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Dinnyei Béla 

A politikai világ mint pluriverzum

Carl Schmitt A politikai fogalmában a pluralitást a politikai létezés meghatározó ele-
mének tekintette. Az általa a politikum lényegi ismérveként megjelölt barát és ellenség 
megkülönböztetéséből a politikai egységek sokasága következik. 

 „A politikai fogalmi ismérvéből az államok világának pluralizmusa következik. A poli-
tikai egység előfeltételezi az ellenség valóságos lehetőségét és ezzel egy másik, együtt 
létező politikai egységet. Ezért a Földön, ameddig egyáltalán az állam fennáll, mindig 
több állam létezik, és nem létezhet az egész földkerekséget és az egész emberiséget 
átfogó világállam. A politikai világ pluriverzum, nem univerzum.” (SCHMITT 2002, 36.)

Az idézetben pluriverzumként jellemzett világ természetének feltárása fontos lehet 
annak a stádiumnak a megértéséhez, amely Schmitt szerint az újkori állam politikai 
monopóliumának végkifejletét jelentette.

A politikai világot így meghatározó tételt A politikai fogalmánál korábban keletke-
zett Die Kernfrage des Völkerbundes nézőpontjából éppúgy érdemes megvizsgálni, 
mint az évekkel később publikált és sokat vitatott Leviathan fényében. Az értelmezés-
ben olyan írások is segítséget jelenthetnek, mint a német háborús expanzió csúcsán 
kiadott Völkerrechtliche Großraumordnung vagy az 1960-as évek elején napvilágot 
látott A partizán elmélete. 

A pluriverzum-fogalom forrása Schmitt számára az angolszász pragmatizmus 
volt (HOFMANN 2003, 111–112). A kifejezés arra utal, hogy a – Schmitt esetében poli-
tikai – világ elemei, például az emberi cselekvések sokasága, nem integrálhatók egy 
monisztikus egységként felfogott egészbe. 

1963-ban a következőket írta: „Az államiság kora most véget ér. Erre nem kell több 
szót vesztegetnünk. Vele véget ér az államra vonatkoztatott fogalmak egész felépít-
ménye is, melyet az Európa-központú állam- és nemzetközi jogtudomány négy évszá-
zados gondolati munkával hozott létre. Az államot mint a politikai egység modelljét, az 
államot mint minden monopólium legbámulatraméltóbbikának, nevezetesen a politi-
kai döntés monopóliumának hordozóját, az európai forma és a nyugati racionalizmus 
eme ékességét megfosztják trónjától. Fogalmait azonban, mint klasszikus fogalma-
kat, megtartják. Persze a klasszikus szó ma többnyire kétértelműen és ambivalensen 
cseng, hogy ne mondjuk: ironikusan.” (SCHMITT 2002, 8.)

Schmitt szerint az újkori szuverenitás kialakulásával létrejött az a főként jogtudomá-
nyi fogalmiság, amely clare et distincte meghatározta állam és szuverenitás, törvény 
és alkotmány vagy legalitás és legitimitás sajátosságait. Az általa klasszikusnak neve-
zett fogalmak használata egyúttal egy olyan attitűdöt is feltételez, amely a politikai és 
jogi szóhasználatban, valamint a cselekvésben tartós és megbízható jelentéssel lát-
ja el a dolgokat. Az európai viszonyokból a vesztfáliai béke idejére kialakult nemzet-
közi jog elkülönítette egymástól barát és ellenség, civil és katona, harcostárs és nem 
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harcostárs fogalmait is. E klasszikus kifejezések lényege éppen az volt, hogy meg-
határozó, egzisztenciális különbségekre utaltak: az utóbbiak éppen a politikum fogal-
mi ismérvét jelentő fizikai ölés reális lehetőségére vonatkoztak. Megjelölték azt a sze-
mélyi kört, amely az ellenségességben konkrétan érintett volt, így előírták azt is, hogy 
vele kapcsolatban milyen eljárás lehetséges az extrém helyzetekben. 

Schmitt 1971-ben adott diagnózisában úgy vélte, hogy a klasszikus fogalmak létjo-
gosultsága kérdésessé vált azáltal, hogy megjelentek nem állami politikai szubjektu-
mok is. A XX. században harcoló osztályok, később rasszok, míg legutóbb partizánok 
és terroristák váltak a barát és ellenség csoportosulások szereplőivé (SCHMITT 1988, 
269–273). Ha röviden értelmezni lehetne a dolgozatom elején idézett pluriverzum-
gondolat kontextusát, akkor érdemes abból kiindulni, hogy A politikai fogalmában leírt 
modern újkori államot milyen állapotában „találta” Schmitt írása: 

1. Az európai történelem egy bizonyos periódusában a barátról és ellenségről való 
döntés monopóliumát az állam birtokolta. Ez a szuverenitáson alapuló, modern állam 
volt. Korszaka nagyjából a XVI. században kezdődött és lezárulni látszik a XIX. és a 
XX. században.

2. A politikai döntés privilégiumával rendelkező állam eróziójának számos oka kép-
zelhető el. Ezek egyike a semlegesítődés, amely az állam egzisztenciális szerepét 
belülről építi le. Semlegesítő erő lehet az állam fölé kerekedő társadalom vagy párt 
éppúgy, mint szervezetek és rendek plurális szisztémája. (Vö. SCHMITT 2002, 25–30, 
illetve SCHMITT 2003, 79–99.)

3. Az állam monopóliumát kívülről fenyegethetik világméretű társadalmi osztályok 
vagy a technika, de akár a gazdaság, vagy a reguláris hadviseléssel szakító nem-állami 
harci szervezetek is. Egyes államokban a döntés monopóliumát de facto olyan szerve-
zetek veszik át, amelyek más államok adminisztrációjához tartoznak, de itt csak forma-
litás az egyenlőség, hiszen a döntéseiben korlátozott állam tényleges szuverenitással 
nem rendelkezik. (Lásd SCHMITT 1926, 23–63.)

4. A XX. században beteljesülő változások azt mutatják, hogy a globálissá vált poli-
tikai térben a lényegi kérdéseket eldöntő cselekvők az államok felett álló kontinentális 
szervezetek lesznek, amelyeknek megjelenési formája a Schmitt által nagytérrendnek 
nevezett képződmény. Ebben a fázisban a politikai világ térbeli dimenziója alakul át. A 
tér-képzetek jelentősége olyan mértékű, hogy a politikai egységek metapolitikai elő-
feltételeit is jelenthetik, így a térhez kapcsolódó mitológiai elképzelések vagy tudomá-
nyos elméletek az emberi csoportosulások ellenségképző mechanizmusainak termé-
szetét is formálhatják. A politikai világ térbeli dimenziójának átalakulása olyan konkrét 
problémák forrása lesz, mint például a tenger vagy a légtér jogi státuszának kérdése. 
(Lásd SCHMITT 2001, illetve SCHMITT 1995, 388–393.) Az olykor földrésznyi méretű gaz-
dasági és technikai hálózatok, valamint a sikeres és aktív politikai tényezők (expanzív 
és erős államok) integráló tevékenységét gazdasági, jogi és olyan organikus feltételek 
is meghatározhatják, mint a központi erőtérben kialakuló metafizikai képzetek vagy akár 
az antropológiai sajátosságok is. Az említett struktúrák kialakulása a Völkerrechtliche 
Großraumordnungban foglalt érvelés szerint ráadásul elsősorban nem mennyiségi 
változás, amely semleges természettudományi térfogalmakkal leírható lenne, hanem 
minőségi átalakulás. (Vö. SCHMITT 1995, 314–320.) 
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Az „államok pluralizmusa” kifejezést azzal a különbségtétellel alkalmazzuk, amelyet 
Schmitt maga is megtett. Az állam lényegéhez tartozik, hogy belső viszonyaiban egy-
séget jelent abban az értelemben, hogy ő az a mértékadó erő, aki a kivételes esetről 
dönt. Az egyén ugyan tagja lehet az államon belüli korporációknak, és ezek elvárhatják 
tőle az elköteleződést is, de például az egyházak vagy a szakszervezetek nem funkci-
onálhatnak élet és halál kérdéséről döntő intézményekként. (Lásd SCHMITT 2002, 26–
30, illetve HOFMANN 2003, 112.)

