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Carl Schmitt nevéhez – elsősorban a nemzetiszocialista rezsimben 1933–1936 között 
játszott Kronjurist szerepe miatt – nem szokták a demokrácia híve fogalmat társíta-
ni. De nemcsak emiatt, azért sem, mert Schmitt, életművének egésze alapján, egyér-
telműen antiliberális szerzőnek számított.1 Ezt a képet ugyanakkor megzavarja, hogy 
a weimari köztársaság időszakában publikált munkáiból egy nagyon is karakteres 
demokrácia-felfogás rajzolódik ki. A fogalmi distinkciók tekintetében mindig is érzé-
keny Schmitt ezekben az írásokban – többek között – arra tett kísérletet, hogy meg-
tisztítsa a demokrácia jelentéstartományát az oda nem illő ismérvektől, konkrétabban: 
világosan megkülönböztesse a demokráciát a liberális jogállamtól. Talán fogalmazha-
tunk úgy: a demokráciának egy fundamentalista változatát koncipiálta (értve ezalatt, 
hogy a demokrácia alapjelentését kereste), amit tartalmilag organikus demokrácia-fel-
fogásnak is nevezhetünk. Rüdiger Bubner egyik politikafilozófiai tanulmányában arról 
írt, hogy „az organizmus nem más, mint az egységnek a differenciálódáson keresztül 
való fenntartása” (BUBNER 2009, 562). Nos, Schmittnél éppen ez figyelhető meg, már-
mint az egység fogalmának központi szerepe a demokrácia értelmezésében. Témánk 
szempontjából kulcsfontosságú művei az 1929-es Verfassungslehre, illetve az 1932-
es Legalitás és legitimitás. A következőkben ezek állnak tanulmányom középpontjá-
ban, némiképp kitekintve egyéb írásaira is. 

Noha a XX. századi demokrácia története összekapcsolódott a liberalizmussal, 
ebből elméletileg egyáltalán nem következik az, hogy egy demokratának szűkségkép-
pen liberálisnak kellene lennie, vagy fordítva: egy liberális szűkségképpen demokrata. 
Schmitt 1920-as évekbeli írásai egy a demokrácia alapvető jelentőségét hangsúlyo-
zó gondolkodót mutatnak, aki erős szkepszissel viseltetett a demokráciában uralko-
dó reprezentatív forma (a megvalósult parlamentarizmus) iránt, s akinek szemében a 
liberalizmus nem a demokráciához, hanem a jogállamhoz társítható attribútum. A libe-
rális eszmében oly fontos parlamentarizmus-elv azt hangsúlyozta, hogy a kormány-
zásnak vitára kell támaszkodnia, Schmitt szerint viszont nem szükségképpeni része a 
demokráciának, hogy a döntések vitából szülessenek. Sőt úgy véli, pontosan ennek 
ellentétéről van szó, a demokrácia nem a vitának, hanem az egységnek a kifejeződé-
se. Kérdés persze, hogy kik adják ezt az egységet. 

A demokrácia fogalmának meghatározásakor gyakran olvashatunk arról, hogy a 
demokrácia a többség uralma, azaz az egység egyenlő a többség egységével. De mire 
vonatkozik ez a többség? – kérdezi Schmitt. S e tekintetben szerinte nagyon is külön-
böző fogalmi tartományokról lehet szó. Többség alatt ugyanis érthetjük: (1) a válasz-
táson részt vevő aktív (választó és választható) polgárok többségét, (2) minden aktív 

 1  Schmittről a hazai szakirodalomból lásd: PETHŐ 1993, CS. KISS 2002, CS. KISS 2004. Schmitt és a konzervatív 
forradalom kapcsolatáról: KARÁCSONY 2005.
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polgár többségét (akár részt vesz a választáson, akár nem), (3) az állampolgárok több-
ségét, illetve (4) az ország lakosságának többségét.

Úgy tűnik, a többségre utaló jelentés nem ad egyértelmű eligazítást a demokráciát 
illetően, tehát érdemes egy másféle meghatározást keresni. Persze ezt nem könnyű 
megtalálni, mert a demokrácia, sok más politikai fogalomhoz hasonlóan, egy általános 
ideálfogalomként használatos, olyan fogalomként, mely gyakorta kitágított jelentést 
kap. Schmitt úgy látta, hogy a liberálisok, illetve a szociáldemokraták általában össze-
kötik a demokráciát az igazságossággal, az emberiséggel, a békével és más pozitív 
értékekkel, s ennek következtében „egy sajátos eszmekomplexum jön létre, amelyben 
a fogalmak már nem választhatók el egymástól” (SCHMITT 2003, 226). S épp ez okoz-
za a demokrácia fogalmát illető homályosságot.

Mindezek helyett Schmitt abból indul ki, hogy a demokrácia az identitás elvének 
megfelelő államforma, mivel a demokrácia azt jelenti, hogy egy nép azonos önmagá-
val mint politikai egységgel.2 A demokratikus állam nem az individuumok szerződé-
sén, hanem a nép homogenitásán és identitásán nyugszik. „A demokrácia (mint állam-
forma és mint a kormányzás és törvényhozás formája) az uralkodó és az alávetett, 
a kormányzó és a kormányzott, a parancsoló és az engedelmeskedő azonossága” – 
írja a Verfassungslehre-ben (i. m. 234). Tehát nem az egyszemélyi hatalom, nem is a 
kevesek hatalma, hanem a nép az alkotmányozó erőszak hordozója. Schmitt szerint 
a demokrácia éppen ezért nem engedi meg, hogy a népet az emberiség, vagy éppen 
a társadalmi osztály fogalmával helyettesítsék, mint ahogy akkoriban a liberális és a 
szocialista gondolkodók tették. Az egyik túlzottan tágan fogja fel a demokrácia szub-
jektumát, a másik pedig túlzottan leszűkítve.

Amikor Schmitt azt hangsúlyozza, hogy a demokráciában a kormányzó és a kor-
mányzott identitása kizárja, hogy közöttük minőségi különbözőség legyen, akkor ezzel 
a demokrácia kritériumaként fogalmazza meg, hogy a „kormányzó és kormányzott 
közötti elkerülhetetlen tárgyi különbözőség ne léphessen át a kormányzó személyek 
minőségi különbözőségébe és elkülönülésébe” (i. m. 237). A kormányzók a nép által 
kormányoznak, de nem különböznek a néptől. A nép homogenitását Schmitt negatíve 
meghatározott jegyekben látja: a nép magában foglalja mindazokat, akik nem meg-
különböztetettek, nem privilegizáltak, akik sem tulajdon, sem szociális helyzet, sem 
műveltség alapján nem kiemeltek. De miért oly fontos a nép szerepe? A válasz rövid, 
s ez áll mindenféle demokrácia iránti elkötelezettség mögött; mert „a nép jó” – írja 
Rousseau-t követve Schmitt (SCHMITT 2006, 33). 

Amikor a liberális jogállam elkötelezett a kisebbség védelme mellett, akkor Schmitt 
szerint valójában szembemegy a demokrácia elvével. Ugyanis „minden demokrácia 
azon a feltételezésen alapul, hogy a nép osztatlanul egységes, azonos és egész, így 
számára valójában s lényegében nem létezik kisebbség, és még kevésbé számos, 
szilárd, állandó kisebbségi csoport” (i. m. 37). Ebből következően a demokráciában 
legitim módon nem lehet a népet tartósan és szervezetten (azaz intézményesítve) 
többségre és kisebbségre osztani, s így nem is létezhetnek olyan érdekek, melyeket 
a többséggel szemben intézményesítve védeni kellene. „Amennyiben meghatározó 
mértékben bekerül az alkotmányba az a szempont, hogy tartalmilag meghatározott 

 2  Tönnies az identitásra utaló definíciót nem tartotta szerencsésnek, mivel a népnek, hogy magát kormányoz-
ni tudja, szükséges egy testület (TÖNNIES 1927, 175). Konkrétan Tönnies úgy látta, hogy a modern demok-
rácia megkívánja az államférfiak testületének közvetlen választását, egy „demokratikus direktóriumról” 
beszélt (i. m. 204).
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érdekek és jogok védelemre érdemesek vagy arra szorulnak, akkor nemcsak hogy 
módosul a demokratikus elv, hanem létrejön egy teljesen más típusú alkotmány” – írja a 
Legalitás és legitimitásban (i. m. 54). Itt konkrétan a weimari alkotmányra utalt, ame-
lyet a demokratikus és az arisztokratikus elv elegyének tartott. 

Gyakran a demokratikus berendezkedések alapvető értékpárjaként említik az egyen-
lőséget és a szabadságot, pedig előfeltevéseik, tartalmuk, hatásuk alapján inkább 
szemben állnak egymással. Schmitt csak az egyenlőséget köti a demokráciához, sze-
mében a szabadság egy a jogállamisághoz kapcsolódó liberális elv, de nem a poli-
tikai forma elve. A demokrácia mint a nép homogenitása feltételezi az egyenlősé-
get. Schmitt szerint a demokrácia az egyenlőségnek egy specifikus fogalmán alapul. 
Az emberek általános egyenlősége nem politikai fogalom, abból semmiféle (morális, 
vallási, politikai, gazdasági) sajátosság nem vezethető le. Az egyenlőség demokrati-
kus fogalma viszont egy politikai fogalom, amely – mint minden igazi politikai fogalom 
– egy megkülönböztetés lehetőségére vonatkozik, jelen esetben egy meghatározott 
politikai közösséghez, a néphez való (nem) tartozásról van szó. 

A politikai demokrácia tehát nem minden ember megkülönböztetésnélküliségén, 
hanem egy meghatározott néphez való tartozáson alapul. A politikai világban az embe-
rek politikailag meghatározottak, például állampolgárok, kormányzók vagy kormány-
zottak. „Minden embernek mint embernek az egyenlősége nem demokrácia, hanem a 
liberalizmus bizonyos fajtája, nem államforma, hanem individuális-humanitárius erkölcs 
és világnézet.” (SCHMITT 2002, 201.) Az egyenlőség a demokráciában csak befelé, és 
nem kifelé értelmezhető. „Egy demokratikus államon belül minden állampolgár egyen-
lő” – hangsúlyozza Schmitt (SCHMITT 2003, 227). Ezt már az 1789-es francia forra-
dalom idején is világosan látták, ami kiderül abból, hogy az Emberi és Polgári Jogok 
Nyilatkozata ugyan általános szinten azt deklarálta, hogy minden ember a természet-
ből fakadóan szabad és egyenlő, de amikor az állami és politikai jogokról esett ben-
ne szó, már nem az emberről, hanem az állampolgárról beszéltek. Egyébként a fran-
cia forradalom eszmevilága, az akkori politikai törekvések nagyon jól mutatják, hogy 
a politikai élet valóságában milyen hatóképesek a nem tiszta (mármint elegyített) esz-
mék. „Sieyès a nép alkotmányozó erőszakának demokratikus tanítását kötötte össze 
a népakaratnak egy alkotmányozó nemzetgyűlés általi reprezentáció antidemokrati-
kus tanával” – írja Schmitt (i. m. 80). Nem is demokrácia született, hanem egy liberá-
lis, polgári jogállami alkotmányt értek el. A reprezentáció uralkodó elve a demokráciát 
arisztokratikus uralommá változtatta.

A demokrácia homogenitása tehát azt jelenti, hogy az egyenlőkkel egyenlőként, a 
nem egyenlőkkel nem egyenlőként bánnak. Az általános és egyenlő választójog csak 
az egyenlőkön belül értelmezhető. „Minden felnőtt embernek, pusztán mint embernek, 
eo ipso politikailag egyenjogúnak kell lennie minden más emberrel. Ez liberális, nem 
pedig demokratikus gondolat [...] Ma a Földön egyáltalán nem ez az általános embe-
riség-demokrácia uralkodik.” (SCHMITT 2002, 199.)

