 
kudarccal fenyegeti önöket az, ami a legjelentéktelenebb misszionáriusnak sikerülne, 
s még halála után kétezer évvel is engedelmeskednek neki.” (MAISTRE 2000, 266.) A 
jog és az alkotmány megvitatott döntésekkel való létrehozásának elvetéséhez pedig: 
„Hogyan képzelheti tehát, hogy hatalmában áll egy alkotmány megalkotása? […] Sosem 
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születhet alkotmány tudatos megfontolás révén, a népek jogait sosem foglalták írásba... 
[…] Az emberi befolyás nem terjedhet túl azon létező jogok kifejtésén, amelyeket félre-
ismertek vagy kétségbe vontak. Ha egyes esztelen emberek áthágják e határt merész 
reformjaikkal, a nemzet azt is elveszíti, ami addig részéül jutott, s mégsem éri el, amit 
kíván. Ebből következik, hogy csak igen ritkán szabad újítani, s mindig mértékkel és 
igen óvatosan.” (I. m. 270–271.) Végül tézisszerűen: „A maga nemében nem kevésbé 
biztos igazság, mint a matematika állításai, hogy egyetlen nagy intézmény sem terve-
zés eredménye, s hogy az emberi művek annál törékenyebbek, minél többen vesznek 
részt létrehozásukban, s minél többet használják az a priori tudomány és az okosko-
dás masinériáját.” (I. m. 276.) A jogelméleten belül azonban Maistre teljes rögzítettsé-
get feltevő nézete nem kapott támogatást, Savigny szellemítettebb jogfelfogása domi-
nált. Savigny jogkoncepciójában a rögzítettség azt jelenti, hogy a jogot a népszellem 
(„Volksgeist”) hordozza, és csupán annak lassú, fűnövésszerű ritmusában lehetséges 
szellemítettség, reflexió és jogváltoztatás. Ez csak a generációk közötti lassú változást 
jelentheti, nem pedig a tudatos jogalkotással történő jogváltoztatást (PESCHKA 1980, 
26–68). Ez lényegében megfelelt a szokásjogi jogképződés sok száz éves gyakorla-
tának, ám a történeti jogi iskola jogkoncepciója annyiban szellemített, hogy a népszel-
lemben csak az alapvető jogintézményeket látta létrejönni. Ez a jogfelfogás a francia 
felvilágosodás minden tradíciót elvető szellemével és az ebből kinövő napóleoni kóde-
xekkel szemben fogalmazódott meg. Savigny és a történeti jogi iskola dominánssá vált 
jogfelfogása több évtizedre fel tudta tartóztatni a tudatos jogalkotásra átépült jog létre-
jöttét az osztrákon kívüli német területeken, de az 1800-as évekre egész Európában 
felgyorsult a tudatos jogalkotás általi jogváltoztatás gyakorlata. Másrészt a jog értel-
mi rendszerezését illetően is magas szintű jogdogmatikai rendszerek jöttek létre, és 
a puszta jogi szabály szintű jogrögzítés helyett a jogdogmatikai rendszerek képében 
is megalkották az egyes jogágak (magánjog, büntetőjog, eljárásjogok) absztraktabb 
szellemített anyagát. A rögzítettség pólusától így a jog a szellemítettség felé tolódott 
el. Ám ez a fejlemény a jog átfogó szintjén nem tudott átmenni az egyéni jogkövetés 
szintjére, ahol a jog rögzítettebb maradt, és az államapparátus által gyorsan létreho-
zott, majd megváltoztatott jogszabályok mintegy elszálltak a sokmillió állampolgár min-
dennapi cselekedetei felett. Ez a feszültség hozta létre az 1900-as évek elejére a jog 
rögzítettségére súlyt helyező jogszociológiai gondolkodást, ezzel szemben a szabad 
jogváltoztatás és a rögzítettség feloldódása a törvénypozitivizmusban kapott képvise-
letet (EHRLICH 1977, 64–80; KELSEN 1988). Amerikában Graham Sumner az 1900-as 
évek elején az egyszerű körülmények között élő közösségek népszokásainak feltá-
rásával és elemzésével bemutatta az ösztönélet rögzítettségéből alig némi reflexió-
val létrejövő normákat, melyek mindig csak tompa szokásként tudnak hatni, s így csak 
egy lassú normaváltoztatási mechanizmust engednek meg (SUMNER 1978, 139). Arnold 
Gehlen, aki 1940-ben átfogó szinten foglalkozott a társadalmi állapotok és ezen belül 
a normavilág rögzítettségének és szellemítettségének kérdéseivel, a komplex társa-
dalmak gyorsan változó körülményei között a hangsúlyt az egyéni döntési kapacitás 
ettől való elmaradására és a társadalmi intézmények, normarendszerek ebből kifolyóan 
fontos tehermentesítési funkciójára helyezte (GEHLEN 1976, 85–100). Niklas Luhmann 
az 1960-as évektől átfogó társadalomelméletében és a részletes társadalmi alrend-
szereket elemző munkáiban a modern társadalmak változásra átépülésének tézisét 
fogalmazta meg általános tételként, amely a kezdeti rögzítettség után minden társa-
dalmi alrendszert a tudatos változtatásokra és szellemi reflexióra épít át. Ezt a társa-
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dalmi állapotok pozitiválódásának nevezte. Luhmann jelezte ugyan ennek nehézsé-
gét, de inkább csak a komplexitás magas foka miatti stabilizálást tartja problémásnak 
és mindig összeomlás-veszélyesnek, a szellemített (pozitiválódott) állapotok minden-
kori vissza-rögzítettségének kérdését nem észlelte (LUHMANN 1980, 85–102).