A pluralitásban létező államok természetének elemzésében kapaszkodót jelenthet a 
következő gondolat, amelyet A politikai fogalmának 1963-as kiadásához írott elősza-
vában találhatunk: „Egykor valóban létezett egy korszak, amelyben az állami és poli-
tikai fogalmának azonosítása értelmes volt. Mert a klasszikus európai államnak sike-
rült valami egészen valószínűtlen dolgot véghezvinnie: a saját belső világában békét 
teremtett és az ellenségességet mint jogi fogalmat kizárta.” (SCHMITT 2002, 8.)

Az „egykor létezett korszakban” sokaságot alkotó államok jellemzőit Schmitt alap-
ján a következőkben vázolhatjuk fel:

Az újkori államban a Politikai teológia ismert gondolatmenete szerint szuverén az, 
aki a kivételes helyzetről dönt az egzisztenciális kihívások idején. Döntése nem kötött 
normához, és másnak nem alárendelt. Saját területi egységén belül – weberi kifeje-
zéssel élve – sikerrel tart igényt az erőszak monopóliumára, tehát „a saját belső vilá-
gában békét teremtett”. A „klasszikus európai állam”-nak egy olyan sajátossága ez, 
amelyre Schmitt az idézett előszóban utalt: címzettjei olyan történészek is voltak, akik 
a középkori önbíráskodáson alapuló jogszolgáltatásból a szuverén területi államhoz 
való átmenet folyamatát vizsgálták (i. m. 11). Az állam egyúttal fizikailag a leghatéko-
nyabb intézmény és rendfenntartó is – tevékenysége ebben az értelemben politikai –, 
s nem pusztán defensor, hanem halandó istenként creator pacis (SCHMITT 2003, 50).

Ezzel összefügg az is, hogy szuverén döntésével tényszerűen a jogrend fölé helyez-
kedik, de egyszersmind a jogrend keretei között is maradhat. Schmitt korai írásaiban 
– például a Diktatur und Belagerungzustand (SCHMITT 1995, 3–24) vagy a Die Diktatur 
(SCHMITT 1928) lapjain – ilyen helyzetként jelenik meg az ostromállapot vagy a meg-
bízotti diktatúrának nevezett intézmény. A megbízott diktátor pozícója már hasonló a 
szuverénéhez: megbízatása idejére átmenetileg felfüggesztődik az érvényes jogrend, 
és minden – jogon kívüli – lehetőség a rendelkezésére áll a vészhelyzet elhárításához 
és a rend megteremtéséhez.

Az állam-pluriverzum sajátosságainak elemzésekor fontos szempont, hogy A politi-
kai fogalmának államképe egy pontosan előkészített szuverenitáselméletbe illeszke-
dik. Az elmélet fogalmi apparátusát Schmitt a korábbi évtizedekben már kidolgozta, 
mégpedig úgy, hogy felfogása maga is egy komoly elméleti hagyomány eszköztárát 
használta. (Vö. PETHŐ 2001, 77–106.)

Schmitt kivételes helyzetről döntő szuverén állama történetileg eredményesen 
kiküszöbölte a belső ellenségességet, legalábbis abban az értelemben, hogy a közép-
korban egymással vetélkedő csoportok, frakciók önbíráskodását egy adott területen 
felszámolta, és primer uralmi szervezetté vált. Schmitt kifejezésével élve: mértékadó 
egységgé vált egy meghatározott területen. 

A politikum „fogalmi ismérvét” jelentő barát és ellenség megkülönböztetése így helye-
ződött át egy adott történeti periódusban állam és állam viszonyára. Ebben a véges idő-
szakban, nagyjából a XVI. és a XX. század között, az állam monopolizálta a politiku-
mot. Az emberi természetben gyökerező politikum temporálisan megelőzi az államot, 
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azaz „Az állam fogalma előfeltételezi a politikai fogalmát.” (SCHMITT 2002, 15; kiemelés 
D. B.) A politikum így a világban eleve adott akkor, amikor az állam az újkorban meg-
jelenik a modern szuverenitás alakjában. Az állam – monopol szerepében legalább-
is – időszakos hordozója a politikainak. A politikai egység viszont (fogalmi meghatá-
rozásának megfelelően) szükségképpen előfeltételez (legalább) egy másik politikai 
egységet is. „Ezért a Földön, ameddig egyáltalán az állam fennáll, mindig több állam 
létezik, és nem létezhet az egész földkerekséget és az egész emberiséget átfogó világ-
állam.” (I. m. 36.)

A fentiek alapján feltehető a kérdés: miért lehetett Schmitt számára lényeges a poli-
tikai világot pluriverzumként meghatározni? Úgy tűnik ugyanis, hogy az ellenséges-
ség fogalmi ismérvéből szinte a tautológia bizonyosságával következik az a tény, hogy 
a politikai világ mint sokaság létezik.

A politikai fogalmának 1932-es kiadásából idézett részlet az államokról szól, ám leg-
jelentősebb elemének – az életmű további szeleteivel összeillesztve – „a politikai világ 
pluriverzum, nem univerzum” formula látszik.

A mű gondolatmenete a Schmittre jellemző enigmatikussággal utal politikai filozófi-
ájának talán legfontosabb kérdésére: milyen az újkori állam természete és milyen jövő 
vár rá? Felszámolódik-e a pluriverzum és ezzel megszűnik-e a politikum, vagy csak tér-
ben és szervezetben átalakul, és más cselekvők lépnek fel mellette vagy helyette? 

A gondolatmenet keletkezésének idején szinte biztosnak látszott, hogy a maradványa-
iban és technikáiban még a klasszikus kor sajátosságaival rendelkező államot és annak 
monopol, decíziós szerepét számtalan tényező fenyegeti. (Vö. MEIER 1988, 538.)

Schmitt számára e fenomének közül azok jelentették a legkomolyabb kihívást, ame-
lyek egzisztenciálisan fenyegették az államot, vagy legalábbis olyan hatékonysággal 
váltak képessé a barát- és ellenségképző mechanizmusok működtetésére, hogy való-
ságosan veszélyeztették annak politikai monopóliumát. A proletár osztályharc taktiká-
it gyakorló pártok vagy a weimari parlamentarizmust likvidáló nemzetiszocialista moz-
galom éppúgy a modern államot felszámoló erőknek tűnhetnek Schmitt alapján, mint 
azok a tényezők, amelyek a „társadalmat”, „népet és fajt”, vagy egyszerűen az „em-
beriséget” aktivizálják ellenségképző mechanizmusként. Ezekben a helyzetekben a 
nem-állami szervezetek az ellenségképzés faktikus képességével rendelkezhetnek, 
tehát elérhetik a politikum intenzitási fokát. 

