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Mik ló si Zol tán

A PO LI TI KAI CSE LEK VÉS FO GAL MAI:
A SZU VE RÉN ÉS A HON POL GÁR

A mo dern po li ti kai gon dol ko dás tra dí ci ó já ban fel lel he tô két, egy más tól füg get len és gyak ran egy-
más sal vi tá zó áram lat, amely a po li ti kai cse lek vés meg kü lön böz te tô je gye it a „ki vé tel”, avagy a 

„rend ha gyó”,” il let ve „rend kí vü li” fo gal má val igyek szik meg ra gad ni. Bár mind két gon dol ko dá si 
irány ál ta lá ban „a po li ti kai”-nak a [a „po li ti kai cse lek vés”] ter mé sze tét igyek szik meg vi lá gí ta ni, az 
egyik a szu ve re ni tás, a vég re haj tó ha ta lom lé nye gét vizs gál ja, míg a má sik nak a kö zép pont já ban 
az in téz mé nyen kí vü li, po pu lá ris po li ti kai cse lek vés elem zé se áll. Tá gan ért ve, mind két áram lat 
Ma chi a vel li kü lön bö zô mun ká i ból ere dezteth etô, 1 s mind ket tô egy- e gy hu sza dik XX. szá za di gon-
dol ko dó nál éri el csúcs pont ját és leg vi lá go sabb meg fo gal ma zá sát, ne ve ze te sen Carl Schmit t, 
il let ve Han nah Arendt mun ká i ban. Az itt kö vet ke zôk ben ar ra te szek kí sér le tet, hogy e két szer zô 
mû ve i nek elem zé sé vel fo gal mi lag tisz táz zam ama vo ná so kat, ame lyek el mé le te i ket bi zo nyos mér-
té kig egy más hoz kö ze lí tik, s hogy fel szín re hoz zam a kö zös hát te rük ként szol gá ló fel te vé se ket. 
Ezen fe lül meg koc káz ta tok egy hi po té zist azt il le tô en, hogy a két meg kö ze lí tés konk rét po li ti kai 
imp li ká ci ó i nak fel tû nô kont raszt ja mi lyen okok kal ma gya ráz ha tó, da cá ra a kö zös hát tér fel te vé-
sek nek. Amel lett fo gok ér vel ni, hogy az el kü lön bö zô dés [a kü lön bö zô sé gük ség / az el té rés / a 
di ver gá lás] min de nek elôtt az el len té tes pers pek tí va kö vet kez mé nye: míg Schmitt fel fo gá sá nak 
ho ri zont ját a nem zet kö zi po li ti ka és ál ta lá ban a na gyobb po li ti kai en ti tá sok kö zöt ti vi szony prob lé-
mái al kot ják, ad dig Arendt né ze tét a va la mely adott po li ti kai ke re ten be lü li egyé ni vagy együt tes 
po li ti kai cse lek vés kér dé se ural ja.

I. A PO LI TI KA MINT KI VÉ TEL

A. SCHMITT

Carl Schmitt po li ti ka fo gal má nak fó ku szá ban a dön tés ak tu sa áll. 2 Schmitt mû ve i ben a prob lé má nak 
két el té rô, ha bár egy más tól nem füg get len elem zé se lel he tô fel. A ko ráb bi, a Po li ti kai te o ló gi á ban 
(1922) ol vas ha tó vál to zat a kér dést for má li sabb mó don, a nor ma és a dön tés [nor ma és dön tés – ha 
itt is a vi szo nyuk ról van szó], sza bály és ki vé tel vi szo nyá nak abszt rakt elem zé se út ján kö ze lí ti meg. 
A ké sôb bi vál to zat köz vet le neb bül kö tô dik a po li ti kai dön tés sa já tos tar tal má hoz, s ez a Der Begriff 