Az eddigiekben a nép fogalmáról mint a demokrácia szubjektumáról volt szó, s a nép 
mint származásközösség fogalma megerősíthet minket abban a hitben, hogy Schmitt 
a demokrácia azon értelmében is az organikus változatot preferálta, hogy a nép alatt 
egy „természetes” közösséget ért. Valójában azonban nem erről van szó. Ennek tisztá-
zásához a nép és a nemzet viszonyára kell kitérnünk. Schmitt szerint gyakran hasonló 
értelemben említődik e két fogalom, pedig a nemzetet pontosabb, kevésbé félreérthe-
tő fogalomnak tarthatjuk, ugyanis a nemzet a népet „mint politikai cselekvőképes egy-
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séget a politikai különösségének tudatával, a politikai létezésre törő akaratával” jelö-
li meg (SCHMITT 2003, 79). Másként fogalmazva: a nem nemzetként létező nép csak 
etnikai vagy kulturális összetartozása, de nem szükségképp politikailag létező köte-
léke az embereknek. Amikor a népről mint az alkotmányozó erőszak szubjektumáról 
beszélünk, akkor előfeltételezett a tudatos akarat a politikai létezéshez, azaz hogy a 
nép nemzetként viselkedik. „A nemzet, szemben a nép általános fogalmával, egy sajá-
tos politikai tudatossággal individualizált nép.” (I. m. 231.) Amit Schmitt a népről mon-
dott, eszerint tehát úgy kell érteni, mint ami a tudatos politikai egységként fellépő nép-
re, azaz a nemzetre vonatkozik.3

A nép nem reprezentálható, mert reprezentálni csak a távollévőt lehet, a népnek 
pedig jelen kell lennie a nyilvánosságban. A reprezentáció arisztokratikus uralommá 
változtatja a demokráciát. A demokrácia a népnek mint politikai egységnek a folyto-
nos, nyilvános kifejeződése, és ezzel szemben áll a reprezentáció (parlamentarizmus) 
tana. Ám kérdés, hogy működőképes-e a Schmitt által favorizált demokrácia. Miként 
képes a nép az egységét a politika mindennapjaiban folyamatosan kifejezni? E tekintet-
ben Schmitt világosan látta a demokrácia korlátait, és a demokrácia határáról beszélt. 
Konkrétan a következőket gondolta szem előtt tartani:

– A két állami formaelv (identitás és reprezentáció) egyoldalú és kizárólagos meg-
valósítása lehetetlen. Egy államban mindkettő létezik valamilyen szinten. Az identitás 
és a reprezentáció elvi ellentéte dacára „egyetlen demokratikus állam sem képes min-
den reprezentációról maradéktalanul lemondani” (i. m. 277), azaz a demokráciában a 
két elv kölcsönösen feltételezi, ugyanakkor korlátozza is egymást.

– A nép mint hivatalosan nem szervezett nagyság (erő) csak egyes pillanatokban 
képes kifejeződni, nem pedig folytonosan. Ez a kifejeződési mód az akklamáció, ez 
napjainkban mint „közvélemény” juthat érvényre (az akklamáció problematikájára a 
későbbiekben visszatérek).

– A modern demokrácia gyakorlatában a demokratikus elv a hatalommegosztási elv 
segítségével a törvényhozás szervezeti eszközévé minősül. Azaz a népet alkotó állam-
polgárok szabályozott eljárásban képesek: a) a bizalmuknak megfelelően személye-
ket választani a kormányzásra (a parlamenti képviselő nem az őt konkrétan megvá-
lasztó állampolgári csoport, hanem a „nép”, pontosabban a nép mint politikai egység 
képviselője); b) konkrét kérdésekről (népszavazás esetén) igent vagy nemet monda-
ni (dönteni). 

Sokan a demokratikus választás egyik alapismérveként említik a titkos szavazást, ám 
Schmittnek igencsak markáns különvéleménye volt erről. Szerinte a titkos szavazás 
nem a demokráciából, hanem a liberális individualizmus eszméjéből fakad, sőt ellent-
mond a demokrácia elvének, ugyanis a titkos szavazásnál az állampolgár izolált, s csak 
egy magánvéleményt közöl. A nép véleményének kifejeződése ugyanakkor a nyilvá-
nosságot feltételezi, a nép a nyilvánosság szférájában, s nem a titkos szavazás aritme-
tikai bázisán létezik. A titkosan megvalósított választás csak a privát vélemények ösz-

 3  Hogy miért használta mégis a nép, nem pedig a nemzet fogalmát, annak oka véleményem szerint a hagyo-
mányokban rejlik: a népszuverenitás fogalma a nemzetfogalmat megelőzően jelent meg és terjedt el az újko-
ri európai politikai-jogi gondolkodásban. Egyszerűen ez volt Schmitt, és persze más, XX. század eleji gon-
dolkodók számára is a konvencionálisan elfogadott fogalmi kiindulópont.
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szesített eredménye, s nem a köz véleménye, s így nem közakarat (volonté générale), 
hanem csak az egyes akaratok összessége (volonté de tous) jön létre (i. m. 246).

A demokráciában a nép fejezi ki a politikai egységet – és mire képes az összegyüle-
kezett nép? Schmitt válasza rövid: a nép mint egész csak akklamálni képes. Azaz nyil-
vánosan és hangosan kinyilváníthatja tetszését, illetve nemtetszését. „Maga a nép nem 
tud megvitatni problémákat – ez Montesquieu szerint a demokrácia komoly hátránya 
–, hanem csak akklamálni, választani és a feltett kérdésekre igent vagy nemet mon-
dani.” (I. m. 315.) Az akklamáció modern módja Schmitt szerint a közvélemény. Pon-
tosabban a közvélemény politikai jelentősége akkor ragadható meg, ha – legyen bár-
mennyire is diffúz – akklamációként fogjuk fel. A közvélemény nem szervezett, hanem 
keletkezik. Persze nem a semmiből jön létre: pártok, különböző csoportok, szónokok, 
demagógok, újságok, filmek befolyásolják. 

Úgy tűnik, Schmitt nem a választás aktusára gondolt, amelyben közvetlenül, erőtelje-
sen és egyértelműen képes kifejeződni a demokrácia, hanem úgy vélte, a nép akarata 
közfelkiáltással, magától értetődő, vitathatatlanként elfogadott létezéssel nyilváníthatja 
ki magát. Ez pedig, mármint a demokratikus azonosság, a rendkívüli helyzetben mutat-
kozhat meg komolyan – írja (SCHMITT 2002, 203).  Schmitt pontosan látja a demokrácia 
végletes és kizárólagos módjának kivitelezhetetlenségét, nincs illúziója e tekintetben. 
Rousseau ideális demokrácia felfogása kapcsán megjegyzi, hogy „a demokráciában 
minden különbséget és nehézséget az általános identitásban és homogenitásban 
megszüntetnek”, majd hozzáteszi: „egy abszolút identitás és homogenitás lehetetlen” 
(SCHMITT 2003, 274).

Mire következtethetünk Schmitt demokrácia-felfogásából, mit ad jelenünk politikai 
világának értelmezéséhez?

(1) Schmitt írásaiból egy olyan demokráciakép rajzolódik ki, mely szerint a demokrá-
cia alapvetően nem egy „politikai üzemmód”, nem meghatározott eljárások összessége, 
hanem inkább egy határfogalom. Arra a határra utal, ameddig a parlamentáris demok-
ráciában a parlament akarata a nép akaratával azonosítható. Hogy ezt a határt elérte-
e, átlépte-e egy parlamenti akarat, az többnyire nem a politikai élet normál mindennap-
jaiban derül ki, hanem a politikai válságok, a bizalomvesztések pillanataiban, amikor 
elementáris erővel tör fel a kérdés: olyan államformában élünk-e, melyben a népakart 
vitathatatlansága képes áthatni a kormányzókat és a kormányzottakat, vagy nem? S ez 
– noha ezt így maga Schmitt nem fogalmazta meg – nem intézményrendszer, hanem 
sokkal inkább a politikai kultúra, a demokratikus politikai kultúra függvénye. 

(2) Schmitt életművének egyik központi témája a politikai jelleg (das Politische) meg-
ragadása, a politikai cselekvés- és látásmód felfedése és alapvető jelentőségének 
bemutatása a társadalmi életben. E szempontból a liberalizmus eszmevilága mint a 
politikai mivolt semlegesítése, sőt mint antipolitika jelent meg számára. Ezt a különb-
ségtételt nagyon pontosan mutatja alkotmányfelfogása is, mely szerint a liberális jog-
állami megközelítés az egyes ember magánszférájának védelmére koncentrál, így a 
politikai egységet kifejező alkotmányban csak másodlagos szerepet játszhat, azaz 
nem konstitutív, hanem csak hozzárendelődik, csak adalék. Amikor tehát a liberális 
jellegű jogállamiságra hivatkozva bizonyos érdekeket, jogokat védettnek minősítenek 
a demokratikus erővel szemben, magyarán kiveszik a népakarat döntési kompetenci-
ája alól, akkor ezeket egyúttal száműzik a demokráciából, ha úgy tetszik: privilegizál-
ják a demokráciával szemben. 
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(3) Az előzőekből következően Schmitt demokrácia megközelítésének legfontosabb 
üzenete: ne keverjük össze a demokrácia és a liberalizmus szempontjait. A politikai 
problémák megoldásának előfeltétele a probléma pontos azonosítása. S ehhez – töb-
bek között – képesnek kell lennünk arra, hogy különbséget tegyünk a demokrácia és 
a liberalizmus (illetve a jogállam) között.
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Löffler Tibor

A hatalomra kerülés küszöbe: a barát/ellenség 
dichotómiától Lipset és Rokkan küszöbelméletéig

Kortársunk-e Carl Schmitt? Egy teoretikus a „kortársunk” lehet, ha ugyanabban vagy 
nagyjából ugyanolyan „korban” élünk, ezért az észlelt és definiált társadalmi és poli-
tikai problémák is nagyjából hasonlóknak tekinthetők, illetve a „korproblémák” felve-
tése és meghatározása, az azokra való elméleti reflektálás, a rájuk adott teoretikus 
válaszok az idő múlása és a társadalmi-politikai változások ellenére „időtállónak”, töb-
bé-kevésbé érvényesnek minősülnek. Más korok, „régmúlt idők” kortársnak tekintett 
teoretikusa elméleti fogódzókkal (premisszák, terminusok, kategóriák stb.) szolgálhat 
a számára egykoron nem létező vagy elméletileg kellőképpen fel nem dolgozott prob-
lémák tárgyalásához, ami azonban azzal járhat, hogy a „fogódzók” kortárs, tehát utó-
lagos és a teoretikustól már független alkalmazása miatt a teoretikus eredeti elméleti 
keretéből kiragadott és aktualizált terminusok stb. elveszthetik eredeti jelentésüket és 
funkciójukat. Igencsak kérdéses lehet ezért, hogy Carl Schmitt elméletének, koncep-
cióinak, terminusainak jelenkori (kortárs) alkalmazása vagy továbbgondolása során 
azok megőrzik-e „schmitti” jellegüket, netán egy olyan új elméleti összefüggésrend-
szer részévé válnak, amelyhez Schmitt már nem adná a nevét.

Carl Schmittet kortársnak tekintem, mert – egyebek mellett – a barát-ellenség foga-
lompárt újabb és nem „schmittiánus” elméletekkel is összekapcsolhatónak, illetve az 
ilyen elméleteket a fogalompárral továbbgondolhatónak tartom. Ezt a megoldást haj-
landó vagyok eklektikusnak elismerni abból a megfontolásból, hogy a barát és ellen-
ség fogalmai Schmitt-től függetlenül is léteznek, ezért az újabb elméleti útkeresések 
e téren nem szorulnak arra, hogy a barát/ellenség dichotómia alkalmazásával feltétle-
nül Carl Schmittig nyúljunk vissza. A szakirodalom alapján mégis úgy gondolom, hogy 
a barát-ellenség Schmitt-től ismert fogalompárját a Schmitt-től ismert elméleti kerete-
ken belül is lehet aktualizálva adaptálni.