A politikaelméletek szintjén a szellemítettség és a rögzítettség duáljának kérdését 
a liberalizmus versus konzervativizmus fogalomkörének és ezek belső jellemzőinek 
kidolgozásával oldották meg. A kezdetet ebben a francia felvilágosodás teljes tradí-
ciótagadása jelentette, amely minden rögzítettség helyére az egyéni döntéssel létre-
jövő intézményeket tette, így a szellemítettség és a reflexió végpólusa felé csúszott 
el, miközben a fennálló feudális állapotok teljes rögzítettségével harcolt. A liberaliz-
mus szélsőségesebb verziói azóta is mindig újraélesztve képviselik ezt az álláspontot 
a mai politikaelméleti gondolkodásban. Ezzel szemben az elméleti válasz, a rögzített-
ség igénylése már a francia forradalom alatt elkezdődött, először az angol Edmund 
Burke megfogalmazásában, majd néhány év múlva végletesebben – minden reflexiót 
és változtatatási lehetőséget tagadva – a már említett de Maistre, s vele párhuzamo-
san de Bonald, majd a német területeken (e gondolatokat németre fordítva) Friedrich 
von Gentz és Adam Müller képviseletében.

Ezen a ponton Carl Schmitt mérsékelt konzervativizmusa és közvetítő álláspont-
ja jelezhető még. Schmitt az 1900-as évek elején – a liberálisok dominálása mellett 
kialakított jogot, államot és politikát saját korában elemezve – ugyan a rögzítettebb 
társadalmi állapotok felé igyekezett utat találni, így konzervatív alapállást foglalt el, de 
felismerte, hogy ezt már csak az aktívan döntő államon keresztül lehet megvalósíta-
ni. Decizionizmusa így forradalmi konzervativizmusnak nevezhető, amely a fennálló, 
a liberálisok által már szellemített és reflexív társadalmi állapotokkal szemben a rög-
zítettebb állapotokat kívánja visszahozni. A teljes rögzítettséget követelők elvetésé-
re utaló, mérsékelt konzervativizmusát bizonyítja a következő idézet: „A szélsőséges 
tradicionalizmus végül valóban irracionálisan elutasított minden tudatos intellektuális 
döntést…” (SCHMITT 1992, 28.)

A SZELLEMÍTETTSÉG ÉS A RÖGZÍTETTSÉG KATEGÓRIÁK 
BELSŐ ASPEKTUSAI

Ha a különböző elméletekben megfogalmazott szellemítettség és rögzítettség főbb 
aspektusait rendszerezni akarjuk, a következő vázlatot állíthatjuk össze: 

A szellemítettség jellemzői: 1) csak formális eljárások rögzítettsége a materiális tar-
talmak létrehozására, és a létrehozott materiális tartalmak is csak szellemített alakban 
léteznek; 2) változtathatóság; 3) szubjektív-tudati jelleg; 4) értelmi jelleg; 5) analitikus-
felbontott jelleg a fogalmak szintjén; 6) kognitív jelleg a rögzítettségben, amelyhez az 
egyéni tudat egyszerű ismeretként és nem kötelező normaként (kötelező hitként vagy 
kötelező magatartási normaként) viszonyulhat; 7) a társadalmi állapotok illékony rög-
zítettsége a racionális értelem eszközeiben (írás, absztrakt fogalmak és deduktív logi-
kai lépésrendek); 8) rendszeres jelleg a társadalmi állapotok felépítésében; 9) az álla-
potok stabilitását a központi intézmények tudatos átlátása, illetve – az egyéni tudatok 
szintjén is – tudatos követése biztosítja; 10) folyamatos diskurzusok, majd döntések 
minden társadalmi intézmény és eljárás vonatkozásában; 11) univerzális szintű kép-
ződmények (vagyis nem reálisan létező közösségekben, népekben élők); 12) indivi-
dualitás minden képződmény vonatkozásában.

Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   105Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   105 2012.02.12.   21:49:502012.02.12.   21:49:50



106

Pokol Béla � A liberális/konzervatív dichotómia kitágítása

A rögzítettség jellemzői: 1) a materiális tartalmak rögzítettek, a formális eljárások 
hiányoznak; 2) állandóság; 3) objektív, az egyéni tudattól leszakadt jelleg; 4) érzelmi 
átszínezettség a társadalmi állapot (norma, ismeret) egyéni tudatba szocializációja 
után; 5) szintetikus-diffúz jelleg a fogalmak szintjén; 6) normatív jelleg a rögzítettség-
ben, amelyhez az egyéni tudat nem egyszerű ismeretként, hanem kötelező normaként 
(kötelező hitként vagy kötelező magatartási normaként) viszonyulhat; 7) a társadalmi 
állapotok rögzítettsége a kollektív tudat hiteiben, normáiban, rítusaiban, szimbóluma-
iban, amely a gyerekkori szocializációval kerül a mindenkori új generációk tagjainak 
tudatába, és egy életen át változatlanul hat; 8) kazuisztikus jelleg a társadalmi állapo-
tok kollektív tudatban rögzítettségében; 9) a társadalmi állapotok tartósságát a tompa 
követettségük biztosítja; 10) bármilyen fennálló vitatása – vagy akár a racionális meg-
ismerésére való törekvés – már szentségtelennek minősül, illetve már a végső szak-
rális alap (isten) nevének kiejtése is bűnnek számít; 11) partikuláris képződmények a 
jellemzők; 12) a kollektivitás uralma, amelybe az egyén beleolvad.

A megválaszolandó kérdés az, miként lehetne ezekből az oldalakból rendszerezés-
sel összeállítani a szellemítettség/rögzítettség kategóriapárost, az eddig bevett duálok 
közül melyeket lehet beleolvasztani, esetleg milyen új szembenállások bukkannak fel 
e kategóriapáros révén? Soroljuk csak fel újra a bevezetőben jelzett, a társadalmi álla-
potok jellemzésére eddig bevett duálkategóriákat: 1) objektív/szubjektív, 2) kognitív/
normatív, 3) érzelmi/értelmi, 4) materiális/formális, 5) analitikus/szintetikus, 6) kollek-
tivista/individuális, 7) partikuláris/univerzális, 8) rendszeres/kazuisztikus. 

Úgy tűnik, ezek mindegyike beilleszthető volt az új, összetettebb kategóriapárosba, 
sőt rajtuk kívül további négy szembenállás is megfogalmazhatóvá vált: 1) állandóság 
versus változtathatóság; 2) a kollektív tudatban rögzítettség versus illékony, szellemi 
eszközökben rögzítettség; 3) az állapotok stabilitásának tudatos átlátása versus tom-
pa követettségük általi biztosítása, végül 4) a folyamatos diskurzus az állapotok alakí-
tása felett versus a fennálló állapotok vitatásának, sőt akár megnevezésének tilalma. 
A javasolt szellemítettség/rögzítettség kategóriapáros tehát a különböző társadalom-
tudományi ágakban létrehozott megközelítésekre alkalmas szintézist látszik nyújtani, 
és eddig duális kategóriába még nem illesztett oldalakat is befoghatóvá tesz. 
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Pogonyi Szabolcs

Gyenge vagy totális? 
Carl Schmitt liberalizmuskritikái

Carl Schmitt politikumfelfogása az elmúlt évtizedek során két – egymástól homlokegye-
nest eltérő – eszmetörténeti hagyományhoz tartozó szerzők körében élte másod-, illet-
ve harmadvirágzását. A Schmitt-reneszánsz önmagában is érdekes, hiszen az egykor 
ideiglenesen a hitleri rezsim mellé sodródott jogfilozófus gondolatait a nácizmus ordas 
eszméit határozottan elutasító irányzatok képviselői porolták le. Az 1960-as évek óta 
számos konzervatív jogtudós mellett a posztmarxista baloldal szintén hivatkozási alap-
ként tekint Schmittre. Vannak, akik az 1990-es évek baloldali liberalizmusa és a Schmitt 
által sokat bírált weimari köztársaság liberalizmusa között lényegi párhuzamot vélnek 
felfedezni (DYZENHAUS 1999). Bár az interpretátorok számára továbbra is elengedhe-
tetlen Schmitt viszonyának tisztázása a náci ideológiához és rezsimhez, ma már egy-
általán nem számít gyanús szerecsenmosdatásnak annak fejtegetése, hogy a német 
jogfilozófus eszméi és a nácizmus gondolatvilága között nincs szükségszerű össze-
függés. A Schmitt iránti érdeklődés ma már nem a nácizmussal való összefüggések 
miatt érdekes. A konzervatív és a baloldali hivatkozások legfontosabb érintkezési pont-
ja a schmitti liberalizmuskritika. Dolgozatomban a gyakran obskúrus nyelvet használó 
schmitti jogfilozófiából kihámozható liberalizmuskritika filozófiai szempontú rekonst-
rukciójára teszek kísérletet. A terjedelmi korlátok miatt szükségképpen leegyszerűsí-
tő elemzés során a normatív szempontokra helyezem a hangsúlyt, ami az eszme- és 
jogtörténeti összefüggések háttérbe szorulásával jár. Mivel elsősorban a liberalizmus-
kritika elméleti vonatkozásai érdekelnek, a történeti vonatkozásokra – a filozófiatörté-
neti és a jogfilozófiai összefüggésekre, illetve a politikai kontextusra – csak annyiban 
utalok, amennyiben ez az analitikus értékelés szempontjából szükséges.