1 Ta lán nem vé let len, hogy a két, itt vizs gált meg kö ze lí tés Ma chi a vel li mû ve i nek egy- e gy [két leg fon to sabb po li ti kai 
írá sá nak] el té rô, egy más tól jól meg kü lön böz tet he tô ér tel me zé sé re hi vat ko zik, ame lyek mind egyi ke az itá li ai szer zô 
két fô po li ti kai írá sá nak egyi ké re épül [–]. A szu ve re ni tás ra irá nyu ló fel fo gás a Leo Strauss Thoughts on Ma chi a vel li 
(Glencoe, Ill., 1958) cí mû köny ve ál tal kez de mé nye zett ér tel me zés re tá masz ko dik, amely nek ki in du ló pont ja A fe je-
de lem, és leg jel leg ze te sebb ki fej té sét Har vey C. Mans fi eld nél le li meg (Mansfi eld Machi avel li’s Virtue [Chi ca go: 
The Uni ver si ty of Chi ca go Press, 1996], fô képp 281–314. o.). Ez zel szem ben az in kább hon pol gá ri irá nyult sá gú 
meg kö ze lí tést Ma chi a vel li nek egy re pub li ká nu sabb ér tel me zé se ih let te, ame lyet a Beszél getések… J. G. A. Pocock 
ál ta li „klas  szi kus re pub li ká nus” ol va sa ta pél dáz (Pocock The Machi avel lian Momen t: Flo ren tine Polit i cal Thought 
and the Atlantic Repub li can Tra di tion [Princeton: Prince ton Uni ver si ty Press, 1974], 156–218. o.).
2 Carl Schmit t, Po li ti kai Te o ló gia (Bu da pest: EL TE ÁJTK Tem pus „Ös  sze ha son lí tó Jo gi Kul tú rák” pro jek tu má nak 
ki ad vá nya, 1992), 1–7. o.
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des Poli tis chen ben 3 (1932) ta lál ha tó. E két szö veg együt tes elem zé se út ján le het sé ges fel tár ni a 
ki vé tel és a po li ti ka fo gal mai kö zött Schmitt ál tal vé lel me zett inherens kap cso la tot.

A Po li ti kai te o ló gia te hát a szu ve re ni tás meg ha tá ro zá sá val in dul, amely sze rint „szu ve rén az, aki 
a ki vé te les ál la pot ról dön t.” 4. A par excel lence szu ve rén ak tus a rend kí vü li ál la pot ki hir de té se, vagy 
egy má sik meg fo gal ma zás sze rint: a rend kí vü li ál la pot ról ho zott dön tés a szó leg tel je sebb ér tel mé ben 
vett dön tés. 5 E ki je len té sek ér tel mé nek vizs gá la tá hoz se gít sé günk re le het, ha meg néz zük, mi ben lát ta 
Schmitt a rend kí vü li ál la pot va ló di je len tô sé gét, és ho gyan ér tet te an nak vi szo nyát az ál ta lá ban vett 
jog rend hez. Abszt rakt mó don ki fe jez ve, min den jog rend két au to nóm moz za na tot tar tal maz, a sza bály 
vagy nor ma moz za na tát, va la mint a dön té sét. A jog rend nor má lis mû kö dé se az egyes ese tek re az ál ta-
lá nos nor mák ér tel mé ben ho zott dön té sek kel jel le mez he tô. Nor má lis kö rül mé nyek kö zött azon ban a 
dön té sek töb bé-ke vés bé me cha ni kus mó don szü let nek, az ál ta lá nos ság ban meg adott sza bá lyok nak 
meg ha tá ro zat lan szá mú eset re tör té nô al kal ma zá sá val, az azo nos ese tek egy for ma el bí rá lá sá val, te hát 