A továbbiakban négy tételben tárgyalom a barát/ellenség dichotómia egy lehetséges 
„kortárs” adaptálhatóságát: 1) a barát/ellenség dichotómia; 2) az ellenség nihilizációja 
Peter L. Berger és Thomas Luckmann legitimációs elméletében; 3) a politikai küszö-
bök elmélete; 4) a hatalmi küszöbök tézise.

Koncepcióm az, hogy a barát/ellenség Schmitt-től ismert dichotómiája, amely végső 
soron előfeltételezi az ellenség fizikai megsemmisítését is, összekapcsolható az ellen-
ség morális megsemmisítésének Bergertől és Luckmanntől ismert tételével. A morális 
megsemmisítés a „kortárs” plurális demokráciák pártpolitikai gyakorlatából is ismert, 
de mint ilyen, nem egyszerűen csak valamilyen partikuláris politikai kultúra megnyilvá-
nulása, hanem a hatalomért folytatott harc sajátos eszköze is lehet. Lipset és Rokkan 
„küszöbelméletében” van egy elméleti hiátus: amikor arról van szó, hogy a pártoknak 
meg kell küzdeniük a parlamentbe kerülés akadályaival, illetve az egyedüli (koalíció 
nélküli) kormányzás lehetőségéért, elsikkad az, hogy a pártpolitikai harc része lehet a 
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parlamentbe került pártok hatalomra kerülésének megakadályozása is, aminek bevett 
módszere az adott parlamenti párt morális nihilizációja – megsemmisítése. A „hatal-
mi küszöbök” tézise a politikai küszöbök elméletének (LIPSET–ROKKAN 1990) a barát/
ellenség dichotómia (SCHMITT 2002) és a morális nihilizáció (BERGER–LUCKMANN 1998) 
felhasználásával történő, de egyben empirikusan megalapozott korrekciója.

A BARÁT/ELLENSÉG DICHOTÓMIA (CARL SCHMITT)

A Carl Schmitt-tel foglalkozó szakirodalomban radikális közhelynek számít, hogy 
Schmitt politikafogalmának inherens eleme az „ellenség” meghatározása, az „ellen-
ség” fogalmának pedig a fizikai megsemmisítés lehetősége. Az elemzők azonban 
egyúttal óva intenek: a politikának az ellenség fizikai megsemmisítése lehetőségét 
előfeltételező fogalma igazából a háborúk és polgárháborúk extrém helyzetéből van 
levezetve. A háborúk és polgárháborúk mint elméleti alapok viszont már önmagukban 
kizárhatják azt, hogy a hagyományos értelemben vett, bár a gyakorlatban akár ádáz 
pártpolitikai küzdelmekre alkalmazzuk Schmitt politikafogalmát. Ráadásul Schmitt 
maga is hangsúlyozza, hogy az általa sajátosan definiált politikafogalom teljesen más, 
mint a politikának a „pártpolitika” terminusából ismert köznapi fogalma. A problémát 
abban a feszültségben látom, amely – szerintem – Schmitt politikafogalmában rejlik. 
Két véglet van tudniillik, az ellenségről való döntés és az ellenség fizikai megsemmisí-
tése, viszont – ahogy azt Pethő Sándor hangsúlyozza is – az ellenség meghatározása 
nem egyenlő az ellenséggel való harc mikéntjének meghatározásával. Schmitt maga 
politikailag realista volt, és számot is vetett a különböző politikai erők (például a kato-
likusok és a polgári liberálisok) közös ellenséggel (a szélsőjobboldal és a bolsevikok) 
szembeni politikai szövetségével a weimari demokráciában (PETHŐ 1993, 132). Mind 
Schmitt, mind a katolikusok és a polgári liberálisok ellenségnek tekintették a szélső-
jobboldalt és a bolsevikokat, de nyilván nem akarták fizikailag megsemmisíteni szél-
sőjobboldali és bolsevik ellenségeiket. A kérdés tehát adott: lehet-e a „megsemmisí-
tés” olyan „legyőzés”, amely nem foglalja magában az élet elvételét, az ölést? Milyen 
alternatív módjai és eszközei lehetnek a nem fizikai értelemben vett megsemmisítés-
nek? Újraértelmezhető-e a „politikai harc” fogalma?

NIHILIZÁCIÓ (PETER L. BERGER ÉS THOMAS LUCKMANN)

Az ellenség fizikai megsemmisítésének alternatíváival Peter L. Berger és Thomas 
Luckmann tudásszociológiai ihletésű legitimációs elméletében találkozhatunk (BERGER–
LUCKMANN 1998). A valóság társadalmi felépítése című művükben a nihilizációt 
(= megsemmisítés) negatív legitimációnak írják le. A negatív legitimáció révén negatív, 
még pontosabban alacsonyabb ontológiai státuszt tulajdonítanak másoknak, például 
ha alacsonyabb rendű embernek minősítenek valakit vagy valakiket. Rendkívül tanul-
ságos azonban, hogy konkrétabb szinten atipikus és nem sztereotip példával élnek: 
a homoszexuális társadalom az antihomoszexuális csoportokat „alsóbbrendű embe-
reknek”, az antihomoszexualitást pedig „barbár zagyvaságnak” minősíti. Ahogy koráb-
ban azt feltételeztük, hogy sem Carl Schmitt, sem a weimari demokrácia katolikusai 
és polgári liberálisai nem akarták fizikailag megsemmisíteni szélsőjobboldali és bol-
sevik ellenségeiket, úgy azt is feltételezhetjük, hogy az 1960-as évek amerikai homo-
szexuálisai sem akarták fizikailag megsemmisíteni szociokulturális ellenfeleiket, noha 
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Berger és Luckmann a homoszexuálisok gyakorlatát, az alsóbbrendűvé és barbár-
rá minősítést nihilizációnak (= megsemmisítésnek) tekinti. A szerzők ezt úgy tehetik 
meg, hogy a „fizikai megsemmisítés” mellett bevezetik a „morális megsemmisítés”, a 
„fogalmi megsemmisítés” és az „elméleti megsemmisítés” terminusait, és a megsem-
misítés három stratégiáját határozzák meg: magába olvasztás, elszigetelés, fizikai 
megsemmisítés. Megsemmisítésként fogják fel tehát az elszigetelést, amelybe bele-
tartozhat a szabadság drasztikus korlátozása: börtönök, internáló táborok, koncentrá-
ciós táborok stb. Bár az „elszigetelés” fogalmát nem fejtik ki szisztematikusan, gondo-
latmenetük és érvelésük alapján ide sorolható az erkölcsi megvetés, a megbélyegzés, 
a stigmatizálás és a gyűlölet (gyűlöletkeltés) miatti társadalmi kirekesztés gyakorlata: 
elfordulás, kézfogás vagy közös térben tartózkodás elutasítása, és általában minden-
nemű érintkezés megtagadása. A kissé furcsán hangzó „magába olvasztás” egyfaj-
ta „gyógyítás” vagy „terápia”, melynek révén az „elhajló” személyben vagy csoportban 
bűntudatot keltenek, ezért azok interiorizálják a nihilizátorok róluk kialakított elméleti 
koncepcióját. A Berger és Luckmann által tárgyalt ideológiai megdolgozáshoz, bár ők 
nem ezt a fogalmat használják, én az „átnevelő táborok” és a kikényszerített „önkriti-
ka” intézményének példáit fűzném.

A szerzők szerint a nihilizáció célja: a saját értelmi világ fogalmaival kézben tarta-
ni minden eltérő valóságmeghatározást. A nihilizáció koncepcióját abból a megfonto-
lásból tartom összekapcsolhatónak Carl Schmitt barát/ellenség dichotómiájával, hogy 
Berger és Luckmann kifejezetten decizionista módon fogja fel a nihilizációs stratégiák 
politikai alkalmazását: „Az, hogy az elméleti megsemmisítésről áttérjünk-e a gyógyí-
tásra, vagy hogy fizikailag is megsemmisítjük, amit elméletileg megsemmisítettünk, az 
a politikai gyakorlat [döntés – L. T.] kérdése.” (I. m. 161–162.) Végül fontosnak tartom 
jelezni, hogy szerencsésnek tartom a „megsemmisítés” fogalma mellett vagy helyett 
az eredeti idegen kifejezés, a „nihilizáció” használatát a nem fizikai megsemmisítésre, 
mert bár a magyar köznyelv is ismeri egyebek mellett az „erkölcsi hulla” vagy az átvitt 
értelemben vett „megsemmisítő vereség” fogalmát, önmagában a „megsemmisítés” 
könnyen asszociálódhat a „fizikai megsemmisítéssel”.

A POLITIKAI KÜSZÖBÖK (ROKKAN ÉS LIPSET)

Stein Rokkan és Seymour Lipset a politikai pártok létrejöttét, működését és politikai 
sikereit annak fényében tárgyalja, hogy a pártok milyen politikai „küszöböket” kénytele-
nek átlépni (LIPSET–ROKKAN 1990, ROKKAN 1970, FLORA–KUHNLE–URWIN 1999). E küszö-
böknek nevezett intézményes akadályok létezhetnek a nem demokráciákban, a demok-
ratizálódó (átmeneti) rendszerekben és a demokráciákban egyaránt. A szerzők négy 
küszöböt különböztetnek meg: 1) legitimációs küszöb; 2) inkorporációs küszöb; 3) rep-
rezentációs küszöb; 4) többségi hatalom küszöbe. A legitimációs küszöb lényege az, 
hogy a hatalom birtokosai legitimnek tekintik-e és elfogadják-e a pártosodást, a pártok 
létét, a tiltakozást, az ellenzékiséget, különösen pedig az ellenzéki pártok szervezését 
és működését. Az inkorporációs küszöb átlépése azt jelenti, hogy a párt, a párt vezeté-
se és tagsága, illetve szavazótábora a politikai jogokkal rendelkezők politikai közössé-
gének egyenjogú tagjává válik. A reprezentációs küszöb a reprezentációs (képviseleti) 
intézmények előtt nyitja meg az ajtót: a pártok képesek, mert politikailag és jogilag biz-
tosított lehetőségük van rá, a képviseleti intézményekbe, különösen a parlamentekbe 
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bejutni. A többségi hatalom küszöbének átlépésével egy parlamenti párt képes egye-
dül kormányozni, politikai akaratát és programját egyedül érvényesíteni.

A politikai küszöbök elméletének több komoly hiányossága van. A többségi hatalmi 
küszöb esetében túlhangsúlyozódik a koalíciós kormányzás ellentettjeként megjele-
nő egyedüli kormányzás, miáltal a koalíciós kormányzás szimplán kényszerkoalíció-
nak vagy koalíciós kényszernek tűnik fel. Elsikkad az, hogy egymáshoz közel álló pár-
tok (testvérpártok) vagy pártszövetségek úgy kormányozhatnak koalícióban, mintha 
egyetlen párt birtokolná a többségi hatalmat. Témánk szempontjából fontosabb, hogy 
a választásokon győztes, de kellő számú mandátum hiányában egyedül kormányoz-
ni képtelen pártnak csupán a koalícióalkotás kínálhatja a hatalomra kerülést, ám meg-
eshet az is, hogy egy alternatív kormánykoalíció éppenséggel a győztes párt ellené-
ben jön létre. A választáson győztes párt koalícióra és – ezáltal – kormányzásra vagy 
hatalomra „képtelenségének” rengeteg oka lehet, például az, hogy a többi párt politi-
kailag és morálisan igazolt kizárási stratégiát alkalmaz vele szemben, ami átvezet az 
elmélet legfőbb hiátusához. A reprezentációs küszöböt átlépő, tehát képviselőtestüle-
tekbe, parlamentekbe jutott pártoknak adott esetben esélyük és reményük sincs egy-
általán hatalomra kerülni, mert a többi párt politikailag és morálisan igazolt kizárási 
stratégiát alkalmaz velük szemben. A hatalomtól politikailag és morálisan távol tartott 
pártok akár olyan kis pártok is lehetnek, amelyek normális esetben egy kormánykoa-
líció szükséges és elengedhetetlen elemét képeznék. A politikai küszöbök elméleté-
nek magyarázó erejét ezért nagyban megnöveli az, ha a „reprezentációs” és a „több-
ségi hatalmi” küszöb közé beiktatjuk a „hatalomra kerülés” küszöbét.