Tanulmányom azt a megállapítást igyekszik igazolni, hogy Carl Schmitt valójában 
nem egy, hanem két különböző, egymásnak ellentmondó liberalizmuskritikát fogalma-
zott meg életművében. Ez a kettőség magyarázza, hogy a német jogfilozófus a liberá-
lis politikákat és normatív elméleteket más-más irányból bíráló kortárs posztmarxista 
filozófusok és a konzervatív jogelmélet képviselői körében is népszerű. Míg utóbbiak 
előszeretettel hivatkoznak a liberális parlamentarizmus lényegi gyengeségéből – min-
denekelőtt az antipolitikai beállítottságból – fakadó gyengeségére, a posztmarxista, 
radikális baloldal imperializmussal és totalitárius törekvésekkel vádolja a liberális poli-
tikai elvek követőit.

A LIBERALIZMUS INSTABILITÁSA

Schmitt liberalizmus-felfogását a weimari köztársaság bukásának tapasztalata hatá-
rozta meg. A német jogfilozófus az 1920-as évek parlamentáris demokráciáját a klasz-
szikus liberális eszmék megvalósulásának tekintette. Az első világháború után kiala-
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kult rezsim egyik alapelve a politikai kérdések nyilvános és erőszakmentes vita során 
történő eldöntése volt. A politikai fogalmának egyik legeredetibb és legérdekesebb fel-
vetése az alkalmazott erkölcs-, illetve gazdaságfilozófiává redukált politikumfelfogás 
következményeinek számbavétele. Schmitt egyebek között a politikum önállóságá-
nak felszámolásáért bírálja a politikát a gazdasági érdekek összehangolásának, illet-
ve alkalmazott morálfilozófiának tekintő liberális államelméleteket. 

A liberális politikai antropológia alapvetése szerint az ember racionális és alapvetően 
jó (SCHMITT 2002, 41), vagyis embertársaival természete szerint szolidáris lény, amiből 
az következik, hogy a politikában is kialakíthatók olyan ésszerű álláspontok, amelyek 
mindenki számára egyaránt elfogadhatók. A liberális demokráciák parlamentarizmu-
sának alapvetése szerint minden politikai vita rendezhető procedurális eszközökkel, 
vagyis erőszakmentesen. „A liberalizmus lényege az egyeztetés, a várakozó köztes-
ség annak reményével, hogy a végső összeütközés, a véresen döntő ütközet parla-
menti vitává változtatható, és egy véget nem érő vita során a döntés végképp elnapol-
ható.” (RAWLS 1993, 33.) Ebben az olvasatban az individualista liberalizmus lényegileg 
depolitizált, sőt, antipolitikai: céljait – a magántulajdon védelmét és az emberi szabad-
ságjogok kikényszerítését egyaránt – az állammal szemben kell elérnie. A liberális poli-
tika ezért, elsősorban alkotmányos és intézményi fékek beiktatásával, az állami hata-
lom korlátozására törekszik (SCHMITT 2002i, 229).

A liberális államrenddel szembeni schmitti kritika arra világít rá, hogy a konszenzuális 
döntésekre törekvő döntéshozás – ma azt mondanánk, a deliberatív demokrácia – 
megbénítja az államot, hiszen előállhat olyan helyzet, amelyben nem sikerülhet min-
denki számára elfogadható kompromisszumot találni, így a politikai viták a végtelensé-
gig nyúlhatnak (SCHMITT 2002a, 34). Az állampolgárok érdekeinek és morális elveinek 
összehangolására nincs garancia: a különböző osztályok célja gyakran inkompatibili-
sek (SCHMITT 2002f, 208). Az elhúzódó, meddő konszenzuskereső deliberatív vita így 
működésképtelenné teheti az államot. 