Általánosan érvényes rájuk, hogy a politikumot kívül helyezik az államok világát jel-
lemző konvencionális kereteken. Ez történhet a technika vagy az ideológia totális moz-
gósításával éppúgy, mint az irreguláris hadviselés alkalmazásával, vagy akár a lélek-
tani-erkölcsi megsemmisítés módszereivel (SCHMITT 2002, 159–162).

Ha a politikumot hordozó erők nem államok, hanem pártok, harcoló osztályok, eset-
leg gerillák vagy az „emberiség ellenségeit” kiiktatni törekvő koalíciók, akkor az államok 
sokaságát jellemző konvenciók is eltűnnek barát és ellenség megkülönböztetéséből. 

Az ellenségként vagy harcoló félként való elismerés szabályai az újkori államok közös 
műve, a nemzetközi jog eredményeként alakultak ki. Az államok kora egy különleges 
– és átmeneti – állapotot jelentett. Az európai nemzetközi jog klasszikus korszakában 
a háborút az államok közötti párbajként szabályozták, és a kontinensről időszakosan 
eltűnt a megsemmisítő, igazságos háborúk doktrínája és gyakorlata. A szabályokkal 
korlátozott rend pluriverzumában az ellenségnek nyilvánításban mindig fennmaradt 
egy elismerési aktus: az ellenséget szabályos eszközökkel le kell győzni, de nem lehet 
megsemmisíteni. (Lásd SCHWAB 1998, 39–55.) 
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Schmitt szerint a XX. század békerendszerei vagy nemzetközi jogi szisztémái sok-
szor köztes képződmények a nemzetközi jogi rendszer maradványai és a realitások 
között. Az általa kételkedve szemlélt Párizs környéki békék nyomán létrejött Népszö-
vetség a formák szintjén klasszikus viszonyokat alakított ki az államok között, jólle-
het de facto gazdasági represszió és morális ítélet sújtotta a világháborúban legyőzött 
ellenséget. Szerinte a Népszövetség képtelen volt a status quo legitimációjára, mivel 
már kiinduló állapotában sem teljesültek a konvencionális szövetség olyan feltételei, 
mint a tagok egyenlősége vagy függetlensége. (Lásd SCHMITT 1926, 4–23.) Az egykori 
államközi rend maradványain létrejött szerveződéseket ráadásul egy olyan irreleváns 
felfogás alakította ki, amely absztrakt és normatív, így a konkrét rendre nem alkalmaz-
ható. (Lásd KARDOS 2004, 372–378.)

Az újkori államok pluralitásként létező rendszere úgy alakul át, hogy az egzisztenci-
ális helyzeteket eldöntő háborúk ismét radikalizálódhatnak, és a háborúkról való dön-
tés privilégiuma a jövőben már nem csak az államokat illeti meg. 

Bár az állam helyzete átalakul, és funkcióit sok tényezőben elveszíti, de Schmitt sze-
rint ez a folyamat nem vet véget a politikai világnak. Az 1930-as évek végétől kelet-
kezett tanulmányaiban amellett érvelt, hogy a politikum fogalmi ismérvéből következő 
pluralitás folytatódhat, például a nagyterek rendjében. 

Bár a nagytérrendre vonatkozó elképzeléseit a második világháború után létrejö-
vő szisztéma jórészt megcáfolta, érvényességüket azonban nem eliminálta teljesen. 
Schmitt számolt azzal, hogy az államon túli politikai alanyok mellett mértékadó poli-
tikai egységekként az államok is tovább léteznek majd. A gyarmati korszak lezárulá-
sával például sorra alakultak új, szuverén államok, amelyek nemzetközi szervezetek 
tagjai lettek, vagy konfliktushelyzetekben klasszikus háborúkat folytattak egymással. 
(Lásd SCHMITT 1988, 269–273.)

Az államiból a nagytérségek, államok feletti erőközpontok, államon kívüli nagytere-
ket létrehozó infrastrukturális és technikai hálózatok felé vezető folyamat Schmitt sze-
rint az újkori állam történetének egyik lehetséges kimenetele volt. Az 1950-es években 
úgy látta, hogy a hidegháborús tömbök megkísérlik létrehozni az emberi hatalom szer-
veződésének egységét, mégpedig mindkét fél a maga krédójával. A világ egységére 
vonatkozó törekvés a nyugati és a keleti térfélen is a technikai haladás és az emberi-
ség morális tökéletesedésébe vetett hitvallásként jelenik meg. A világot kettéválasztó 
hidegháború szereplői között Schmitt sokkal kisebbnek látta a valós távolságot. Sze-
rinte mindkét fél a nyugati pozitivizmus és szcientizmus örökségét hordozza, legyen 
szó akár a technológiával összenőtt piac láthatatlan kezéről, akár a társadalmi és gaz-
dasági tervezés doktrínáiról. (Lásd SCHMITT 1995, 500–504.) 

A lehetséges jövőképek közül Schmitt kevéssé tartotta valószínűnek a szuperhatal-
mak egyikének győzelmét vagy az észak-atlanti világ (az angolszász hatalmak) veze-
tő szerepének restaurációját. Bár az újkori, modern állam jövőjét nem jósolhatta meg, 
de azt szinte biztosnak tekintette, hogy a világ nem válik univerzummá, hanem politi-
kai pluriverzum marad. A nagyterek által formált új pluralizmus azt jelenti, hogy a világ-
ban kialakuló hatalmi erőközpontok körébe helyeződik át a nemzetközi politika és jog 
tevékenysége, míg az állam funkciói átalakulnak, vagy részben elveszítik jelentőségü-
ket. (Lásd ULMEN 1993, 45–50.)
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Fülöp Endre

„Penser la guerre, Carl Schmitt”