A HATALMI KÜSZÖBÖK TÉZISE

A hatalomra kerülés küszöbének bevezetését mindenekelőtt az indokolja, hogy modern, 
alkotmányos és liberális jogállamokban is megtörténhet, hogy demokratikus választá-
sokon mandátumokat szerzett, alkotmányos, ezáltal pedig demokratikus legitimitással 
rendelkező parlamenti pártoknak tisztán politikai okból nincs esélyük és lehetőségük 
arra, hogy akár egy kormánykoalíció részeként hatalomra kerüljenek. Eklatáns példá-
ja ennek a Jörg Haider vezette Osztrák Szabadság Párt (FPÖ), amely 1999-ben elért 
választási sikerei nyomán 2000-ben kivételt erősítő szabályként koalíciós partnere lett 
a Wolfgang Schüssel vezette Osztrák Néppártnak. Az FPÖ hatalomra kerülése Auszt-
riában és külföldön (az EU-ban) politikai skandalumnak számított, ezért Schüsselre és 
a Néppártra igen erős, bojkottal és szankciókkal elegy nyomás nehezedett azért, hogy 
ne kössön koalíciót, majd pedig azért, hogy bontsa fel a koalíciót az FPÖ-vel.

Az alkotmányos és demokratikus legitimitással rendelkező, ezáltal pedig kormány-
zásra alkotmányosan jogosult FPÖ „kizárását” politikailag és morálisan azzal igazol-
ták, hogy a párt szélsőjobboldali vagy neonáci, ami a politikaelmélet nyelvében rend-
szerellenest jelent. Másképpen fogalmazva: rendszeridegen. Megközelítésemben mind 
a „rendszerellenes”, mind a „rendszeridegen” jelleg értelmezhető az „ellenség” fogal-
mával: az FPÖ kormányzásból „kizárását” szorgalmazók szemében a párt a demokrá-
cia ellensége. A minősítés, a tulajdonítás (attribúció), a morális és fogalmi megsemmi-
sítés Berger és Luckmann elméletéből ismert módszereit visszaigazolja az, ahogyan 
az FPÖ és Haider miatti, egyszerre osztrák és európai uniós politikai válságot meg-
oldották. Az EU által delegált, Martti Ahtisaari vezette háromfős vizsgálóbizottság a 
politikai háttérkompromisszumok megkötése után megállapította, hogy az FPÖ nem 

Löffler Tibor � A hatalomra kerülés küszöbe
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szélsőjobboldali, ami a bojkottot és a kizárást igazolta volna, hanem csak populista 
és radikális, ami viszont morális-politikai útlevelet (legitimitást) nyújtott az FPÖ-nek 
ahhoz, hogy Ausztria kormányzásában részt vegyen.

Összegzésképpen és helyszűke miatt nagyon tömören azt állítom, hogy bár Schmitt 
a barát/ellenség dichotómiát extrém helyzetre, háborúra és polgárháborúra hegyez-
te ki, annak a konszolidált demokráciákban is megvan a maga sajátos szerepe. Mert 
vagy ténylegesen vannak egzisztenciális ellenségei az adott rendszernek (rendszer-
ellenes és -idegen erők) vagy politikai közösségnek, avagy mert az adott demokrácia 
nem rendszerellenes szereplői az egymással folytatott politikai versenyt a morális és 
fogalmi nihilizáció eszközeivel is megvívják, ami ténylegesen ellenséggé is teszi őket 
egymás számára és az állampolgárok szemében. Ez a „belpolitikai” természetű harc a 
„belső ellenségként” definiált ellenféllel szemben Carl Schmitt munkáiból is rekonstruál-
ható (SCHMITT 1992, SCHMITT 2002). A végső kérdés tehát az, hogy Schmitt barát/ellen-
ség koncepciója a Schmitt által konstruált elméleti kereteken belül, vagy csak az előb-
biekben vázolt eklektikus módon korrigálható-e – ha egyáltalán korrekcióra szorul.

A weimari köztársaság Schmittet elméletileg inspiráló politikai gyakorlatában a 
demokrácia legtermészetesebb szereplői voltak a rendszerellenes pártok, amelyek a 
hatalomért és rendszerváltásért vívott politikai harcukban polgárháborús módszerek 
mellett a szellemi-elméleti-fogalmi nihilizáció eszköztárát is alkalmazták. Pokol Béla 
joggal mutat rá (POKOL 2003), hogy napjaink modern demokráciáiban megtörténhet, 
hogy kisebb csoportok „Schmitt barát/ellenség dichotómiája szerint harcolnak egy-
mással”, de ez „ma már csak akkor képes nagyobb jelentőségre szert tenni, ha egy-
egy ilyen kis csoport […] olyan eszközöket vet be, amelyek alkalmasak az ellenséges 
csoport, illetve az ehhez tartozók diszkvalifikálására”, és hogy az ilyen harc „kivéte-
les tisztaságú megvalósulása volt a weimari köztársaság politikai arénája, és így válik 
érthetővé a Schmitt barát/ellenség dichotómiájában rejlő igazságmag, de ennek kor-
látozott érvénye is”. Ezért állítja Pokol, hogy „a modern politikában ez már csak alá-
rendelt elméleti nézőpontként érvényes és alkalmazható”, amihez viszont azt fűzném, 
hogy Schmitt barát/ellenség dichotómiája annál inkább válik egyenrangú vagy elsőd-
leges elméleti nézőponttá, minél inkább magyarázható vele a „kormányra jutni/ellen-
zékbe menni” dichotómia szerinti pártpolitikai küzdelmek empirikus valósága – a párt-
politikai „küzdelem” és verseny politikai „harccá” fajulása.

Államelmélet
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Pócza Kálmán

A parlamentarizmus kritikája

Bár a parlamentarizmuskritika nem specifikusan német jelenség, sőt azt is tudjuk, hogy 
a történeti gyökerek egyértelműen Franciaországban találhatók, mégis úgy tűnik, hogy 
a német gondolkodók jó tanítványok voltak e tekintetben: a parlamentarizmus kritikájá-
nak Németországban is komoly hagyományai vannak. Így aztán a parlamentarizmus 
schmitti bírálatáról semmiféleképpen sem állítható, hogy elszigetelt jelenség lenne: 
mind Schmitt előtt, mind pedig utána jelentős szellemi áramlatok állították kihívások 
elé a parlamenteket.1 Mindezek ellenére úgy tűnik, hogy Schmitt mégiscsak a kvint-
esszenciáját adta annak, amiről rövid tanulmányom szól. 

Látnunk kell azonban azt is, hogy Schmitt kétféleképpen közelít a parlamentariz-
mus kérdésköréhez: egyfelől rákérdez a parlamenti reprezentáció létjogosultságára, 
azt vizsgálja, hogy vajon a helyes politikai berendezkedésben szükség van-e egyál-
talán parlamentre. Schmitt ezen első, és általa lényegesebbnek tartott kérdéskörön 
belül is megkülönböztet két argumentációs vonalat. Egyrészt azt állítja, hogy a parla-
mentarizmus szellemi alapja valaha megvolt, csak éppen a XX. század első harma-
dára teljesen elveszett – ezzel az érvvel foglalkozom írásom első részében (I. fejezet). 
Másrészt egy erősebb argumentációs vonal mentén ennek a szellemi alapnak – ezál-
tal pedig magának a parlament intézményének – a létjogosultságát vonja kétségbe – 
ez lesz írásom második részének témája (II. fejezet). 

A parlament létalapjára vonatkozó kérdésen túl azonban Schmitt sokat ír a parla-
mentarizmusról úgy is, hogy nem kérdőjelezi meg annak létét. Ebben az esetben az az 
alapvető kérdése, hogy a parlament intézményének mi lenne a pontos helye a politikai 
rendszerben, milyen a parlamentarizmus helyes megvalósulási módja – ezzel a kér-
déssel foglalkozik munkám harmadik része (III. fejezet). Előadásom negyedik részé-
ben (IV. fejezet) arra fogok kitérni, hogy a mai német politikatudomány és a német köz-
vélemény miként viszonyul a schmitti antiparlamentáris érvekhez.

A PARLAMENT SZELLEMTÖRTÉNETI ALAPJA 
ÉS ANNAK ELVESZTÉSE

Schmitt szerint a parlamentarizmus lényege, szellemi alapja nem merül ki a politi-
kai vezér kiválasztásában, a „Führerauslese”-ben (SCHMITT 1926, 8). Határozottan 
állítja, hogy a parlamentarizmus a vitából meríti létjogosultságát. A „government by 
discussion” elvének megvalósításakor racionális érvek és ellenérvek ütköznek egy-
másnak a parlament falai között, hogy a vita lezárultával a képviselők rátaláljanak a 

 1  A parlamentarizmuskritika német hagyományáról lásd DURNER 1997, MÖLLER 1987, BOLDT 1997, WASSER 1974.
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politikai igazságra.2 A mandátumhoz és pártfegyelemhez nem kötött, független kép-
viselők érveinek összeütközése révén ugyanis felszínre hozható a politikai igazság, 
amely nem lenne más, mint a politikai közösség közös érdeke, a közérdek.3 Ezt a köz-
érdeket aztán törvénybe is foglalják, és a parlamentáris rendszerben ez a törvény kor-
mányozza a politikai közösséget.4 Schmitt hangsúlyozza, hogy a parlamenti képvise-
lők nem kompromisszumok megkötése révén alkudoznak érdekeik megvalósításáról, 
hanem racionálisan próbálják egymást meggyőzni arról az egyetlen politikai igazság-
ról, amely az egész nemzet számára hasznos lehet (i. m. 10). 

Ha viszont a parlament eme létalapja eltűnt, ha a két világháború közötti parlament-
ben immár nem a nemzet érdekét szem előtt tartó független mandátumú képviselők 
ülnek, ha a parlamenti döntéseket megelőző viták nem nyilvánosak, hanem titkos hát-
térmegbeszéléseken, frakcióüléseken, albizottsági üléseken zajlanak, ha már csak 
részérdekek és nem érvek ütköznek egymásnak, akkor elveszett a parlament létalap-
ja, illegitim lett a parlament – állítja Schmitt (uo.). 

Schmitt két legfőbb kifogása korának parlamentjével szemben tehát az, hogy egy-
részt a pártok frakciófegyelme és a szekcionális érdekek képviselete miatt a parlamen-
tek nem képesek racionális érvek segítségével meghatározni a közérdeket, másrészt 
pedig, hogy a valódi döntések nem a nyilvánosság előtt születnek, hanem a színfalak 
mögött. A modern államban elvileg a pártok lennének az egységes politikai akarat for-
málói, csakhogy ezek a XIX. század végi, XX. század eleji pártok már egyáltalán nem 
a szabad versenyen és az ésszerű meggyőzésen alapuló pártok. A két világháború 
közötti pártok nagyon jól szervezett, állandóan működő, erős fegyelmet megkövetelő 
pártok, amelyek nem az egyes képviselők vagy párttagok véleményére, hanem a párt- 
és frakciófegyelem intézményére építenek (SCHMITT 1931, 83; SCHMITT 1926, 62 sk.).