Schmitt hozzáteszi azt is, hogy a közös, konszenzuális álláspont kialakításának 
nem pusztán technikai akadályai vannak. Még ha az érdekek összehangolhatók is, és 
számos politikai kérdésben kialakítható ésszerű kompromisszum, az igazán fontos, 
egzisztenciális ügyekben aligha lehet megteremteni a társadalom fenntartásához szük-
séges együttműködést. Az amúgy rendkívül különböző konstruktivista szerződéselmé-
letek közös vonása Hobbestól és Locke-tól kezdve Rawlsig és Nozickig, hogy a társa-
dalmi szerződésről az „egymás érdekei iránt kölcsönösen elfogulatlan” (RAWLS 1997, 
33) felek a társadalom előtti jogaik biztosítása és érdekeik érvényre juttatása érdeké-
ben kötnek szerződést. Vagyis azért lépnek szövetségre, mert belátják, hogy ez áll 
érdekükben, hiszen életük, biztonságuk, tulajdonuk védelme és jólétük szempontjá-
ból érdemes államot létrehozni. Ebből rendszerint az is következik, hogy az individu-
ális érdekkalkuláción és beleegyezésen alapuló államnak mint a „magánemberek tár-
sadalmának” (RAWLS 1997, 603–604) feladata az egyének társulás előtti érdekeinek 
képviselete, és amennyiben ezen túlmegy, illegitimmé válik. Különösebb túlzás nél-
kül kijelenthető, hogy a kontraktualista felfogások kivétel nélkül mintegy játékelméle-
ti szükségszerűségnek tekintik a korlátozott, vagyis az egyéni érdekek és jogok érvé-
nyesítésére létrejövő államot.

Még ha elvben lehetséges is a különböző álláspontok – vagyis érdekek – közötti 
optimális egyensúly megteremtése, a kizárólag társadalomtól független, individuális 
érdekeket szolgáló felfogás nem képes megalapozni a társulás stabilitását. A liberá-
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lis demokrácia ugyanis képtelen visszaverni a rendszer alapjait megkérdőjelező kihí-
vásokat (SCHMITT 2002a, 19). A liberális állam gyengesége leginkább az egzisztenciá-
lis fenyegetés során mutatkozik meg – állítja Schmitt –, akkor, ha egy külső vagy bel-
ső ellenség az alkotmányos államrend megdöntésére törekszik. 

A liberális parlamentarizmus intézményrendszere lehetetlenné teszi az állam stabi-
litásának megóvásához elengedhetetlen barát-ellenség megkülönböztetést (SCHMITT 
2002i, 231). Schmitt egy Lorenz von Stein konzervatív jogtudóstól és államférfitől vett 
idézettel igyekszik megvilágítani a problémát A politikai fogalmában, amikor kifejti, 
hogy az adott társadalom egzisztenciájának tekinthető alkotmányos rendért folytatott 
küzdelem nem az alkotmányos rend keretein belül folyik, hanem azon túli eszközöket 
– akár fegyvereket is – igénybe vesz. Ha elfogadjuk a liberális alapvetést, és a poli-
tikai közösséget pusztán instrumentális társulásnak – gazdasági közösségnek vagy 
egyéb klubnak – tekintjük (SCHMITT 2002a, 28), akkor aligha remélhetjük, hogy az ész-
szerű önérdek-kalkuláció alapján döntő egyének végveszély esetén hajlandók lesz-
nek jól felfogott érdekük ellenében akár megvédelmezni az államrendet (i. m. 32, 48). 
A stabil és erős állam feltétele, hogy a közösség tagjai képesek és hajlandók legyenek 
önérdekük elébe helyezni a társulás érdekeit, még akkor is, ha ehhez a legnagyobb 
áldozatot kell hozniuk. A hősies önfeláldozás azonban csak valamilyen az egyéni érde-
keket fölülíró mítosz segítségével lehetséges (SCHMITT 2002c, 179). A racionális érdek-
kalkuláción alapuló társadalmak számára viszont a mítosz lényegileg irracionális, és 
mint ilyen, elvetendő. Az államot az egyéni érdekekből deriváló liberális intézmény-
rendszer ezért végveszély esetén rendkívül sebezhető és instabil lesz, hacsak nem 
jön létre egy olyan világköztársaság, egy olyan globális alkotmányos rend, amelynek 
sem külső, sem belső ellenségei nincsenek – erre azonban Schmitt nem sok esélyt 
látott (SCHMITT 2002a, 36). 