„a dön tés au to nóm moz za na ta a mi ni mum ra szo rít ha tó vis sza ”. 6 A min den le het sé ges eset re ki ter je dô, 
me cha ni ku san al kal maz ha tó, elô re meg ha tá ro zott sza bá lyok esz mé nye azon ban nem több, mint min-
den jog rend szük ség sze rû fi k ci ó ja: „[a] nor má nak ho mo gén köz ve tí tô kö zeg re van szük sége,” 7, az az az 
egy más hoz a meg kí vánt mér ték ben ha son lí tó ese tek fi k ci ó já ra, ugyan is csak ek kor vá lik re a lisz ti kus sá 
a min den egyes egye di ese mény sa já tos sá gá tól va ló el vo nat koz ta tás, ami a sza bály al ko tás fel té te le. 
Csak a bi zo nyos mér té kig már ele ve uni for mi zált, ren de zett vi szo nyok vet he tôk nor ma tív sza bá lyo zás 
alá. A ki vé te les ese tek azon ban per defi   n i tionem kí vül es nek az ál ta lá nos sza bá lyok mû kö dé si kö rén, 
és a me cha ni ku san al kal maz ha tó sza bá lyok se ma ti kus le írá sa pon to san itt mond csô döt. A va ló ban 
ki vé te les hely ze tek kel va ló szem be sü lés meg mu tat ja a dön tés moz za na tá nak au to nóm (nem derivatív) 
vol tát, és egy szer smind moz gó sít ja is az ef fé le dön tés hez szük sé ges ké pes sé ge ket. Az az, még egy szer, 
a ki vé te les hely ze tek re vo nat ko zó dön tés: dön tés a ma ga tel jes tisz taságában. 8 Ez te hát azt je len ti, 
hogy a rend kí vü li ál la pot ról ho zott dön tés a fenn ál ló jog rend egé szé nek fel füg gesz té sét je len ti, más fe lôl 
pe dig az ilyen vég le tes hely ze tek ben a jog rend má sik ele me, az az a nor ma vagy a sza bály moz za na ta 
tel jes ség gel hi ány zik. A va ló ban szu ve rén dön tés te hát ki zá ró lag az ilyen, a rend kí vü li ál la pot ra vo nat-
ko zó dön tés, amely ben a dön tés ak tu sa meg sza ba dul va la men  nyi nor ma tív kö tel mé tôl és ab szo lút tá 
vá lik. A szu ve rén pe dig az, aki ren del ke zik az ab szo lút dön tés ké pes sé gé vel.

Tisz tán for má lis né zô pont ból te hát, Schmitt sze rint a lé nye gük sze rint po li ti kai cse le ke de tek azok, 
ame lyek ben a jog rend dön té si as pek tu sa mint egy fel old ja ma gá ban a nor ma tív as pek tust, a leg fôbb 
po li ti kai aktor pe dig az ilyen dön té sek meg ho za tal ára fel ha tal ma zott szu ve rén. Ép pen ezek ben a ki vé-
te les pil la na tok ban, ami kor az ál ta lá nos nor mák nak a rend kí vü li hely ze tek kel szem be ni [hely ze tek ben 
va ló] gyö ke res tel jes elég te len sé ge nyil ván va ló vá vá lik, de rül fény ar ra, hogy va la mely jog rend ben 
hol rej lik a szu ve re ni tás. A szu ve re ni tást, az az a po li ti kai cse lek vést ép pen a min den jog rend ál tal 
meg kö ve telt abszt rak ci ók hoz hoz zá nem ido mít ha tó, tény le ges va ló ság gal va ló konf ron tá ci ók te szik 
ki küsz öböl he tet len né. Ki csit ál ta lá no sab ban fo gal maz va: Schmitt né ze te sze rint a jog rend nor má lis 
mû kö dé se a rend szer ál tal fel dol go zan dó konk rét ese tek né mely as pek tu sa it szük ség kép pen fi  gyel-
men kí vül ha gyó abszt rak ci ók re a lisz ti kus vol tá nak a függ vé nye. A fen ti ér te lem ben vett ab szo lút 
dön tés re va ló (sa já to san po li ti kai) ké pes sé get ép pen az moz gó sít ja, ami kor a jog rend szer ki vé te les 