Schmitt írásának ezen – általam gyengébbnek ítélt – argumentációs vonala szerint 
a XIX. századi klasszikus parlamentarizmusban a frakciófegyelemnek alá nem vetett 
független képviselők még racionális vita révén határozták meg a köz érdekét. Ezen 
első érvvel persze leginkább az a gond, hogy a valóságban egyáltalán nem létezett 
az az aranykor, amelyhez Schmitt saját korának parlamentjét viszonyítja.5 Ahogy 
arra több Schmitt-kritikus is felhívta a figyelmet, a XIX. század angol és francia par-
lamentjei legalább annyira szóltak az önös részérdekekről és a választási befolyá-

Pócza Kálmán � A parlamentarizmus kritikája

 2  Leydet Habermasra hivatkozva ugyanakkor megjegyzi, hogy Schmitt racionális vitafelfogása ugyancsak 
XIX. századi, amennyiben a parlamenti vita szereplőit úgy tételezi, mintha azok egymással vitáznának, 
nem pedig a választóközönség felé mondanák el beszédeiket. A XX. századi parlamentarizmust pedig sok-
kal inkább ez utóbbi jellemzi. Leydet szerint éppen emiatt nem lenne elegendő, ha a párt és a frakciófegye-
lem megszűnne, hiszen attól a felek még nem egymással vitáznának, hanem továbbra is a nagyközönség 
felé kommunikálnának. A parlament szerepe így nem a racionális „vita általi kormányzás” (government by 
discussion), hanem a kormányzati cselekedetek igazolása és kritikája lenne, ráadásul úgy, hogy ezt a sze-
repet nem egyedül játssza el: a nyilvánosság más elemei ugyanis a XX. századra a parlament természetes 
konkurenciái lettek. A kérdés éppen ezért inkább az, hogy vajon parlament nélkül is létrejöhet-e ez a nyilvá-
nos igazolási-kritikai folyamat (LEYDET 1998, 121 sk.).

 3  Kennedy ezzel kapcsolatban Schmitt kortársát, Julius Bonnt idézi, aki azt írta 1921-ben megjelent munkájá-
ban (Die Auflösung des modernen Staates, Berlin: Verlag für Politik und Wirtschaft), hogy a XIX. századi angol 
parlament sem önérdektől mentes képviselők gyűjtőhelye volt (KENNEDY 1985, xxxvii).

 4   Scheuner utal rá, hogy ezt az alapelvet Schmitt Smendtől vette volna át (SCHEUNER 1927, 218). Azonban Schmitt 
hivatkozik Laskira, sőt Marxra és természetesen Guizot-ra is, mint akik szintén így határozták meg a parlamen-
tarizmus lényegét (SCHEUNER 1928, 316).

 5  Schwab ugyanakkor már arra is felhívta a figyelmet, hogy Schmitt néhol önmagának is ellentmond, amikor XIX. 
századi fogalmakkal méri a XX. századi jelenségeket. A „Positionen und Begriffe” bevezetőjében éppen arról 
beszél ugyanis, hogy minden kor csakis saját fogalmi rendszerében érthető meg, az anakronisztikus fogalom-
használat tévútra vezet (SCHWAB 1968, 27 sk., 67).
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solásról, a megvesztegetésekről, mint Schmitt korának parlamentje (FRAENKEL 1968, 
22; SCHEUERMANN 1999, 52; SCHEUERMANN 1995).

A PARLAMENT SZELLEMI ALAPJA ÖNMAGÁBAN HAMIS

Schmitt érvelésének van azonban egy másik, erőteljesebb vonulata is, amely már a 
XIX. századi parlamentarizmus létjogosultságát is megkérdőjelezi. Schmitt ugyanis 
felhívja a figyelmet arra, hogy a konkurens elképzelések harmóniájából létrejött poli-
tikai igazság fogalma a XIX. századi parlamentben sem a tökéletes racionalitáson 
alapul (SCHMITT 1926, 45 sk.). A XIX. századi liberálisok racionalitása ugyanis bizo-
nyos értelemben véve csak relatív racionalitás. Mégpedig azért relatív, mert a libe-
rális gondolkodás metafizikai alapja nem más, mint a korlátok és vég nélküli szabad 
versenyből kialakuló, ugyanakkor időleges harmónia (i. m. 46). A liberálisok igazsága 
mindig csak időleges, hiszen a vélemények szabad versenyéből kialakuló igazság-
ról ismételten vitát nyitnak. A vita örök, még arról is vitatkozhatnak, amit egyszer már 
eldöntöttek. Egy örökké nyitott, változásra hajlamos igazság tulajdonképpen a végső 
döntés, az örök igazság kimondásának elnapolását is jelenti (i. m. 58). Schmittnek 
tehát nemcsak azzal van gondja, hogy korának parlamentje elveszítette szellemi alap-
ját, hanem azzal is, hogy e szellemi alap (a government by discussion elve) maga is 
megkérdőjelezhető (MCCORMICK 1997, 171).

Látnunk kell, hogy a parlamentarizmus szellemi alapját érintő két érv, két kritika némi-
leg ellentmondani látszik egymásnak: míg a radikálisabb érv szerint maga a parlament 
intézménye sohasem lesz képes a közérdeket meghatározni, addig a történeti érv azt 
mondja, hogy volt egy aranykor, amikor a képviselők észérvekkel meggyőzték egymást 
arról, hogy mi is a köz java (SCHEUERMANN 1995, 140; SCHEUERMANN 1999, 49).6 Hogy 
melyik is valójában Schmitt álláspontja, az pontosan nem állapítható meg, bár későbbi 
írásai tükrében azért bizonyos hangsúlyeltolódás egyértelműen megfigyelhető. 

A PARLAMENT SZELLEMI ALAPJÁBÓL KÖVETKEZIK 
A PARLAMENTARIZMUS HELYES MEGVALÓSULÁSI MÓDJA 

Fentebb azt láttuk, hogy Schmitt határozottan elválasztja a parlament létezésének oká-
ra, illetve létezési módjára vonatkozó kérdést, azt állítván, hogy ez utóbbi csak másod-
lagos kérdés az elsőhöz képest, ráadásul nem is függ össze a kettő. Valójában azon-
ban az a helyzet, hogy az első kérdésre adott válaszból, a parlament szellemi alapjának 
meghatározásából következik a második kérdésre, a parlamentarizmus helyes meg-
valósulási módjára adott válasz.7 De hogyan is következik? 

A parlament létalapját is megtestesítő liberális metafizikai alapelv, a vita és a rela-
tív igazságfogalom azt tételezi, hogy a hatalom nem egységes és oszthatatlan, mint 
a demokratikus identitáson alapuló elképzelésekben, hanem megosztott, mégpedig 

 6   Kétségkívül igaz ugyanakkor, hogy míg az első megközelítési mód, a történeti érv (a szellemi alap valaha léte-
zett, megvalósult) még lehetőséget teremt arra, hogy Schmitt fogalmi rendszerén kívül is megállja a helyét, 
addig a második érv (a szellemi alap sohasem valósulhatott meg) csak akkor fogadható el, ha Schmitt fogal-
mi rendszerét magunkévá tesszük. Így akár az is megeshet, hogy sokak számára az első típusú érvelés elfo-
gadható, miközben a második már nem (LEYDET 1998, 110).

  7  Ezt azért lényeges hangsúlyoznunk, mivel nem ritka Schmitt olyan interpretációja, mely szerint Schmitt csak az 
elsődleges kérdésre koncentrált, ezzel pedig a XX. század végi politikatudományban a parlamentarizmus alapkér-
désének számító problémát, a kormányzat-parlament viszonyát figyelmen kívül hagyta volna (BOLDT 1980).
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olyan módon megosztott, hogy a hatalmi ágak között (is) vita van.8 Schmitt éppen a fen-
tiek miatt teljes mértékben következetes, amikor a parlamentáris rendszert nem tekinti 
önálló politikai formának. Azt mondja ugyanis, hogy az nem más, mint a monarchikus 
és a demokratikus államforma monolitikus hatalomfelfogásával szemben megfogalma-
zott hatalommegosztási elv következetes végiggondolása. A valódi parlamentarizmus 
helyes megvalósulási módját abban látja tehát, amiben a weimari alkotmány atyjaira is 
nagy hatással lévő Robert Redslob: a kormányzat és a vele szemben egységesen fel-
lépő parlament közötti hatalmi egyensúlyban (SCHMITT 1928, 197). A parlamentarizmus 
helyes megvalósulási módja így nem lenne más, mint a checks and balances megfe-
lelő rendszere, amelyben a kormányzat nem a parlament alárendeltje, mint a francia 
– Redslob által „nem valódinak” titulált – parlamentarizmusban, hanem a kormányfő 
parlament-feloszlatási joga révén éppen annak hatalmi ellensúlya (SCHMITT 1926, 51). 
A valódi parlamentarizmus kizárja a parlamenti abszolutizmust. Pontosan ez a meg-
osztott hatalom, a végső szuverenitás kérdésének tisztázatlansága a fő szívügye az 
örök vitában hívő liberális gondolkodóknak (SCHMITT 1928, 305).

Schmitt persze szinkretikus parlamentarizmusértelmezésével az elődei által élesen 
megkülönböztetett kétféle parlamentáris rendszer, a valódi és a nem valódi parlamenta-
rizmus egy-egy jellemzőjét olvasztja egybe: az angol rendszerből egyértelműen átve-
szi a hatalommegosztás tanát, a franciából pedig a szabad mandátummal rendelkező 
képviselők vitájának tézisét, és nem veszi figyelembe, hogy szellemi elődei kizárták a 
két jellemző egyidejű megvalósulását. Ők ugyanis a valódi parlamentarizmust a hata-
lommegosztás és az ebből szükségszerűen következő pártfegyelem párosában talál-
ták meg (REDSLOB 1918, 36 sk.; JELLINEK 1883, 42; JELLINEK 1906, 60). 

SCHMITT PARLAMENTARIZMUSKRITIKÁJA 
A MA POLITIKATUDOMÁNYÁNAK TÜKRÉBEN

Nézzük meg azonban, miként reflektál a schmitti megállapításokra a mai német politika-
tudomány, illetve a német nyilvánosság. A német politikatudományon belül ma már töb-
bé-kevésbé elfogadott, hogy a parlament funkciója jelentős mértékben átalakult.9 A mai 
politikatudományi konszenzus szerint a parlament elsődleges funkciója nem a poli-
tikai igazság vita révén való megtalálása.10 A szakirodalom általában négy igen fon-
tos funkciót tulajdonít a modern parlamenteknek: az artikulációs-reprezentatív funkci-
ót, a törvényhozási funkciót, a kontrollfunkciót és a választási vagy kreációs funkciót 
(MARSCHALL 2005, 138).

A schmitti „government by discussion” fogalma az első két funkcióval azonos: az 
artikulációs-reprezentatív funkció töltené be ugyanis azt a szerepet, melynek révén a 
parlamentben a képviselők egy vita során megjelenítik, artikulálják, reprezentálják a 
különféle közérdek-koncepciókat, hogy aztán a törvényhozási funkció révén törvény-
be foglalják azt.

Pócza Kálmán � A parlamentarizmus kritikája

 8  A liberális alapelv kétségkívül ebben a tekintetben tér el leginkább a demokratikus elképzelésektől Schmitt 
értelmezésében (SCHMITT 1926, 5 sk.).

 9  Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének mind a mai napig olyan szerzők, akik határozottan kiállnak a parlamenta-
rizmus kissé idealisztikus, schmitti felfogása mellett (SCHUETT-WETSCHKY 2005, 499 skk).

10   Nem lényegtelen, hogy bizonyos vezető német politikatudósok tulajdonképpen ma is a parlament szellemi alapjait 
keresik schmitti értelemben, amikor arról beszélnek, hogy a parlamentnek igenis van egy (vagy több) „Leitidee”-
je, ami a politikai rendszerben betöltött lényegi funkciójával azonosítható (PATZELT 2003, 16 sk., 44).
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Az is igaz ugyanakkor, hogy a politikatudományi szakirodalom java része éppen a 
Schmitt által elhanyagolt választási-kreációs funkciót tartja a parlamentáris kormányza-
ti rendszerek legfontosabb elemének.11 Ha ugyanis a parlament nem rendelkezik azzal 
a lehetőséggel, hogy megválassza és/vagy eltávolítsa a hivatalából a kormányt, akkor 
tulajdonképpen nem is beszélhetünk parlamentáris rendszerről.12 Bár a kormányzat 
megválasztása, hivatalban tartása és leváltása már Bagehot-nál is a parlament leg-
fontosabb funkciója volt (RIESCHER–HOFMANN 1999, 55), látnunk kell, hogy a bagehot-
i elemzésről tudomást sem vevő Schmitt a választási-kreációs funkciót túl pragmati-
kusnak tartja ahhoz, hogy elfogadja a parlament szellemi alapjaként.