Carl Schmitt és Raymond Aron háborúfilozófiája

Önmagában az a tény, hogy a politikai filozófia XX. századi klasszikusai közül ők ketten 
azok, akik a háborúról való filozófiai igényű gondolkodást valóban komolyan vették, és 
mind mélységében, mind terjedelmében a legfigyelemreméltóbb teljesítményt mutat-
ták fel a háborúfilozófia területén, elegendő indokul szolgálhat ilyen irányú munkássá-
guk kritikai összevetésére. Annál is inkább, mivel – noha túlzás volna Raymond Aron 
háborúval kapcsolatos írásainak megszületésében meghatározó jelentőséget tulajdo-
nítani a Carl Schmitt-i hatásnak, hiszen Aron műveit rendszerint inkább inspirálták tör-
ténelmi-politikai események, mint filozófiai elméletek – kétségtelen, hogy Aron ponto-
san ismerte a német gondolkodó háborúval kapcsolatos nézeteit, és nem is habozott 
saját álláspontjának artikulálásához felhasználni azokat. Elegendő csupán a Penser 
la guerre, Clausewitz második kötetének ötödik fejezetére utalni, ahol a francia filo-
zófus Carl Schmitt partizánelméletét tárgyalja a rá jellemző alapossággal és objek-
tivitással (ARON 1976, 210–222). Mindezek fényében különösen meglepőnek tűnhet, 
hogy milyen csekély azon tanulmányok száma, amelyek kettejük háborúval kapcso-
latos filozófiai munkásságát teszik összehasonlító elemzés tárgyává, jóllehet – ismét-
lem – minden bizonnyal a XX. század két legjelentősebb háborúfilozófiai teljesítmé-
nyéről van szó. Erre a hiányra persze – legalább részben – magyarázatul szolgálhat a 
történetírói vénával és ambíciókkal megáldott Aron és a jogtudós-jogfilozófus Schmitt 
egymásétól kétségkívül jelentékeny mértékben eltérő megközelítésmódja, érdeklődé-
se, érzékenysége és stílusa, nem is beszélve politikai kötődéseik különbözőségéről. 
Émile Perreau-Saussine, aki azon kevesek közé tartozik, akik mindezek ellenére vál-
lalkoznak Aron és Schmitt háborúval kapcsolatos gondolatainak ütköztetésére, magya-
rul is olvasható tanulmányában ehhez még azt is hozzáteszi, hogy „Aron és Schmitt 
pontosan ellentétes célokat tűztek ki maguk elé. Aron élete legnagyobb részét azzal 
töltötte, hogy a liberális demokráciát próbálta védelmezni, annak jobboldali és balol-
dali ellenségeivel egyaránt szembeszegülve.” (PERREAU-SAUSSINE 2005, 230.) Schmitt 
ezzel szemben, állítja Perreau-Saussine, a háború, a hősiesség és az önfeláldozás 
dicshimnuszát zengi. A háborúért lelkesedő Schmitt és a háborút a liberális demok-
rácia nevében elutasító Aron szembeállítása kettejük munkásságának egy lehetsé-
ges olvasata. Úgy vélem azonban, hogy nem az egyetlen. Az alábbiakban egy másik 
olvasat lehetőségét vetem fel, amely szerint Schmittet és Aront végső soron pontosan 
ugyanaz a cél vezérli: a háború korlátok közé szorításának igénye, a totális, minden-
fajta korlátot és keretet nélkülöző háború elkerülésének biztosítására irányuló törek-
vés. Sőt, ez az olvasat nem csupán céljaik vonatkozásában vél párhuzamokat felfe-
dezni, hanem e célok elérésének lehetőségeit és módjait illetően is hasonló nézeteket 
tulajdonít a két gondolkodónak.
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Abban a felvetésben, hogy Raymond Aront különösképpen foglalkoztatta a kérdés, 
miképpen lehet – ha lehet egyáltalán – a nukleáris fegyverek korában korlátozott 
háborút viselni, semmi újszerű nincs. A XX. század háborúit és az ezek eredményeként 
előálló világpolitikai helyzetet elemző kötetei mindegyikében hangsúlyos problémaként 
tárgyalja ezt a témát. Az atomháború korában, írja e művei kapcsán, „másként kell 
gondolkodni, nem csak azt kell meghatározni, milyen forrásokat vetnek be a háborúban, 
azt is tudni kell, milyen szinten kötelezik el magukat, milyen fegyverekkel, tudni kell, 
hogyan kerülhető el, hogy túlságosan messze menjenek” (ARON 2005, 282).

Schmitt esetében már messze nem ilyen magától értetődő, hogy a háború korlátok 
közé szorításában lenne módfelett érdekelt. Aronnal ellentétben őt bizony gyakran 
éri a bellicizmus vádja, s ezért elsősorban A politikai fogalmában olvasható híres-
hírhedt barát-ellenség szembeállítás a felelős. „A specifikus politikai megkülönböztetés 
– írja Schmitt –, amelyre a politikai cselekvések és motívumok visszavezethetők, a 
barát és az ellenség megkülönböztetése.” (SCHMITT 2002a, 19.) A politikum lényege 
tehát a barát és az ellenség diszjunkciós kategóriapárjában jelenik meg, minden 
valóban politikainak nevezhető cselekedetnek és motívumnak e polaritáson kell 
nyugodnia. A bellicista olvasat erejét pedig az adja, hogy Schmitt a barát és az ellenség 
fogalmait nem metaforikusan vagy szimbolikusan fogja fel, hanem egészen konkrét, 
egzisztenciális értelemben. Az ellenség nála nem lehet pusztán üzleti versenytárs 
vagy szellemi vitapartner. „A barát, ellenség és harc fogalmai – írja – azáltal nyerik el 
reális értelmüket, hogy kiváltképp a fizikai ölés reális lehetőségére vonatkoznak és e 
vonatkozást meg is őrzik.” (Uo.) A politikum alapjául szolgáló szembeállítás tehát olyan 
egzisztenciális helyzetet jelöl ki nála, amelyben a másik ember megsemmisítésének 
lehetősége létszerűen adott (DINNYEI 2007, 17). Schmitt gondolkodásában a háború 
és a politika szervesen és elválaszthatatlanul összekapcsolódik, így egyáltalán nem 
tűnik légből kapott gondolatnak mindazt, amit a politika meghaladhatatlanságáról, 
emelkedettségéről és az emberi élet teljességében játszott kitüntetett szerepéről 
mond, a háborúra is érvényesnek tekinteni, s a politikum iránti rokonszenvét és 
elkötelezettségét a háborúra is kiterjeszteni.

Árnyaltabbá válik azonban a kép, ha az ellenség kategóriájának schmitti taxonómiájára 
is vetünk egy pillantást. Már A politikai fogalmában is megkülönbözteti a magán- és a 
nyilvános ellenség fogalmát. „Az ellenség hostis, nem innimicus a tágabb értelemben 
[…] Az embernek politikai értelemben nem szükséges személyesen gyűlölnie az 
ellenségét, az a (keresztény) maxima pedig, hogy »ellenségünket«, vagyis ellenfelünket 
szeretni kell, […] csak a magán szférájában rendelkezik értelemmel.” (SCHMITT 2002a, 
19.) A partizán elméletében további, jelen olvasat szempontjából még fontosabb 
distinkciókkal él: különbséget tesz konvencionális, valóságos és abszolút ellenség 
között. A megkülönböztetés alapjául pedig az szolgál, hogy a különböző típusba 
sorolt ellenségek milyen korlátozásokat fogadnak el magukra, illetve cselekedeteikre 
nézve. A konvencionális ellenségek „a háborúban ellenségként is tiszteletben tartják 
egymást, és kölcsönösen nem diszkriminálják a másikat bűnözőként, úgyhogy a 
békekötés lehetséges és a háború normális, magától értetődő befejezése marad” 
(SCHMITT 2002b, 108–109). A valóságos ellenség fogalma a hagyományos partizán 
alakját idézi, aki egy állam területén belül harcol a behatoló idegen hatalom fegyveres 
képviselői ellen. „A partizánnak tehát egy valóságos, de nem abszolút ellensége van. 
Ez következik politikai karakteréből.” (I. m. 160.) A háború konvencionális szabályait 
ugyan nem ismeri el, de küldetésének határozottan területi és alapvetően védekező 
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jellege szigorú korlátokat szab tevékenysége számára. S ami különösen fontos, harcát 
nem elvont eszme nevében folytatja, így nincs szüksége arra, hogy ellenségét az egész 
emberiség ellenségeként bélyegezze meg. A valóságos ellenség gondolkodásának 
illusztrálására Schmitt Szent Johannát idézi, aki „amikor az egyházi bíró azt a – 
teológiailag fogós – kérdést intézte hozzá, vajon ezzel azt akarja-e állítani, hogy Isten 
gyűlöli az angolokat, így válaszolt: »Hogy Isten gyűlöli-e vagy szereti-e az angolokat, 
nem tudom; csak azt tudom, hogy ki kell űzni őket Franciaországból.« […] Egy ilyen elvi 
defenzívával már adott az ellenségesség elvi korlátozása is.” (I. m. 160–161; kiemelés 
F. E.) Ezeket az elvi korlátokat az abszolút ellenség megjelenése dönti le és számolja 
fel. A globális forradalmárok valamilyen absztrakt igazság vagy igazságosság nevében 
harcolnak, s „kényszerítve érzik magukat arra, hogy (ellenségeiket) erkölcsileg is 
megsemmisítsék. Az ellenkező oldalon állókat egészében bűnössé és embertelenné, 
totálisan értéktelenné kell nyilvánítaniuk.” (I. m. 161.)