3 Der Begriff des Poli tis chen. (Mün chen: Dunck er & Hum blot, 1932). A to váb bi ak ban a kön  nyeb ben hoz zá fér he tô 
an gol ki adás ra (The Con cept of the Polit i cal) hi vat ko zom, mi vel én is azt hasz nál tam (The Con cept of the Polit i cal 
[Chi ca go: The Uni ver si ty of Chi ca go Press,:  Schmitt 1996]).
4 Schmitt 1992, 1Politikai te o ló gia, 1. o.. (Var ga Csa ba for dí tá sa.).
5 Uo., Schmitt 1992, 5. o.
6 Uo., Schmitt 1992, 5. o.
7 Uo., Schmitt 1992, 5. o.
8 Uo., Schmitt 1992, 5. o.
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ese tek kel szem be sül, és ezek föl fe dik, hogy a szük ség sze rû abszt rak ci ók azok, amik: absz trak ciók. 9 
A po li ti ka fo gal ma te hát a ki vé te lé fogalmáhozhez kö tô dik. Fon tos meg je gyez ni azon ban, hogy Schmit-
tnek a szu ve rén dön tés rôl és a po li ti kai cse lek vés rôl al ko tott fo gal ma to vább ra is el vá laszt ha tat lan 
ma gá nak a jog rend nek a kép ze té tôl: a po li ti kai aktort ki zá ró lag jo gi fo gal mak kal ír ja le, még ha a jog 
ha tár ese te ként is. A szu ve rén nem több, mint egy hely [ed dig sze rep lô volt] a leg ali tá son be lül, ame lyi 
ki me rí tô en le ír ha tó a ha tás kör és a fenn ha tó ság fo gal ma i val. Schmitt el mé le té nek meg ha tá ro zó an 
jo gi irá nyult sá ga az oka an nak, hogy a po li ti kai cse lek vést a dön tés és a nor ma el len tét pár já val ad ja 
meg, ez zel re duk tív mó don intellek tu al izál va a po li ti kai cse lek vést.

A The Con cept of the Polit i cal né mi to váb bi vi lá gos sá got és tar tal mat ad a szu ve rén vagy po li ti kai 
dön tés kép ze té nek. Eb ben a mû ben Schmitt ar ra vál lal ko zik, hogy a jel leg ze te sen po li ti kai te vé keny-
sé gek kri té ri u ma it meg ad ja. Míg a Po li ti kai te o ló gia for má lis szem pont ból jel le mez te a po li ti kai 
cse lek vést a nor ma és a dön tés dichotómiájában, ad dig ez a mun ka a po li ti kai cse lek vés szub sz-
tan tív be mu ta tá sá ra vál lal ko zik. Eb ben a kon tex tus ban je len ti ki, hogy az em be ri gon dol ko dás és 
cse lek vés min den lé nye ges tar to má nya egy jel leg ze tes el len tét pár ral ad ha tó meg, ame lyek az adott 
tar to má nyon be lü li dön tés kri té ri u má ul szol gál nak. Az er kölcs szfé rá já ban a dön tô el len tét pár a jó 
és a rossz, az esz té ti ká é ban a szép és a rút, míg a gaz da sá gé ban a nye re sé ges és a veszteséges. 10 
Ez zel szem ben a jel leg ze te sen po li ti kai el len tét pár az a ba rát és az el len ség kö zöt ti [op pozí ció]. 11 
Úgy tû nik te hát, hogy a szó vol ta kép pe ni ér tel mé ben vett po li ti kai dön tés az a ba rát vagy el len ség 
dol gá ban ho zott dön tés. Az el sôd le ge sen po li ti kai ak tus va la mely adott po li ti kai egy ség ha tá ra it 
szab ja meg, ki je löl ve, hogy kik van nak be lül és kik kí vül. Hogy meg ért sük, mi az ös  sze füg gés a 
ba rát-el len ség meg kü lön böz te tés mint a po li ti ka kri té ri u ma, ésil letve a po li ti kai cse lek vés ki vé te-
les-dön tô jel le gé rôl szó ló ko ráb bi fej te ge té sek kö zött, ta lán nem árt szem ügy re ven nünk, mit mond 
Schmitt ma gá ról a ba rát-el len ség meg kü lön böz te tés rôl. A leg fon to sabb tény ez zel kap cso lat ban az, 
hogy a ba rát és el len ség kö zöt ti kü lönb ség nem ve zet he tô le sem mi fé le elô ze te sen adot t, ál ta lá nos 
elv bôl, amely az em be re ket bi zo nyos egy sé ges je gyek alap ján kü lön bö zô cso por tok ra oszt ja. Nem 
dönt he tô el ál ta lá nos kri té ri u mok alap ján, hogy ki ho vá tar to zik a ba rát vagy el len ség kér dé sé ben. 