Csakhogy azt is látni kell, hogy ezen választási-kreációs funkció normális működé-
sének éppen az a feltétele, ami Schmitt szemében kora parlamentarizmusának leg-
főbb hibája: a kreációs funkció ugyanis minimálisra csökkenti a parlamenten belüli 
tényleges racionális vitát, és ezzel együtt implikálja a pártfegyelmet. A modern politi-
katudományi szakirodalom szerint a párt- és frakciófegyelem elengedhetetlen a meg-
választott kormányzat pozícióban tartásához, a politikai vagy kormányzati stabilitás-
hoz (PATZELT 1998, 730). 

Másrészről meg kell állapítani, hogy a parlamentarizmus lényegére vonatkozó 
schmitti alapállítások a nyilvánosságban mind a mai napig élnek: közvélemény-kuta-
tások szerint a németek java része elvárná, hogy a parlament független és bölcs kép-
viselők vitájának, ezen vita révén pedig a nemzeti érdek, a politikai igazság megtalá-
lásának és törvényben való rögzítésének terepe legyen. 

Lássuk, mit is mondanak e tekintetben az empirikus adatok. Az 1990-es évek végén 
végzett felmérés arról tanúskodik, hogy a németek 84 százaléka ismerte a Bundestag 
törvényhozói funkcióját, 74 százalék a kancellárválasztási funkcióját, sőt 66 százalék 
ismerte kormányzatkontrolláló funkcióját, és 60 százalék az artikulációs-vélemény-
közvetítő funkcióját is.13 Ám ha a kérdezőbiztosok arra kérdeztek rá, hogy a válasz-
adók szerint mi a Bundestag legfontosabb feladata, akkor az adott funkciót ismerők 
közül a legtöbben (65%) a kormányzati kontrollfunkciót, illetve az artikulációs-repre-
zentatív funkciót jelölték meg (61%). A válaszadók 51 százaléka jelölte meg a törvény-
hozást mint a Bundestag fontos feladatát, szembetűnő azonban, hogy a válaszadók 
alig 39 százaléka vélte úgy, hogy a Bundestagnak lényeges feladata lenne a kancellár 
megválasztása. Azt pedig, hogy a megválasztott kancellár hivatalban tartása egyál-
talán feladata lenne a Bundestagnak, a válaszadók alig 30 százaléka tudta. Sőt, ezen 
30 százaléknak kevesebb mint a fele, 42 százaléka gondolta úgy, hogy a Bundestag 
lényeges feladata lenne a kormányzat hivatalban tartása, ezáltal a kormányzati stabi-
litás biztosítása (i. m. 733).

Éppen az utóbbi adatok miatt vizsgálták azt is, vajon miként vélekednek a németek 
a frakciófegyelemről és a szabad mandátum kérdéséről. Akárcsak a parlamenti funk-
ciók fontossága tekintetében, itt is azt látjuk, hogy a német választópolgárok többsé-
ge Schmitt véleményével azonos módon gondolkodik: 51 százalékuk éppen a frak-

Államelmélet

11   A kontrollfunkció nem a parlamentáris rendszer specifikuma, bár kétségkívül lényeges eleme, de ezt a funk-
cióját a parlamentek többé-kevésbé a monarchikus rendszerekben is betöltötték.

12  „In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wird dabei gerückt, ob die Erfüllung einer Regierungsbildungsfunktion die 
gesamte Funktionslogik eines gegebenen Parlaments prägt und dergestalt das gesamte Regierungssystem zu 
einem parlamentarischen macht.” (PATZELT 2003, 43.)

13  A felmérés három kérdésre vonatkozott: a parlament melyik funkcióját ismerték egyáltalán a válaszadók (nyitott 
kérdés), mely funkcióit tartják fontosnak (feleletválasztós kérdés), illetve mely funkció valósul meg véleményük 
szerint valójában (feleletválasztós kérdés) (PATZELT 1998, 733).
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ciófegyelem intézménye miatt utasította el a plenáris viták módját, 54 százalékuknak 
pedig éppen a frakciófegyelem miatt nem tetszettek a plenáris ülés szavazási szoká-
sai (i. m. 744 sk.). 

Az adatokból tehát egyértelműen kiolvasható, hogy a parlamentáris rendszerben a 
parlament leglényegesebb funkcióját, a frakciófegyelem révén megvalósuló kormány-
választás és hivatalban tartás funkcióját a válaszadók vagy egyáltalán nem ismerik, 
vagy pedig nem tartják igazán lényeges funkciónak (i. m. 734). A mai parlamentariz-
muskritika gyökere és népszerűsége tehát abban keresendő, hogy a közvélemény 
egészen mást vár el a parlamenttől, mint ami a parlamentáris rendszer mai logikájából 
következne.14 A közvélemény azt szeretné, ha a parlament azon funkciói valósulnának 
meg mind a mai napig, amelyek a mai parlamentáris rendszerekben inkább marginá-
lisak (artikulációs és törvényhozói funkció), ugyanakkor azokról a funkciókról (válasz-
tás és kontrollfunkció), amelyek a parlamentáris rendszeren belül a parlament lénye-
gét jelentik, nem igazán vesz tudomást (PATZELT 2005, 517). Éppen ezért állítják sokan, 
hogy a mai parlamentarizmuskritikának nem akkor lehetne elejét venni, ha átalakítanák 
a politikai rendszert, és a közvélemény elvárásaihoz igazítanák a parlament működé-
sét, hanem akkor, ha a közvéleményt – iskolai tananyagok és adekvát médiatudósítá-
sok révén – megfelelő módon tájékoztatnák a parlament valódi funkcióiról és működé-
si módjáról (PATZELT 1998, 754 skk.).

Végeredményben mit is mond nekünk ma a schmitti parlamentarizmuskritika? Láttuk, 
hogy a parlamenttel szembeni mai ellenszenv elsősorban olyan érvekből táplálkozik, 
amelyek Schmittnél igencsak meghatározóak voltak: az értelmes vita elmaradása és a 
frakciófegyelem intézménye váltja ki a legtöbb ellenszenvet a mai németekben. Mind-
eközben az is látszik, hogy a politikával foglalkozó szakemberek java része szerint a 
racionális vitát követő döntések (értsd: törvényhozás) ma már csak marginális szere-
pet töltenek be a parlamentek életében, viszont éppen a párt és frakciófegyelmen ala-
puló kormányválasztó és hivatalban tartó funkció vált a parlamentek legfőbb funkció-
jává. Jól látható tehát, hogy a mai közvélemény ott tart, ahol a két világháború közötti 
német államtan és politikatudomány Schmitt által képviselt vonala. Schmitt sokat segí-
tett abban, hogy a politikatudomány tisztázhassa a parlament pontos funkcióját, ám a 
ma közvéleménye még mindig a schmitti parlamentarizmuskritika szellemében él. A 
politikatudomány feladata éppen ezért az lesz, hogy különféle utakon a széles közvé-
lemény előtt is tisztázza: mi is a szerepe a mai parlamenteknek.

Pócza Kálmán � A parlamentarizmus kritikája

14  Egyesek e diszkrepancia miatt egyenesen látens alkotmányos konfliktusról beszélnek (PATZELT 1998, 728 
skk.).

Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   134Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   134 2012.02.12.   21:49:572012.02.12.   21:49:57



135

VILÁGOSSÁG 2010 ősz

IRODALOM

BOLDT, Hans 1980. Parlamentarismustheorie – Bemerkungen zu ihrer Geschichte in Deutschland. 
Der Staat, Bd. 19/H3.

BOLDT, Hans 1997. Die Stellung von Parlament und Parteien in der Weimarer Reichsverfassung. 
Verfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit. In: Eberhard Kolb – Walter Mühlhausen (Hrsg.): 
Demokratie in der Krise – Parteien im Verfassungssystem der Weimarer Republik. München: R. 
Oldenbourg Verlag.

DURNER, Wolfgang 1997. Antiparlamentarismus in Deutschland. Würzburg: Königshausen & Neumann 
Verlag.

FRAENKEL, Ernst 1968. Historische Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus. In uő: 
Deutschland und die westlichen Demokratien. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

JELLINEK, Georg 1883. Die Entwickelung des Ministeriums in der constitutionellen Monarchie. Wien: 
Alfred Hölder Verlag.

JELLINEK, Georg 1906. Verfassungsänderung und Verfassungswandlung. Berlin: Verlag von 
O. Häring.

KENNEDY, Ellen 1985. Introduction: Carl Schmitt’s Parlamentarismus in its Historical Context. In Carl 
Schmitt: The Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge: MIT Press.

LEYDET, Dominique 1998. Pluralism and the Crisis of Parlamentary Democracy. In David Dyzenhaus 
(ed.): Law as Politics. London: Duke University Press.

MARSCHALL, Stefan 2005. Parlamentarismus. Eine Einführung. Baden-Baden: Nomos Verlag.
MCCORMICK, John P. 1997. Carl Schmitt’s Critique of Liberalism – Against Politics as Technology. 

Cambridge: CUP.
MÖLLER, Horst 1987: Parlamentarismus-Diskussion in der Weimarer Republik. Die Frage des 

’besonderen’ Weges zum parlamentarischen Regierungssystem. In Manfred Funke et. al (Hrsg.): 
Demokratie und Diktatur – Geist und Gestalt politischer Herrschaft in Deutschland und Europa. 
Düsseldorf: Droste Verlag.

PATZELT, Werner J. 1998: Ein latenter Verfassungskonflikt? Die Deutschen und ihr parlamentarisches 
Regierungssystem. Politische Vierteljahresschrift 39, 725–757.

PATZELT, Werner J. 2003: Parlamente und ihre Funktionen. Institutionelle Mechanismen und 
institutionelles Lernen im Vergleich. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

PATZELT, Werner J. 2005: Warum verachten die Deutschen ihr Parlament und lieben ihr 
Verfassungsgericht? Ergebnisse einer vergleichenden demoskopischen Studie. Zeitschrift für 
Parlamentsfragen 36, 517–538.

REDSLOB, Robert 1918. Die parlamentarische Regierung in ihrer wahren und in ihrer unechten Form. 
Tübingen: Mohr.

RIESCHER, Gisela – HOFMANN, Wilhelm 1999. Einführung in die Parlamentarismustheorie. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

SCHEUERMANN, William E. 1995: Is Parliamentarism in Crisis? A Response to Carl Schmitt. Theory and 
Society 1, 135–158.

SCHEUERMANN, William E. 1999. Carl Schmitt. The End of Law. New York: Rowman & Littlefield 
Publishers.

SCHEUNER, Ulrich 1927. Über die verschiedene Gestaltungen des parlamentarischen Regierungssystem, 
I–II. Archiv des öffentlichen Rechtes 2–3, 209–233, 337–380.

SCHMITT, Carl 1926. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Berlin: Duncker 
& Humblot.

SCHMITT, Carl 1928. Verfassungslehre. Berlin: Duncker & Humblot.
SCHMITT, Carl 1931. Der Hüter der Verfassung. Berlin: Duncker & Humblot.
SCHUETT-WETSCHKY, Eberhard 2005. Parlamentarismuskritik ohne Ende? Parteidissens und 

Repräsentationskonzepte am Beispiel der Entparlamentarisierungs- und der Gewaltenteilungskritik. 
Zeitschrift für Politikwissenschaft 1, 3–33.

SCHWAB, Georg 1968. The Challenge of the Exeption. An Introduction to the Political Ideas of Carl 
Schmitt between 1921 and 1936. Berlin: Duncker & Humblot.

WASSER, Hartmut 1974. Parlamentarismuskritik vom Kaiserreich zur Bundesrepublik. Analyse und 
Dokumentation. Stuttgart: Problemata Frommann-Holzboog.