A liberális parlamentarizmusra épülő államot ráadásul nemcsak a külső, de akár a 
belső egzisztenciális ellenség is könnyen leigázza. Ahogyan Schmitt a Leviatán-könyv-
ben a weimari köztársaságra utalva megjegyzi, „a pozitivista állam alapjául szolgáló 
liberális intézmények és fogalmak az illiberális erők fegyverévé váltak” (SCHMITT 1996, 
74). Bármilyen hátborzongatónak és abszurdnak tűnik, Schmitt Hitlertől éppen azt vár-
ta, hogy „vezéri mivoltának erejénél fogva legfőbb bíróként közvetlenül jogot teremt” 
(SCHMITT 2002i, 228), magyarán felfüggeszti az államrend stabilitását megvédelmezni 
nem képes parlamentáris szabályokat. Schmitt kiállt a hosszú kések éjszakáján vég-
rehajtott tisztogatások mellett, és méltatta Hitler 1934. július 13-i beszédét, abban a 
reményben, hogy a leszámolások helyreállítják az állam egységét, amelyet az egyre 
inkább önállóvá és egyre kontrollálhatatlanabbá váló, már a Führer szuverenitását is 
veszélyeztető SA-különakciók jelentettek. Természetesen Schmitt nem a parlamen-
táris-alkotmányos procedurális jogrend restaurálását remélte, hiszen az „gátlásai és 
bénultságai miatt” (i. m. 227) hozzájárult az állam ellenségeinek megerősödéséhez.

A schmitti olvasatban a parlamentáris demokrácia és a többpártrendszer tehát magá-
ban hordozza a szabadságot feltétlen önértéknek elismerő liberális állam bukását, 
hiszen a tolerancia és a szólásszabadság nevében teret enged az államrend megdön-
tésére törekvő egzisztenciális ellenségnek is. Schmitt a Politikai teológiához írt 1931-
es előszóban epésen megjegyzi, hogy a liberálisok a dogmatikus elvhűség nevében 
még a szabad társadalom felszámolását ígérő náciknak is hajlandók átadni a hatal-
mat, feltéve, hogy azok betartják a procedurális szabályokat, vagyis demokratikus 
választást nyernek. 
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TOTÁLIS LIBERALIZMUS

A szabadelvű állammal és a deliberatív demokráciával kapcsolatos röviden felvázolt 
gondolatmenet a konzervatív, a republikánus, és újabban a kommunitárius liberalizmus-
kritikák központi érveit ismétli el. Carl Schmitt műveiben azonban a föntivel homloke-
gyenest ellentétes liberalizmusbírálat képe is kirajzolódik. Schmitt már korai írásaiban 
is több helyen utal rá, hogy a liberális állam nem csak lényegi instabilitása és gyenge-
sége miatt elfogadhatatlan. Műveiben többször megjelenik a gondolat, miszerint a libe-
rális antipolitika a totális állam és a totális háború lehetőségét alapozza meg (lásd CS. 
KISS 2002, 274–279; BRETTER 2003). Ebben az olvasatban a liberális állam nem mel-
lőzi az állam egységének megőrzéséhez elengedhetetlen barát-ellenség szembeál-
lítást (SCHMITT 1930). „[E]z az állítólag nem-politikai és ráadásul látszólag politikaelle-
nes rendszer vagy a fennálló barát/ellenség-csoportosításokat szolgálja, vagy pedig új 
barát/ellenség-csoportosításokhoz vezet, és nem képes elmenekülni a politikai követ-
kezmények elől.” (SCHMITT 2002a, 55.)

Mint azt fentebb említettem, Schmitt olvasatában a liberális államelméletek nem 
tekintik autonóm szférának a politikumot, hanem az erkölcsi, a jogi és a gazdasági 
normativitás alá rendelik (i. m. 51; SCHMITT 2002f, 206). A liberális felfogás a fogyasz-
tók társulásaként vagy az egyetemes emberi nem egy esetleges csoportjaként, nem 
pedig sajátosan politikai célokkal rendelkező közösségként határozza meg a társa-
dalmat. A politika ezáltal elveszíti autonómiáját, és a gazdasági, az erkölcsi, illetve a 
jogi törekvések instrumentumává válik, s a politikum sajátossága – vagyis az egyéb 
normatív szféra alapján nem racionalizálható politikai dimenzió – lehetetlenné válik. 
A politika sikere így a politikán túli célok megvalósításával mérhető.