„A po li ti kai el len ség nem szük ség kép pen er köl csi leg rom lott vagy esz té ti ka i lag csúf; […] De ez zel 
együtt ô a má sik, az ide gen; és ter mé sze te szem pont já ból elég sé ges an  nyit tud nunk, hogy va la mi-
lyen kü lön le ge sen in ten zív mó don, eg zisz ten ci á li san más és ide gen, ezért vég sô eset ben le het sé ges 
a konfl  ik tus ve le. S az ilyen konfl  ik tu sok nem dönt he tôk el sem va la mely elô ze te sen adott ál ta lá nos 
nor ma alap ján, sem pe dig egy nem ér de kelt és ezért sem le ges har ma dik fél által.” 12 Ne ga tív meg-
ha tá ro zás sal él ve, az el len sé get sem mi más nem je lö li ki, mint ér zé kelt eg zisz ten ci á lis ide gen sé ge. 
A ba rát vagy el len ség ügyé ben ho zan dó dön tés kény sze ré vel va ló szem be sü lés te hát a dön té sek 
ama osz tá lyá nak pro to tí pu sa, ame lyek nél nin csen me cha ni ku san al kal maz ha tó, elô ze te sen adott 
ál ta lá nos sza bály: az az a schmit ti ér te lem ben vett ab szo lút dön té se ké. Az ef fé le dön té sek nem 