Az 1950-es Der Nomos der Erde című munkájában Schmitt újabb megkülönböztetést 
vezet be: a justa causa és a justus hostis megkülönböztetését, ami nagyjából egészében 
az igazságos háború és a jogszerű vagy legitim ellenségesség szembeállításának 
feleltethető meg. Az igazságos háború középkori és modern elméletében közös, állítja 
Schmitt, hogy alapjául egy univerzális, befogadó eszmerendszer szolgál. Az igazságos 
háborúban az ellenséget nem idegensége vagy mássága jelöli ki. Nem attól válik 
ellenséggé, hogy másik családhoz, másik törzshöz vagy másik nemzethez tartozik. 
Az egykori keresztes hadjáratokat éppúgy, mint az utóbbi évtizedek humanitárius 
beavatkozásait olyan világnézet nevében indították, amely felszámolja a családok, 
törzsek, nemzetek közti különbséget azáltal, hogy mindenkit „elhív”, azaz mindenki 
számára nyitva hagyja a csatlakozás lehetőségét. William Rasch kiváló Schmitt-
tanulmányában így ír: „A kereszténység és a humanizmus egyaránt civilizáló küldetések. 
Egyik esetben sem lehetnek barbárok a kapukon kívül, mivel gyakorlatilag nincsen olyan, 
hogy kapukon kívül, s így nincsenek kapuk sem. Ahhoz, hogy a városban élhessenek, a 
barbároknak teljesen fel kell adniuk barbárságukat – szokásaikat, vallásukat, nyelvüket. 
Egy olyan diskurzusban, amely azonosítja a poliszt az emberiséggel, barbárnak lenni 
nem azt jelenti, hogy kívül maradunk a falakon, hanem azt, hogy a városban élünk 
erkölcsi és jogi számkivetettként.” (RASCH 2003, 137.) Mivel az igazságos háborúban 
az ellenség nem idegensége vagy mássága által válik ellenséggé, hanem saját 
döntése folytán (az uralkodó világnézet tudatos elutasítása és saját barbárságához 
való megátalkodott ragaszkodása miatt), az igazságos háború ideológusa nem 
képes másként, mint bűnözőként tekinteni rá. Az igazságos háború fogalmától tehát 
Schmitt szemében elválaszthatatlan az abszolút ellenség alakja. Így fogalmaz: „ha a 
háború igazságos voltáról a justa causa alapján lehet dönteni, akkor mindig ott lesz az 
igazságtalan ellenfél diszkriminálására irányuló látens tendencia […] A háború puszta 
büntető akcióvá válik […] Az ellenség bűnöző lesz.” (SCHMITT 1997, 93.) 

Az abszolút ellenséget tételező igazságosháború-elméletek által uralt korszakokkal 
szemben, azok közé ékelődve áll a Jus Publicum Europeaum időszaka, amelyre 
Schmitt leplezetlen nosztalgiával tekint. „Az államok közti viszonyon alapuló, poszt-
középkori nemzetközi jog a XVI. és a XX. század között a justa causa visszaszorításán 
dolgozott. […] Az államok közti nemzetközi jog már nem justa causára, hanem a justus 
hostisra épült. Bármilyen háborút, amely egyforma szuverének között folyt, legitimnek 
tekintettek. Ennek a jogi formalizációnak köszönhetően 200 évre megoldódott a háború 
racionalizációja és humanizációja, más szóval: korlátozása.” (I. m. 91.) A justus hostis 
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fogalmán nyugvó Jus Publicum Europeaum a konvencionális és valóságos ellenségek 
(mindkettő a legitim ellenség kategóriájába tartozik) korszakaként jelenik meg és áll 
szemben az igazságos háború különböző ideológiái által uralt időszakokkal.

Schmitt több helyen egyértelművé teszi, hogy az igazságos háború és a legitim 
ellenség kategóriáit egymást kizáró fogalmaknak tekinti. Azt vallja, hogy az egyik 
tételezése önmagában hordozza a másik létének tagadását, s viszont: az utóbbit 
állítva az előbbit cáfoljuk. Ez a posztulátum kulcsfontosságú Schmitt gondolkodásának 
megértéséhez, s e tekintetben egyébiránt teljes is az egyetértés a különböző Schmitt-
interpretációk között. Annak függvényében azonban, hogy milyen irányból nézünk rá, 
két egymástól merőben eltérő olvasatot is lehetővé tesz e tétel. Az egyik szerint a legitim 
ellenségesség és a konvencionális háború iránti vonzalma miatt utasítja el az abszolút 
ellenségességet, az igazságos háborút és a pacifizmust. A másik szerint éppen fordított 
a helyzet: az abszolút ellenségesség elutasítása miatt áll a konvencionális háború és 
a legitim ellenségesség pártjára.

Az előbbi, bellicista olvasat az ellenség két fogalmának egymást kizáró voltát állító 
alaptételből kiindulva olyan Schmitt-képet rajzol, mely szerint Schmitt a konvencionális 
háború pártján áll, s így kénytelen az igazságos háború ellen állást foglalni. Nyilvánvaló, 
állítják ezen olvasat hívei, hogy Schmitt vonzódik a háborúhoz, nem az értelmetlen 
vérontás szörnyűségétől borzad, hanem a hősiesség és az önfeláldozás dicshimnuszát 
zengi. Mivel pedig a konvencionális háborúk és a legitim ellenségesség számára a 
pacifizmus és az erre épülő igazságosháború-elméletek jelentik a legnagyobb kihívást, 
Schmitt ezek ellen fordítja teoretikus apparátusát, s ezek cáfolatának szenteli erejét.

Lehetséges azonban egy másfajta Schmitt értelmezést is építeni a fenti alaptételre. 
Eszerint Schmitt gondolkodását elsősorban az abszolút ellenség fogalmában rejlő 
veszélyek mozgatják. Az abszolút ellenség tételezésének pedig Schmitt szerint 
egyetlen hathatós gátja van: a legitim ellenség fogalmának rehabilitálása. Schmittet, 
érvelnek ezen olvasat hívei, nem vonzza a háború, hanem – éppen ellenkezőleg – 
riasztja a korlátok nélküli, totális háború lehetősége, s csupán ennek egyetlen szóba 
jöhető akadályaként fogadja el a korlátok közé szorított, humanizált és racionalizált, 
konvencionális háborút, a Nomos der Erde „főhősét”.