A politikum más szférára történő redukálása azonban súlyos következményekkel 
jár. A hagyományos liberális felfogás a társadalom és az állam kettősségére épült. Ha 
azonban az államot a társadalom ügyvivőjének tekintjük, és mint ilyentől a társadalom 
gazdasági, kulturális és egyéb igényeinek kielégítését várjuk, akkor ezzel valójában arra 
hatalmazzuk fel, hogy beavatkozzon a társadalom szférájába. A szubsztantív liberá-
lis célokat követő állam így könnyen totálissá válhat, hiszen az állam végül semmilyen 
kérdésben sem maradhat semleges kulturális, gazdasági és szociális céljainak meg-
valósítása érdekében (SCHMITT 2002g, 216). Schmitt a weimari köztársaság bukását 
így értelmezte: a liberális, depolitizált államot, amely szakpolitikai-tudományos prob-
lémának tekintette a politikai kérdéseket, felváltotta a totális állam, amelyben viszont 
minden politikaivá vált, mert a gyenge állam nem tudott ellenállni a különböző társa-
dalmi érdekcsoportok nyomásának. Schmitt, megelőlegezve a jóléti állam és az újra-
elosztás libertárius kritikusainak (Hayek, Nozick) egyik legfontosabb érvét, arra figyel-
meztet, hogy a politikát társadalmi célok szolgálatába állító pluralista pártállam olyan 
totális államot alakít ki, amely „[m]inden lehetséges ügyben és az emberi létezés min-
den területén közbenjár, nemcsak a gazdaságba avatkozik be [...], hanem a kulturális 
és a társas élettel kapcsolatos dolgokba is, melyeket egyébként szívesen mondanak 
»tisztán magánjellegű« ügyeknek” (SCHMITT 2002h, 223). Vagyis az autonóm politikai 
akaratképzésre képtelen, depolitizált plurális állam nem instabil lesz – ahogyan ezt a 
schmitti liberalizmuskritika első változata sejtette –, hanem éppen ellenkezőleg, az 
állam korlátlan expanziójához vezet (CRISTI 1998). 

A tömegdemokráciával és a nyilvános vitával kapcsolatos schmitti gondolatok 
megelőlegezik a frankfurti iskola, mindenekelőtt Horkheimer, Adorno, Habermas és 
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Marcuse vonatkozó nézeteit (KENNEDY 1986). A totalitásra törő, a társadalom egé-
szét uralni vágyó pártok tulajdonképpen politikai monopóliumra tesznek szert (SCHMITT 
2002h, 225), és ezután önállóan, a népakarattól függetlenül gyakorolhatják a hatalmat. 
Schmitt a „polypol” fogalmának bevezetésével – lényegében megelőlegezve Robert 
Dahl a pártdemokráciát rivális elitek közötti versengésként leíró poliarchia-elméle-
tét (DAHL 1972) – arra figyelmeztet, hogy „a modern tömegdemokrácia fejlődése üres 
formalitássá tette az érvelő nyilvános vitát” (SCHMITT 2002e, 195). Vagyis hiú ábránd 
azt hinni, hogy a tömegek képesek lennének racionális politikai párbeszédet folytatni 
és ésszerű döntést hozni. A képviselők a nyilvános parlamenti vitában nem egymást 
igyekeznek meggyőzni igazukról, hanem a saját érdekcsoportjukhoz tartozó válasz-
tóknak üzennek. A fontos kérdésekről a bizottságokban döntenek – zárt ajtók mögött, 
partikuláris és „egoisztikus magánérdekeik” alapján (SCHMITT 2002g, 219). A liberális 
parlamentarizmus ezáltal ellehetetleníti a demokratikus döntéshozást: a nép akarata 
a pártlistás választások korában nem juthat érvényre (SCHMITT 2002h, 225).1 A közvet-
len demokratikus akaratnyilvánításra így esély sincs. 

Az állam totálissá válása azonban nem csak a különböző életszférák függetlensé-
gének felszámolása és a népakarat kinyilvánítását ellehetetlenítő pártokrácia miatt 
problematikus. Schmitt több helyen kifejti, hogy a politikumnak az erkölcs alá ren-
delése az ellenségkép totalizálásához vezethet. Amennyiben ugyanis a politikai 
ellenséget erkölcsi ellenségként kezeljük, magyarán morális terminusokkal írjuk le, 
akkor ezzel voltaképpen legitimáljuk a totális harcot és háborút (SCHMITT 2002a, 37). 
Az egzisztenciánkat fenyegető, gonosz, csúf, jogtalan és erkölcstelen ellenséggel 
szemben nem alkalmazhatók a hadviselésre vonatkozó hagyományos előírások. A totá-
lis ellenséggel szembeni háború nem ismerhet korlátokat: a Gonosszal szembeni harc 
szükségképpen totális háborúvá, keresztes hadjárattá válik (i. m. 55; SCHMITT 2002b, 
161–162). Schmitt kitér arra is, hogy a liberálisok felfogásából a totális humanitárius 
háború lehetősége következik: „manapság már csak a béke nevében folytatják a leg-
borzalmasabb háborút, már csak a szabadság nevében valósítják meg a legfélelme-
tesebb elnyomást, és már csak az emberiség nevében hajtják végre a legszörnyűbb 
embertelenséget” (SCHMITT 2002a, 67). A liberális tolerancia csak azoknak jár, akik 
elfogadják a liberális erkölcsi minimumot, a többiek pedig ellenségnek – totális morá-
lis ellenségnek – tekintendők. A liberálisok ráadásul hajlamosak a gazdasági vetélytár-
sat az emberiség ellenségének bélyegezni, amivel lényégében megteremtik a nemzet-
közi (kereskedelmi és emberi) jogok köpönyegébe bújtatott gazdasági imperializmus 
lehetőségét is (i. m. 54). 