Államelmélet

Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   135Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   135 2012.02.12.   21:49:572012.02.12.   21:49:57



Performansz V, 1974
Silver Print, 180x240 mm

Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   136Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   136 2012.02.12.   21:49:582012.02.12.   21:49:58



137

VILÁGOSSÁG 2010 ősz Államelmélet

Szilágyi Péter

Párhuzamok és ellentétek
Adalékok Hermann Heller és Carl Schmitt viszonyához

A weimari köztársaság e két jelentős államtudósának, az 1888-ban született Carl 
Schmittnek és az 1891-ben született Hermann Hellernek a pályafutása Heller 1933-
ban bekövetkezett korai haláláig párhuzamosan zajlott. E párhuzamosok azonban nem 
a végtelenben találkoztak, hanem a weimari köztársaság politikai viszonyainak dia-
lektikája és nem euklideszi geometriája következtében előbb divergáltak, majd 1932 
novemberében összeütköztek a Staatsgerichtshof lipcsei tárgyalótermében, az ún. 
Preußenschlag perben (erről bővebben SZILÁGYI 2007). E párhuzamos pályafutások 
néhány elemét, érintkezési pontját és feszültségét szeretném fölvillantani, a terjedel-
mi korlátok miatt és azon megfontolásból is elsősorban Heller munkásságára koncent-
rálva, hogy nálunk Schmitt eléggé ismert, Heller viszont alig.

Helmuth Quaritsch röviden úgy jellemezte Schmittet, hogy katolikus, nacionalista és 
etatista volt. Hasonlítsuk össze két hősünket e jelzők, helyesebben a Quaritsch e jel-
zői mögött meghúzódó összefüggések szempontjából.

A KATOLIKUSSÁG, VAGYIS A CSALÁDI-KULTURÁLIS HÁTTÉR

A katolikusság itt most számunkra nem a vallásosság kérdéseként, hanem a családi-
kulturális háttér jellemzőjeként jelenik meg. E tekintetben Schmitt és Heller jelentős 
mértékben különbözött egymástól.

Schmitt a vilmosi Németország nyugati részén született, színtiszta német vidéken, 
katolikus tisztviselő családban. Egyetemi tanulmányait 1907–1910 között végezte. 
1916-ban katona lett ugyan, de frontszolgálatot nem teljesített, és még ugyanabban 
az évben habilitált, a háború után pedig gyorsan egyetemi pályára tudott kerülni: 1921-
ben lett professzor, először Greifswaldban.

Hermann Heller Teschenben született, az Osztrák–Magyar Monarchia és egyben 
a német nyelvterület keleti szélén, vegyes lakosságú területen, zsidó polgári család-
ban. Apja ügyvéd volt, akinek korai halála miatt a család szerény anyagi körülmények 
között élt, a tágabb családban azonban gazdag nagypolgárok is voltak. 1909-ben meg-
kezdett egyetemi tanulmányait megszakította a háború, a keleti frontra került, majd 
sebesülése után hadbírósági szolgálatra osztották be. A háború után Lipcsébe ment, 
ahol a munkásoktatáson keresztül kapcsolatba került a munkásmozgalommal, majd 
1920-ban Gustav Radbruch segítségével Kielben habilitált, és belépett az SPD-be. 
A Kapp-puccs során Radbruchhal együtt letartóztatták. A puccsisták a kivégzésüket 
tervezték, ez azonban a puccs összeomlása miatt elmaradt. Heller az 1920-as évek-
ben kilépett a zsidó hitközségből, de más felekezethez nem csatlakozott, s ateistának 
sem volt nevezhető.
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Egyetemi pályafutása későn indult, noha 1920-ban habilitált (habilitációs írása: 
HELLER 1921). 1922-ben lett magántanár a lipcsei egyetemen, de általánosan elis-
mert tudományos teljesítménye ellenére rendkívüli egyetemi tanárrá csak 1928-ban 
nevezték ki a berlini, rendes egyetemi tanárrá pedig 1932-ben a frankfurti egyetem-
re. Kinevezését a professzorok jobboldali beállítottságú többsége ellenezte (MEYER 
1984, 81–83).

A NACIONALIZMUS, AZAZ A NEMZETHEZ VALÓ VISZONY

A nacionalizmus, helyesebben a nemzethez való viszony vonatkozásában már szá-
mos hasonlóság mutatható ki közöttük. Tekintettel arra, hogy Schmitt nemzeti elköte-
lezettsége széles körben ismert, itt most csak Hellerről szólnék néhány szót.

Heller német nemzeti elkötelezettségét már az is jelzi, hogy a háború után Német-
országba költözött, noha nem volt „birodalmi német”. Világnézetét, politikai nézeteit 
1918/19-ben erős nemzeti és demokratikus elkötelezettség jellemezte, amely akkor 
még többféle demokrácia elképzelés iránt is nyitott volt. Az SPD-be két fönntartás-
sal lépett be: nem fogadta el a marxizmust, pontosabban a történelmi materializmust 
valamint az internacionalizmust (i. m. 70). Kevés napi politikai vonatkozású megjegy-
zéséből kitűnik, hogy szükségesnek tartotta a hadikölcsönök 1914. augusztusi meg-
szavazását és egyetértett az Ebert-féle SPD-vezetés 1918/19-es politikájával. Heller 
úgy értékelte azt, hogy az SPD a nemzet mellé állt. Ez azt mutatja, hogy Heller akkor 
már határozott világnézeti-politikai filozófiai pozícióval rendelkezett. Ezen álláspontját 
politikai tapasztalatain túl elmélettörténeti kritikai munkássága alapozta meg. Egészen 
fiatal korában feltehetően egy érzelmi alapú nemzeti és demokratikus elkötelezettség, 
attitűd jellemezte, ehhez járultak a háborús tapasztalatok, a háború szörnyűségeinek 
és a naiv pacifizmusnak az egyidejű elutasítása, vagyis a reálpolitikai, pontosabban a 
realista nemzeti politika igénye. Ezt erősítette meg benne Hegel tanulmányozása, ez 
az ösztönös, spontán belátás Hegel hatására lett elméletileg reflektált. Hozzájárultak 
ehhez az 1918/19-es forradalom tapasztalatai, ahol is nemzeti-realista-„állampárti” 
álláspontot foglalt el, elutasította a spartakisták, a kommunisták politikáját, és a szoci-
áldemokrata balszárnyét is (USPD). Nemzeti elkötelezettségét a versailles-i szerző-
dés és az antanthatalmak háború utáni politikája tovább erősítette.

Személyiségének tehát három meghatározó eleme, mozzanata a nemzeti és a 
demokratikus elkötelezettség, valamint a reálpolitikai szemlélet. Ez jellemezte őt 1919 
elején Lipcsében, amikor még benne volt e három elem konzervatív irányú összekap-
csolásának, konkretizálásának lehetősége is. Hogy nem ez történt, az egy véletlen-
nek köszönhető: a munkásművelődésbe való belecsöppenésének, majd ennek révén 
a szociáldemokráciához való kapcsolódásának (HELLER 1971, 581). 

A félreértéseket elkerülendő: Heller nem volt antimarxista, munkáiban számos alka-
lommal egyetértően idézte Marxot, amit elutasított, az a gazdasági meghatározott-
ság, a proletárdiktatúra és az állam elhalásának tétele volt. Nem volt sovén-naciona-
lista, nyitott volt az európai együttműködés irányába, és nem utasította el a nemzetközi 
munkásszolidaritást sem, sőt azt fontosnak tartotta. Jól jelzi ezt a következő két idézet. 
„A szocialista eszmekör vázlatát és ezt a könyvet nem fejezhetjük be anélkül, hogy ne 
vetnénk egy gyors pillantást a szocializmus nemzetközi gondolatára. Miért követeli a 
szocializmus az internacionálé eszméjét? Gazdaságpolitikai, állampolitikai és kultúr-
politikai okok vezetnek oda, hogy a Föld megszervezése nélkül a gazdaság nemzeti 
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szervezete sem lehetséges. A szociálpolitika tartósan csak nemzetközi lehet, ezt már 
megjegyeztük. Kiindulva abból, amire igen sok jelenség utal, hogy az európai államok 
kényszerű autarkiáját föl kell számolni, és létre kell hozni a szocializmushoz nélkülöz-
hetetlen nemzetközi államkapcsolatot. Gazdaságpolitikai területen a háború után kér-
désessé vált az európai kontinensnek az önfenntartása jelenlegi politikai széttagolt-
ságában. Az USA-val szemben a világpiaci konkurencia kezd kilátástalanná válni. […] 
Az Európai Egyesült Államoknak legalább rendelkezésére állna egy ősrégi szellemi 
tradíció előfeltétele, amelynek a jelenlegi eleven hatékonysága azonban az európai 
szellemek mély forradalma nélkül biztos nem rendelkezne elegendő politikai hatóerő-
vel. Az a terjedő érzés, hogy a jelen valamennyi politikai eszmeköre mély megrázkód-
tatást él át, és éppúgy sürgősen megújulásra szorul, mint az európai államrendszer 
válságos állapota, talán tetté válik, és a fáradt Európa megújul.” (HELLER 1926, 146 és 
148.) Illetve: „Az államelméleti nacionalizmust az jellemzi, hogy a mai nemzetállamnak 
és szuverenitásának a valóságát eszmévé magasztosítja. Ez a hegeli módszer »egy 
kultúrimperializmushoz« jut el, amelyik a jelenlegi nemzetállami szuverenitást mint a 
világszellem végső gondolatát abszolutizálja, nemcsak a világállamot utasítja el, hanem 
az európai szövetségi államot is. Ezzel szemben az a kérdés vetődik föl, hogy vajon 
ma az európai nemzetek kulturális identitását nem éppen azok politikai individualiz-
musa fenyegeti-e létében, és hogy azt vajon nem egy európai szövetségi állam ment-
heti-e meg egyedül.” (HELLER 1927, 175–176.)

Heller tevékenysége az SPD-n belül elsősorban arra irányult, hogy a német munkás-
ságot az állammal és a nemzettel szemben pozitív beállítottságra nevelje. Ez egyrészt 
azt is jelzi, hogy szerinte ez a pozitív beállítottság a szocialista eszmével (sőt az osz-
tályharccal is) összeegyeztethető és összeegyeztetendő, továbbá hogy fölfogásában 
az állam és a nemzet kérdése szorosan összetartozik. A párton belüli vitákban az ún. 
államigenlők csoportjához tartozott. Ez irányú tevékenységének igen jelentős eleme 
volt részvétele az ifjúszocialisták 1925. áprilisi jénai konferenciáján, amelynek témája 
az állam, a nemzet és a szociáldemokrácia kérdése volt. A konferencián két tábor állt 
szemben egymással, a revizionisták hofgeismari és a marxisták hannoveri frakciója. 
A hofgeismariak vezérszónoka Heller, a hannoverieké Max Adler volt. Heller könyve, 
a Szocializmus és nemzet (HELLER 1925), amelyben a konferencia napirendjére tűzött 
gyakorlati kérdés világnézeti-politika hátterét vázolta föl, kevéssel a konferencia előtt 
jelent meg. A könyvből és a konferencia vitájából kiderül, hogy a nemzet kérdésével 
való hangsúlyos elméleti foglalkozás Heller számára egyrészt a már említett érzelmi 
elkötelezettségből, másrészt elméleti kritikából (a marxista földolgozás elméletileg 
hibás, nem kielégítő; ennek részletezésére itt nem térek ki), végül pedig reálpolitikai 
megfontolásokból is következett. Itt most csak ez utóbbi megfontolás néhány elemé-
re, illetőleg megnyilvánulására utalok.