Nehéz lenne eldönteni, melyik helyes a két olvasat közül. Talán nem is lehet. 
Kétségtelen, hogy az előbbi értelmezés bizonyítására számos szöveghely idézhető, 
ám ez a másodikkal kapcsolatban is éppúgy elmondható. Egyetlen példaként álljon 
itt két mondat A partizán elméletének utolsó lapjáról, amely azt látszik igazolni, hogy 
Schmitt a legitim ellenségességre valóban a totális háború akadályaként tekint: „Egy 
olyan világban, melyben a felek ily módon taszítják a másikat kölcsönösen a totális 
elértéktelenítés szakadékába, mielőtt még fizikailag megsemmisítenék egymást, az 
abszolút ellenségesség új fajtáinak is meg kell születniük. […] Mindenekelőtt a valóságos 
ellenségesség tagadása teszi szabaddá a pályát az abszolút ellenségesség megsemmisítő 
művének a beteljesülése számára.” (SCHMITT 2002b, 162; kiemelés F. E.)

A Nomos der Erde azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy a legitim ellenségesség fogalma 
határozott vonásokkal rajzolt nemzetközi rendet feltételez. A justus hostis csak a Jus 
Publicum Europeaum keretei között működhetett. David Chandler, a nem-bellicista 
Schmitt-értelmezési vonulat jeles képviselője ezért jut arra a következtetésre, hogy 
„Schmitt az igazságos háború elméletének újjászületését nem azért bírálja, mert az 
egy új, amerikai birodalom számára készíti elő a terepet, jóllehet tökéletesen tisztában 
volt azzal, hogy mennyire szolgálják az ilyen elméletek az Egyesült Államok ambícióit, 

Fülöp Endre � „Penser la guerre, Carl Schmitt”
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hanem azért, mert nemzetközi zűrzavart teremt és tükröz, nem pedig rendet. Igazságos 
háború fogalmára épülő megközelítések nem hozhatnak rendet, hacsak nincs egy 
globális szuverén, amely képes uralkodni és tartalmat adni a fogalomnak. […] Nem az 
zavarta, hogy az amerikai hegemónia új nomosa jött létre, hanem az, hogy Amerika 
elég erős volt ahhoz, hogy aláássa a régi európai rendet, de nem volt elég erős ahhoz, 
hogy helyette egy új, globális rendet teremtsen.” (CHANDLER 2008, 41–42.) Ha David 
Chandler értelmezése helytálló, akkor Schmitt a globális szuverénként funkcionáló 
amerikai birodalomban látja a fő veszély, a korlátlan háború elkerülésének zálogát.

Párhuzamba állítható-e egy ilyen Schmitt olvasattal Raymond Aron háborúfilozófiája? 
Daniel Mahoney és Brian Anderson, a Béke és háború című alapvető Aron mű új, 
2003-as kiadásának amerikai szerkesztői szerint igen. A kötet bevezetőjében ama 
véleményüknek adnak hangot, hogy „bár Aron szerint a schmitti barát-ellenség 
distinkcióból nem vezethető le a világföderáció lehetetlensége, ő is úgy vélekedett, hogy 
az ellenségesség az emberi természet része, és csak mérsékelni lehet, megszüntetni 
nem. És hogy a mérséklésre egy közösség kötelékére van szükség, amely pedig egy 
kívült feltételez – ha nem ellenséget, hát legalább egy idegent, egy másikat.” (MAHONEY–
ANDERSON 2003, xvi.) Bryan-Paul Frost ugyanezt az Aron-kötetet értelmezve arra a 
következtetésre jut, hogy „Aron úgy érzi, hogy inkább szolgálja a béke érdekeit, ha 
ahelyett, hogy az ilyen (ti. az emberi nem egyre növekvő pacifizmusára és toleranciájára 
irányuló) kérdésekre adható válaszon spekulálnánk, az államok rivalizálását mérséklő 
lehetőségeket kutatnánk.” (FROST 2006, 80.) Az államok mérsékelt rivalizálásának pedig 
Aron felfogásában is részét képezi az, amit Schmitt legitim ellenségességnek nevez. 
Ebből viszont az következik, hogy a béke lehetősége – csakúgy, mint Schmittnél – 
Aronnál is a korlátozott háború elfogadásán múlik.

Béke vagy pacifizmus? – teszi fel a provokatív kérdést Schmitt egy 1933-as cikkének 
címében (SCHMITT 2005, 378.) Jean-Louis Missika, Aron egyik beszélgetőtársa 
Az elkötelezett szemlélőben pedig így foglalja össze a francia filozófus véleményét 
háborúról és pacifizmusról: a pacifizmus nem más, mint a háborúról való gondolkodás 
elutasítása (ARON 2005, 282.) 

Missika megjegyzése azért különösen találó, mert rátapint a két filozófus háborúval 
kapcsolatos gondolkodása közötti párhuzamok legfontosabbikára: a tévesen felfogott 
pacifizmus elutasítására, más szóval magára a háborúról való gondolkodásra.

Nemzetközi politika
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Kardos Gábor

A Nomos és a nemzetközi viszonyok, illetve a 
nemzetközi jog egyes mai problémái

Carl Schmittnek a nemzetközi jog teoretikusaként, eszmetörténészeként, a nemzet-
közi kapcsolatok realista megközelítőjeként és geopolitikai értelmezőjeként magnum 
opusa, összefoglaló munkája, „nem tiszta nemzetközi jogtana”, a Nomos, a második 
világháború idején született. Schmitt egy visszaemlékezés szerint így látta a máso-
dik világháború alakulását: „Keleten ideológiai alapon megsemmisítő háborút vise-
lünk, nyugaton egy egész világra kiterjedő tengeri háborút. Erre azonban egyáltalán 
nem vagyunk felkészülve. Az angolszász tengeri uralom perspektívájából nézve mi 
kalózok vagyunk – hostis generis humani –, az emberiség ellenségei. […] De keleten 
is megszegtük a szárazföldi hadviselés szabályait, többé nem ismerünk el semmilyen 
ellenfelet, hanem „egy alacsonyabb rendű fajt” akarunk kiirtani. […] A ius publicum 
europeum érvényét vesztette. […] A jelenlegi háború a teret átrendező háború. […] 
Nem a német világbirodalom a cél – az angol mintájára –, nem is egy Bismarck utáni 
közép-európai »állam«, hanem Európa, mint nagytér, az ésszerűen elrendezett, kon-
tinentálisan összefüggő nagyterekre fölosztott bolygón belül.” (SOMBART 2000, 269–
270.) Ezek a gondolatok, eltekintve a német önbírálatként értelmezhetőktől, ame-
lyeket csupán magánbeszélgetésekben tárt fel, jelentik a Nomos legfőbb eszméit is. 
A Nomos egyúttal a nemzetközi jog és a nemzetközi kapcsolatok története nagy fordu-
latainak – a középkori vallási alapú európai egység, a Christiana Respublica átalaku-
lása a területi alapú szuverén világi államok vesztfáliai rendszerévé, a klasszikus ius 
publicum europeum irányítása alatt, amely a Nemzetek Szövetségének az első világ-
háborút követő létrehozásával pacifista, „tér nélküli” normatív univerzalizmusba for-
dult – megjelenítése és értelmezése. Schmitt nemzetközi jogi tételeinek legkifinomul-
tabb értelmezője, Martti Koskenniemi szerint a Nomost az Ideengesichte, a mitikus 
spekuláció és a nemzetközi politikai eseményekbe történő éles szemű bepillantások 
jellemzik, és ez utóbbiak töredékek egy politikai teológiából, amely ott nem kifejezett 
módon artikulálódik (KOSKENNIEMI 2004, 494). A nemzetközi kapcsolatok politikai teo-
lógiájából, tehetjük hozzá. 