A nyugati liberális-humanista értékek nevében vívott, ám – legalábbis részben – gaz-
dasági célokat szolgáló háborúval kapcsolatos schmitti gondolat az 1960-as évektől 
vált népszerűvé az antikolonialista és antiimperialista baloldali politikai filozófusi ber-
kekben. A baloldalon előszeretettel állítják párhuzamba a világot barát-ellentét kontex-
tusában értelmező amerikai neokonzervatív külpolitikát Schmitt politikumfelfogásával 

 1  Bár Schmittnek a liberalizmussal és a demokráciával kapcsolatos fogalomhasználata gyakran ellentmon-
dásos és zavaros, nyilvánvaló, hogy a német alkotmányjogász tisztában volt a homogenizáló demokratikus 
politikumfelfogás és az egyenlőség fogalmára épülő, depolitizált liberális jogfelfogás közötti különbséggel (lásd 
SCHMITT 2002e, 197–204; SCHMITT 2002f, 206; SCHMITT 2002d, 183–184; SCHMITT 2002a, 48). Jelen dolgozatom-
ban terjedelmi okokból nem foglalkozom a kérdéssel. A schmitti gondolatokat némileg leegyszerűsítve csupán 
a liberális demokrácia, vagyis a többség akaratának érvényesülését alkotmányos jogokkal korlátozó, parlamen-
táris képviseleti intézményrendszerre vonatkozó kritikát ismertetem, a belső ellentmondások tárgyalása nélkül. 
A kortárs liberális államfelfogás szempontjából is releváns, a liberális jogegyenlőség és a demokratikus döntés-
hozatal között feszülő ellentmondásokkal kapcsolatos schmitti elemzésről bővebben lásd MOUFFE 1999b.

Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   113Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   113 2012.02.12.   21:49:512012.02.12.   21:49:51



114

Pogonyi Szabolcs � Gyenge vagy totális? Carl Schmitt liberalizmuskritikái

(MCCORMICK 1997, 302–304). A George W. Bush által meghirdetett terror elleni hábo-
rú óta különösen felkapott a schmitti párhuzamok keresése (MOUFFE 2005, 77; NORRIS 
2005, 887; BRONNER 2005; EMDEN 2008, 110; ARDITI 2008, 12). Nem kell különösebb 
kreativitás ahhoz sem, hogy a guantánamói fogolykínzásokat schmitti keretrend-
szerben értelmezzük (NORRIS 2005, 888; SCHEUERMAN 2006; vö. SCHMITT 2002b, 161). 
A törvénytelen börtönök értelmezhetők az ellenség totális erkölcsi leértékelésére tett 
kísérletként: a guantánamói bázison fogva tartott egyének az emberiségen kívül álló, 
ezáltal az emberi jogok által sem védett, megsemmisítendő bűnözőnek és szörnye-
tegnek számítottak.

A baloldal szemében érthető módon kedves Schmittnek a liberális gazdaság politikai 
és társadalmi szerepével kapcsolatos észrevétele is, amelyet legalaposabban A parla-
mentáris demokrácia válsága című műben fejtett ki. Schmitt itt arra hívja fel a figyelmet, 
hogy miközben a liberálisok a formális, jogi egyenlőség elsőbbségét hirdetik, tétlenül 
nézik a vagyoni egyenlőtlenséget és annak gazdasági, politikai, kulturális, szociális és 
egyéb következményeit. Schmitt arra is utal, hogy az igazán erős államok hosszú távú 
stabilitásának alapja a gyengék, vagyis a nép széles rétegeinek védelme a gazdasági 
szempontból erősekkel szemben (SCHMITT 2002f, 209). Ez a kritika, mint azt Schmitt 
is elismeri, számos ponton megfelel a marxi liberalizmuskritikának, és ezáltal kapóra 
jött a marxi alapokon az 1960-as évek óta burjánzásnak indult baloldali identitáspoli-
tikáknak és a radikális baloldalnak (PICCONE–ULMEN 2002).

ÖSSZEGZÉS

A fentiek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a XX. század második felében nem-
csak a liberális állam gyengeségét bíráló konzervatív jogfilozófusok, hanem a liberális 
államokat kulturális, illetve gazdasági imperializmussal és kizsákmányolással vádoló 
posztmarxista radikális baloldali filozófusok is leporolták Schmitt munkáit. Amennyi-
ben érvelésem helyes, Schmitt életművében mindkét oldal találhat magának muníci-
ót. Ebből persze nem következik, hogy a schmitti, illetve a schmitti alapokra felépített 
liberalizmuskritikák bármelyike is helytálló volna. Ezen állítás alátámasztása azonban 
már egy másik dolgozat feladata.
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