Heller szerint minden politikai erőnek, legyen az bármilyen irányultságú, két tényt el 
kell ismernie: nem szabad sem Versailles-t, sem Weimart meg nem történtnek tekin-
tenie. Minden realista politikának külpolitikai aspektusban kell megkísérelnie azt, hogy 
a versailles-i diktátummal szemben megőrizze Németország nemzeti integritását, bel-
politikai aspektusban pedig el kell fogadnia a weimari alkotmányt mint a politikai harc 
érvényes formáját (SCHLUCHTER 1968, 124). Míg Schmitt Weimart és Versailles-t egy-
aránt elutasítja, addig Heller Versailles-t ugyanolyan szenvedélyesen utasítja el, mint 
Schmitt, ám annak következményeit éppen Weimar útján akarja fölszámolni. Szerinte 
Németország integritását csak egy olyan szocialista politika képes megőrizni, amelyik 
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igent mond a nemzeti sorsra, és a parlamentárisan-demokratikusan szervezett államra. 
Szerinte erre egyetlen következetes marxista pozíció sem képes, ezért politikai okokból 
is visszautasítja a marxista állam- és társadalomelméletet. Heller másrészt úgy véli, 
a polgárság egyedül nem is képes arra, hogy a különböző társadalmi rétegeket átfo-
gó értékközösséget hozzon létre. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti érzés és összetarto-
zás tudata nem elég, ahhoz nemzetet integráló társadalompolitikára van szükség, ami 
csakis szocialista lehet, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a szocialisták elismerjék, 
támogassák és fölhasználják a nemzeti érzést és az összetartozás tudatát. Vélemé-
nyem szerint e gondolat egyik fele a polgári tábornak, a másik pedig a munkásmozga-
lomnak szól: a polgárságnak szociálisnak, a munkásságnak nemzetinek kell lennie. 
(Ez a gondolat fogalmazódik meg pár évvel később Hellernek a szociális jogállamról 
szóló írásaiban, és ez az alapja a burzsoáziával szembeni kritikájának is.) Heller sze-
rint ehhez feltétlenül szükséges, hogy a munkásság kulturális értelemben is a nemzet 
részévé váljon, s az osztályharcnak is erre kell irányulnia.1 Heller nemzetfölfogása tehát 
befelé orientált, a nemzet egységét keresi, elsősorban a kulturális integráció útján.

ETATIZMUS, AZAZ AZ ÁLLAMHOZ VALÓ VISZONY

Heller és Schmitt között eme összefüggésben kezdetben nagymértékű a formális 
hasonlóság, a részletekben és a tartalmi kérdésekben azonban itt lesz a legélesebb 
az ellentét. Schmitt és Heller viszonyának alakulása lényegében erre a szálra fűzhető 
föl, s ebben az összefüggésben olyan kérdések válnak jelentőssé, mint a liberalizmus 
megítélése, Kelsen és Jellinek kritikája, a parlamentarizmus és a jogállam, szuvere-
nitás és decizionizmus, államfogalom és az állam egysége, demokrácia és diktatúra, 
alkotmányfogalom és alkotmányértelmezés, a weimari alkotmányhoz való viszony, 
a 48. cikkely értelmezése, végül az ún. Preußenschlag politikai és jogi megítélése. 
Ezek közül itt most csupán a liberalizmus kritikáját és a szuverenitást illető fölfogásu-
kat vázolom föl igen röviden.

E kérdésekben kapcsolatukat kezdetben részleges egyetértés és kollegiális viták 
jellemezték. 1926/27-ben Schmitt és Heller között szoros, egyesek szerint baráti volt 
a kapcsolat, amit Heller szociáldemokrata barátai nemtetszéssel szemléltek, s ennek 
egyik következménye volt az is, hogy Radbruch elhidegült Hellertől. 1928-tól Schmittnél 
határozott Mussolini-szimpátia volt tapasztalható, Heller viszont ugyanabban az évben 
hat hónapos olaszországi utazást tett, amelynek következtében antifasiszta beállított-
sága jelentősen megerősödött, gyakorivá vált antifasiszta föllépése szocialista diák-
rendezvényeken. Ezeken Heller sohasem mulasztotta el, hogy rámutasson: Schmitt 
tanaival kitár ajtót és ablakot a fasizmus előtt. Olaszországi utazásának eredménye-
ként jelent meg 1929-ben Európa és a fasizmus című munkája (HELLER 1929), amely 
a fasizmus első, alapos bírálatainak egyike volt, és amelyben Heller többször is éle-
sen bírálja Schmittet (a könyv első fejezete lényegében Schmitt parlamentarizmus 
fölfogásával szembeni vitairat). Kapcsolatuk ezt követően megszakadt, majd viszo-
nyuk a belpolitikai helyzet éleződésével tovább romlott. A köztük lévő személyes és 
politikai ellentét az ún. Preußenschlag perben csúcsosodott ki. Schmitt porosz állam-
tanácsossá történt kinevezésére Heller az emigrációból gúnyos üdvözlettel reagált: 

 1  „Die Parole des Klassenkampfes kann nur lauten: Klasse muß Nation werden! Nicht aus der Nation heraus, 
sondern in Nation hinein wollen wir uns kämpfen!” (HELLER 1925, 46.)
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„A Göring miniszter úr általi, fölöttébb jól megérdemelt megtiszteltetéséhez jókíván-
ságait küldi Önnek H. Heller.”

Viszonyuk változását jól mutatja, hogyan bírálta Heller A politikai fogalmát 1927-
ben, majd 1933-ban.2

Schmitt és Heller nézetei részleges megegyezésének alapját a már említett nemzeti 
elkötelezettségen túl az képezte, hogy mindketten önálló értéknek tekintették az álla-
mot, elutasították a liberalizmust és a jogpozitivizmust, különösen annak Kelsen-féle 
változatát, és különbözőképpen ugyan, de egy szociológiailag megalapozott államel-
mélet kidolgozására törekedtek. A részleteket illetően azonban véleményük ott is eltért, 
ahol a kiindulópontban egyetértettek. Jól mutatja ezt a liberalizmussal szembeni kriti-
kájuk és szuverenitásfölfogásuk.

Schmitt szemében a liberalizmus alapvető negatívuma annak individualizmusa és az 
ebből fakadó depolitizáló hatása. Szembeállítja egymással a liberalizmust és a demok-
ráciát, amelyből a parlamentarizmus kritikája következik. A parlamentarizmus válságá-
nak oka, hogy a parlament elvesztette homogenitását; vég nélküli fecsegés jellemzi, 
s ennek gyönge állam a következménye. Schmitt liberalizmus kritikájában fölhasznál-
ja a burzsoá-citoyen szembeállítást, és a kivételes állapotból kiindulva értelmezi azt: 
a burzsoá kényelme és biztonsága érdekében depolitizál, csak a magánszféra és az 
azt biztosító alapjogok érdeklik, a honpolgár viszont kész meghalni a hazáért; a szem-
beállítás alapja a hazához való viszony, a haza védelmére való készség. Schmitt libe-
ralizmus-kritikája a politikai liberalizmus ellen irányult, a gazdasági liberalizmust nem 
utasította el (HELLER 1933).

Heller liberalizmus-kritikájának kiindulópontja az, hogy a liberalizmus a demokrati-
kus eszmekör egyik, de szerinte történetileg túlhaladott változata. A német liberaliz-
mus válságának alapvető oka a német polgárság politikája. A liberalizmus fő hibája 
szerinte egy ordre naturel és az azon alapuló személytelen törvényuralom föltételezé-
se. Heller a gazdasági liberalizmust elutasítja, a politikai liberalizmust viszont védel-
mébe veszi, ami elsősorban a szociális jogállam koncepciójában fogalmazódik meg. 
Heller is fölhasználja a burzsoá-citoyen szembeállítást, de nála annak alapja a jogál-
lamhoz való viszony: a burzsoá a biztonsága érdekében a fasizmus védelmébe, ernyő-
je alá húzódik, a polgár viszont megvédi a jogállamot. Heller Schmitt-tel szemben a 
parlamentarizmus lényegét a közös vitaalap létezésébe vetett hitben látja, szerinte az 
teremti meg a belpolitikai ellenfelekkel szembeni fair play és a politikai egységképző-
dés lehetőségét. 

 2  1927-ben a következőket írja: „Lényegét tekintve minden politika ennek az egységnek a kialakításában és 
fönntartásában rejlik. Ezen egység elleni komoly támadás esetén minden politikának végső soron a táma-
dó fizikai megsemmisítésével kell válaszolnia. Ebben rejlik a helyes magva Carl Schmitt azon állításának, 
hogy a sajátos politikai megkülönböztetés a barát és ellenség megkülönböztetése. Ahol már nincs meg a 
készség arra, hogy a politikai egység belső vagy külső támadóit végső esetben megsemmisítsék, ott min-
den politikát alapvetően tagadnak. Egy olyan állam, amelyik a halálos fegyverhasználatot minden körülmé-
nyek között megtiltaná, amelyik nem lövet, ha reprezentánsaira belül vagy kívül lőnek, magát számolja föl. 
Vitatandó azonban Carl Schmitt azon véleménye, hogy a barát és ellenség megkülönböztetése az a sajátos 
politikai megkülönböztetés, amire bármely politikai cselekvés vagy motívum visszavezethető. […] Ha vala-
mennyi politikai cselekvés valóban visszavezethető a barát és ellenség megkülönböztetésére, akkor a politi-
kai egység keletkezése és léte valami fölöttébb politikamentes lenne.” (HELLER 1927, 37–38.) 1933-ban pedig 
már szó sincs az elmélet helyes magjáról, ezzel szemben Heller a következőket írja: „Carl Schmitt dolgoz-
ta ki ezt a tant a német fasizmus számára, amikor a politika alapkategóriájaként a barát-ellenség ellentétét 
határozta meg, ahol a hangsúly az ellenség fogalmán van, aki egzisztenciálisan valami más és idegen, akit 
konfliktus esetén meg kell semmisíteni.” (HELLER 1934, 9.)

Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   141Vilagossag_2010_osz beliv3 copy.indd   141 2012.02.12.   21:49:592012.02.12.   21:49:59



142

Szilágyi Péter � Párhuzamok és ellentétek

A szuverenitáselmélet területén Schmitt és Heller közös kiindulópontja a személy-
telen joguralom és a jogszuverenitás (Kelsen) elutasítása; ezzel a döntés elkerülhe-
tetlenségét, szükségességét állítják szembe – de eltérő hangsúlyokkal és következ-
tetésekkel. Schmitt ismert alapgondolata, hogy a szuverenitás jogi meghatározását a 
kivételes állapotból kiindulva kell elvégezni. A jog nem képes a kivételes állapotot meg-
ragadni, ezért az a szuverén, aki a rendkívüli állapotról dönt. 

Heller szerint viszont az a szuverén, aki írott vagy íratlan alkotmány révén a normálál-
lapotról dönt, és azáltal, hogy azt akaratlagosan érvényben tartja, folyamatosan tovább-
ra is döntéseket hoz. Csak aki az alkotmányos normálállapotról dönt, az dönt jogilag a 
kivételes állapotról is, esetenként contra legem. Csak őt illetheti meg a végső döntés 
arról, hogy a törvénynek a pillanatnyi szükségszerűségekkel szemben háttérbe kell-e 
szorulnia. Ha két, egymástól független akarategységet tételeznénk föl, amelyek közül 
az egyik a kivételes, a másik pedig a normálállapotról döntene, akkor ugyanabban az 
államban két szuverén föltételezéséhez jutnánk el. A rendkívüli állapotról való dön-
tés sem lehet teljesen önkényes, azt is korlátozzák a jogelvek. Ezek között viszont az 
állam önfenntartási igénye a legfőbb jogi alapelv; a jog fönntartása érdekében contra 
legem döntés is indokolt lehet (HELLER 1927, 104–105).

A két szuverenitásfölfogás közös eleme tehát az állam primátusa a joggal szem-
ben és a döntés szerepének hangsúlyozása, illetve ebből következően a szuvereni-
tás szubjektumának előtérbe állítása. Ebből azonban jelentősen eltérő következteté-
seket vonnak le a szuverenitáselmélet egyik fontos kérdését, a szerv-szuverenitás 
és állam-szuverenitás viszonyát illetően. Schmitt a jogszuverenitás elutasításából az 
állam-szuverenitás és a szerv-szuverenitás azonosításához jut el, ahol a szerv-szu-
verenitás a meghatározó mozzanat. Hellernél a szuverenitás szubjektumának elvont 
vagy fiktív jellegét a népszuverenitás és az állam-szuverenitás egysége szünteti meg; 
ez az autokratikus államban közvetett (oboedencia facit imperantem), míg a demok-
ráciában közvetlen (erről bővebben lásd SZILÁGYI 2005).
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