A „KONKRÉT” NEMZETKÖZI REND

Schmitt a nemzetközi kapcsolatok rendjén, az egyetemes értékekre hivatkozó, univer-
zális hatályú normatív kívánalmakból kirajzolódó absztrakt vízió helyett a történetileg 
kialakult, konkrét térbeli hatalmi elrendeződést értette, a maga ténylegesen érvénye-
sülő szabályaival. Ez a nomosz tehát térbeli, amely a Schmitt által ideálisnak tekintett 
formájában a nagyhatalmak által kialakított és dominált, egymástól elhatárolt, mind az 
államiságot, mind a birodalmi entitást meghaladó, koncepcionálisan sok tekintetben 
kidolgozatlan – konkrét, gyakorlati és egyedi megvalósításra váró – nagytérrendekbe 
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szerveződik. A számos, egymástól független nagytér között egyensúly áll fenn, és ez 
a rend akkor ésszerű, ha a nagyterek jelentőségteljes módon eltérnek egymástól és 
belülről homogének (SCHMITT 2003, 335).

A hidegháború nomosza sok tekintetben az ideológiai megosztottságon alapult. 
A hidegháború évtizedei alatt az államok közössége ideológiai tömbökre szakadt. A 
liberális demokráciák és a kommunista államok álltak szemben egymással, és ideoló-
giai szembenállásuk összekapcsolódott az Egyesült Államok és a Szovjetunió, a két 
hatalmi pólus versenyfutásával. A világrend relatív stabilitását a két hatalmi pólus egy-
más elpusztításra irányuló, kölcsönösen fennálló katonai képessége, nukleáris eszkö-
zei biztosították. A főként fejlődő államokból álló, el nem kötelezett államok csoportja a 
két tömb és a két szemben álló globális hatalom között igyekezett megőrizni tagjainak 
függetlenségét. Az is igaz viszont, hogy az ideológiai megosztottság a terület feletti 
hatalmat tükrözte. Jól mutatta ezt, hogy a szovjet csapatok által megszállt térségben 
jött létre a keleti tömb, míg a szövetségesek katonai jelenléte a Nyugathoz tartozás 
garanciája volt: cuius regio eius religio. Schmitt helyesen mutatott rá, a Kelet hatal-
mas szárazföldi területeket jelentett, míg ezzel ellentétben a Föld nyugati felét főként 
óceánok borítják. Következésképpen – állapítja meg – a Kelet és a Nyugat antitézise 
mögött a kontinentális és a tengeri világ, a szárazföld és a tenger antitézise állt (uo.). 
Schmitt nem fejti ki, de ez azt jelenti, hogy a hidegháborúval a kontinentális Nyugat-
Európa – az évszázadokon keresztül vetélkedő szárazföldi hatalmak, Franciaország 
és Németország, legalábbis annak nyugati megszállás alá került része – az angol-
szász tengeri világ részévé vált.

A XIX. században a tenger népe az angol volt. Az Egyesült Királyság a tengerek és 
a kereskedelem szabadságának biztosítása révén, a „zászló követi a kereskedelmet” 
elv érvényesítésével világbirodalmat építve, mint a legerősebb tengeri hatalom a világ-
tengerek urává és az európai kontinentális hatalmi egyensúly külső garantálójává vált. 
Az első világháborút az antant javára eldöntő Egyesült Államok a második világháborút 
követően a tengeri útvonalak ellenőrzésével és a minden kontinensen megjelenő kom-
munistaellenes fellépésével, illetve befolyásával globális hatalommá vált. Az Egyesült 
Államok gazdasági segítségnyújtással és a Szovjetunió elleni védelmi garanciákkal 
biztosította az eurázsiai kontinens nyugati peremvidékének, azaz Nyugat-Európának 
– a „demokratikus hídfőnek”, ahogyan Zbigniew Brzezinski nevezi (BRZEZINSKI 1999, 
79) – a betagolódását a globális hatalmi struktúrába.

A hidegháború befejeződése utáni korszakban – amelyet kezdetben többnyire uni-
polárisként, ma pedig inkább poszt-unipolárisként jellemeznek – vált valóban világmé-
retűvé a cuius economia, eius regio (SCHMITT 2003, 335) elv érvényesülése, a keres-
kedelem és a tőkebefektetések akadályainak teljes felszámolásával, a pénzpiacok 
integrálódásával. Az Egyesült Államok e világrend démiurgosza, amelynek hatalma a 
katonai erő világméretű alkalmazási képességén, a világgazdaság motorjaként betöl-
tött szerepén, technológiai megújulási képességén és kulturális befolyásán nyugszik 
(BRZEZINSKI 1999, 35).

Az Európai Unió – mint ésszerűen elrendezett (?) és földrajzilag összefüggő enti-
tás, amely leginkább tekinthető schmitti értelemben nagytérnek, bár igyekszik legalább 
bizonyos mértékig megőrizni különbözőségét, például a szociális Európa gondolatá-
nak életben tartásával – valójában csupán viszonylagos eltérést mutat a globális gaz-
dasági rendtől. A nagymérvű bevándorlás jelentősen oldotta kulturális homogenitását. 
Még a nyilvánvalóbb sajátosságokkal rendelkező délkelet-ázsiai térség lazábban szer-
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vezet nagytere is – az állam sokkal kiterjedtebb gazdasági szerepe és az önálló kultúr-
kör ellenére – igencsak betagozódik a globális keretekbe. Mindkét térségben az ame-
rikai biztonsági garanciák és a katonai jelenlét a stabilitás kulcstényezője. A sokszínű 
és egymást kiegyensúlyozó nagyterek nomosza (még?) nem valósult meg. 

A nemzetközi közösség a hidegháború évtizedei alatt vált globálissá. 1945 után meg-
indult a gyarmati rendszer felbomlása. Az ENSZ-ben lépésről lépésre elfogadottá vált, 
hogy az önrendelkezési jog gyakorlása útján a függő területekből önálló államok legye-
nek, s ezek váljanak a világszervezet tagjaivá. Rendkívül eltérő gazdasági fejlettség-
gel, különböző politikai hagyományokkal rendelkező, eltérő kultúrákat megjelenítő enti-
tások váltak szuverén államként a nemzetközi közösség részévé.

A NEMZETKÖZI JOG

A nemzetközi közösség elveszítette európai klub jellegét. Schmitt számára ez a folya-
mat beteljesítette a nemzetközi jog mint ius publicum europeum végzetét, amely a XIX. 
század végén kezdődött a nem európai államok szuverén egyenlőkként való elisme-
résével, s ami szerinte annak a jele volt, hogy Európa „elvesztette korábbi rendje tér-
beli struktúrájának tudatosságát” (SCHMITT 2003, 230). Felfogásában az európai civi-
lizációban gyökerező nemzetközi jog gyökértelenné vált az államok közösségének 
heterogenitása, a hiányzó közös értékek, a közös térbeli és szellemi tudatosság hiá-
nya miatt (SCHMITT 2003, 234). A szuverenitás gyakran csupán jogi forma, és ha a jogi 
forma és a politikai tartalom között hiány mutatkozik, és a jogtudomány és a politikaal-
kotás csupán a formán alapul, akkor csak rombolhatja a rendet – értelmezi Schmittet 
David Chandler (CHANDLER 2008, 44) –, például fenntartásokkal kiüresített nemzetkö-
zi egyezményeket eredményezve.

Schmitt azonban a háborúindítás jogán alapuló ius publicum europeum elleni legfőbb 
csapásnak a támadó háború kriminalizálását tekintette, amely a rossz és a jó abszolút 
fogalmaiban láttatja az imperialista versenyfutást és következményeit (SCHMITT 2003, 
321). Ez a nemzetközi jogi fejlemény az első világháborút követően két lépcsőben, 
a Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányában, majd a Briand–Kellog Paktumban, a 
második világháború végén pedig az ENSZ Alapokmányában általános erőszak tila-
lomként megfogalmazva a vesztesek jogát vette el a revánstól, olyan intézményi meg-
oldással, hogy a győztesek saját ügyeikben eljárva is legfőbb nemzetközi jogi autori-
tásként dönthessenek az egyes konkrét kérdésekben, a jogszerűség mellett morális 
fölényt is biztosítva maguknak. A nemzetközi jog talán legfontosabb intézményi meg-
oldásáról van szó. Valki László a nemzetközi jog elméleti kérdéseit tárgyaló munkája 
elé Arany János egy versét illesztette (VALKI 1989, 7). Arany korának diplomáciai kon-
ferenciáival kapcsolatban szerzett benyomásai alapján jut a probléma lényegét kife-
jező következtetésre:

Ezelőtt a háborúban
Nem követtek semmi elvet,
Az erősebb a gyengétől
Amit elvehetett, elvett.

Most nem úgy van. A világot
Értekezlet igazgatja:
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S az erősebb ha mi csinyt tesz,
Összeűl és – helybehagyja.

Ha a Biztonsági Tanács állandó tagjai egyetértenek, ez így is történhet. Napjainkban 
a terrorizmus elleni háború jelenti a legfőbb kihívást a ius ad bellum, az erőszaktilalom 
alóli kivételek, illetve a ius in bello, a hadviselés szabályai tekintetében. Az Egyesült 
Államok terrorizmus elleni háborúja schmitti értelemben erkölcsileg inspirált korlátok 
nélküli háborúként értelmezhető, amelynek során a hadviselés hagyományos szabá-
lyait félreteszik, az ellenféllel nem bánnak jogszerű ellenségként, mivel jogon kívüli-
nek és az emberiség ellenségének tekintik (KOSKENNIEMI 2004, 493). Noha az Obama 
adminisztráció hatalomba lépése óta az Egyesült Államok változtatott magatartásán, 
például a légierő alkalmazását illetően Afganisztánban, vagy a guantánamói tábor 
fenntartása tekintetében, nem alaptalanul keletkezhetett az a benyomás, hogy a „nor-
ma nélküli kivételek leleplezik annak az új politikai rendnek a természetét, amelynek 
az Egyesült Államok az őre, a normatív rend forrása, amely őt magát nem köti” (uo.). 
Schmitt az 1914 előtti – klasszikus – nemzetközi jog híve volt, amelyet találóan jelle-
meztek még a XVIII. században titáni (küklopszi) jogként (CASSESE 1989,145). Ezt a 
jogot óriások alkották – akik toronyként magasodtak az egyes egyének fölé – a közöt-
tük lévő viszonyok szabályozására, olyan titánok, akiknek mindegyike a saját barlang-
jában élt, nem sokat törődve a többiekkel, de vadul legyilkolva a területének határa-
it megsértőket. A klasszikus nemzetközi jog alanyai kizárólag az államok voltak, és 
a nemzetközi jog a közöttük lévő érintkezések szabályozására korlátozódott, a diplo-
máciai és konzuli kapcsolatokra, a nemzetközi közösségbe való befogadásra, a hatá-
rok és a terület kérdéseire, a háborúindítás jogára és a hadviselésre. Az egyén jogai 
igen korlátozott védelmet kaptak. Ami a mai helyzetet illeti, „a nemzetközi jog válto-
zó struktúrájának” (FRIEDMANN 1964), az együttműködés joga kiterjedésének alapve-
tő jellemzője, hogy az államok közötti kölcsönös függések elmélyülésével egyre több 
és több, korábban a belső jog szabályozási körébe tartozó kérdés vált a nemzetközi 
jog tárgyává, a felhasználható élelmiszer-színezékektől az iskolai testi fenyítés meg-
engedhetőségéig. Az ENSZ Alapokmánya kimondta az emberi jogok tiszteletben tar-
tásának kötelezettségét. Ez utóbbi szolgált alapul az emberi jogok védelemét szolgá-
ló nemzetközi szabály- és intézményrendszer kiépítésének, amely viszont az egyén 
érdekét és jólétét védő egyéb nemzetközi szabályok megjelenésével, illetve azok kiter-
jedésével – például a környezetvédelem területén – megváltoztatta a nemzetközi jog 
küklopszi értékválasztását. Ez a humanitárius univerzalizmus nyilvánvalóan ütközik 
Schmittnek a ius publicum europeumot abszolutista államközi jellegéért ünneplő fel-
fogásába. A humanitárius univerzalizmus – amint Martti Koskenniemi szellemesen 
megállapítja – az államnak a technológiai és gazdasági haladás nem politikai jellegű 
politikája feletti éjjeliőr szerepét hagyja. Ez az univerzalizmus azonban nem tolerálja 
a szuverenitást mint a legfőbb politikai döntés hatalmát – amelyből mindegyik jogrend-
szer erejét és egységét nyeri –, hacsak természetesen nem saját maga egy szuvere-
nitás (KOSKENNIEMI 2004, 500). Hacsak, tehetjük hozzá, nem az univerzalizmust meg-
jelenítő Egyesült Államok szuverenitásáról van szó.
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A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉG

A hidegháború után fellángolt a vita, hogy egy vagy több nemzetközi közösség létezik. 
Egyes amerikai szerzők szerint a liberális demokráciák között másféle közösség léte-
zik, mint a többi államot illetően (SLAUGHTER 1995). Ezeknek az államoknak az együtt-
működését a nagyszámú jogi tranzakció, a jogi konvergencia, a jogi kultúra közössége, 
a kormányzati személyek közötti informális, és a nemzetközi jogot szívesen alkalma-
zó bírák közötti tudás alapú közösség jellemzi, s – ez utóbbitól nem függetlenül – jel-
lemző a szerződések közvetlen alkalmazása a belső jogban. Ezen államok között ter-
mészetessé vált a békés konfliktusmegoldás, vitáikban a jogi eszközök preferálása. 
Saját nemzetközi intézményeik vannak, amelyek hatékony nemzetközi kormányzást 
garantálnak. E koncepciót, amely az államok egy körét kizárta a nemzetközi közösség-
ből, illetve a nemzetközi közösséget a jog zónájába tartozó és azon kívüli államokra 
osztotta, sok bírálat érte. Ezek egyrészt azt húzták alá, hogy a közös értékek ellené-
re a liberális államok gyakorlata nem ilyen egyöntetű, így például a nemzetközi szer-
ződések közvetlen, bíróság előtti kikényszerítése még más angolszász államokban, 
például az Egyesült Királyságban vagy Ausztráliában sem feltétlenül preferált. Más-
részt arra hívták fel a figyelmet, hogy a nem liberális államok kizárása a nemzetkö-
zi közösségből mintegy az engedély megadása az ellenük indítható fegyveres táma-
dásra (ALVAREZ 2001).

Az eszme, amely a nemzetközi jog teremtette állami közösséget leszűkítve, az azt 
preferáló homogenitás alapján értelmezi, az állam szerepét és jellegét illetően diamet-
rálisan eltérő megítélés ellenére, paradox módon emlékeztet Schmitt alapvetésére.
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