9 „A ki vé tel ben a va ló di élet a foly to nos is mét lô dé sek so rán meg me re ve dett me cha niz mus kér gét tö ri át.” Po-
li ti kai te o ló gia, Schmitt 1992, 7. o. Az in téz mé nyek nor má lis és ki vé te les mû kö dé sé nek el len té tét jól pél dáz za 
a nor má lis hi va tal vi se lôk és a ko mis  szá rok kö zöt ti kü lönb ség schmit ti tár gya lá sa. Míg az elôb bit ügy kö dé se 
so rán elô re rög zí tett, ál ta lá nos sza bá lyok kö tik, ad dig az utób bit csu pán az ügy ter mé sze te kor lá toz za: „Was 
die ordentliche amtliche Tätigkeit im Gegen satz zur comis sion ausze ich net, liegt also dar in, daß jene eine 
geset zlich umschriebe nen und dem nach generell und vorher bes timmten Inhalt hat, wodurch sie von Ort und 
Ze it, der occa sion, d.h. den beson deren Umstän den des einzel nen Falls los gelöst wird. Dadurch wird jedoch 
der ordentlich Beamte an das Gesetz gebun den und die Entschei dung, die er im einzel nen Falle trifft, ist nur 
die Konkretisierung einer vom Gesetz generel l, bere its vorher getrof fe nen Entschei dung. Beim Komis sar dage-
gen steht erst im einzel nen Falle fest, wie seine Entschei dung aus fällt.” C. Schmit t, Die Dik tatur (Mün chen: 
Dunckner&Humblot, 1921), 36. o.
10 The Con cept of the Polit i cal, Schmitt 1996, 26. o.
11 Uo., Schmitt 1996, 26. o.
12 Uo., Schmitt 1996, 27. o.
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ad ha tók meg ál ta lá nos ság ban, ha nem csak a má sik kal va ló tény le ges konf ron tá ció so rán. E meg fi -
gye lés ki ter jeszt he tô oly mó don, hogy ki mond juk: a Schmitt ál tal tár gyalt ki vé te les ese tek, ame lyek 
so rán a jog rend nor má lis-me cha ni kus mû kö dé se csô döt mond, ti pi ku san a po li ti kai egy ség egé szé re 
vo nat ko zó kül sô fe nye ge tést hor doz nak. Az ef fé le fe nye ge tés sel va ló szem be sü lés so rán min den 
abszt rak ció – a ru tin sze rû mû kö dés sa rok kö ve – hasz ta lan nak bi zo nyul, és a konk rét hely ze tek nek 
a ma guk egye di sé gé ben va ló meg íté lé sé nek sa ját sá go san po li ti kai ké pes sé ge mo bi li zá ló dik [ehe-
lyett egy sa ját sá go san po li ti kai ké pes ség mo bi li zá ló dik, amely a konk rét hely ze tek nek a ma guk 
egye di sé gé ben va ló meg íté lé sé re irányul]. 13 A po li ti kai cse lek vés fo gal ma (mint az ab szo lút, be so-
rol ha tat lan ki vé te lek re adott vá lasz) e fel fo gás sze rint a po li ti kai aktor lé tét fe nye ge tô el len ség gel 
va ló konfl  ik tus (vagy le het sé ges konfl  ik tus) ese te i re kor lá to zó dik.

B. ARENDT

Arendt po li ti ka fo gal ma nem kö tô dik a jog rend sem mi fé le kép ze té hez. En  nyi ben min den kép pen át-
fo góbb, mint a Schmit té. Ugyan ak kor nem túl zot tan ne héz bi zo nyos struk tu rá lis ha son ló sá go kat 
fel fe dez ni a két fel fo gás kö zött. Arendt ese té ben a po li ti kai cse lek vés sui gener is jel leg ze tes sé gei 
ki je lö lé sé nek tá gabb ke re te an nak vizs gá la ta [jel leg ze tes sé ge i nek tá gabb ke re tû ki je lö lé se / ki je lö lé se 
tá gabb ke ret ben történôa ki je lö lé se an nak vizs gá la tát je len ti – így ér tel me sebb nek tû nik, de le het, 
hogy ezek nem ugyan azt je len tik], hogy a kü lön bö zô em be ri te vé keny ség for mák mi lyen mér ték ben 
for ma li zál ha tók és anon i mizál hatók. Bár vizs gá ló dá sa i nak kon tex tu sa a po li ti kai cse lek vés, il let ve és 
a ter me lés hez kö tô dô fo lya ma tok kö zöt ti el len tét, a Schmit t- tel va ló ana ló gi ák kön  nyen fel is mer he tôk. 
Az élet ama szfé rá i ban, ahol az em be rek a sa ját jó lét ük ob jek tív fel tét ele i vel kap cso la tos ügyek kel 
fog la la tos kod nak, el mond ha tó ró luk, hogy te vé keny sé gü ket ele ve adott sé mák és ál ta lá nos sza bá-
lyok irá nyít ják. Pla tón ha son la tá val él ve (mi ként azt ma ga Arendt is te szi), a lét re ho zan dó do log 
ide á ja már ele ve lé te zik a mes ter em ber el mé jé ben, még mi e lôtt az elô ál lí tás fo lya ma ta kez de tét 
ven né. 14 E meg fi  gye lés azt su gall ja, hogy az em be ri lé te zés e szfé rá i ban bi zo nyos, ön ma guk ban 
azo no sít ha tó és al kal maz ha tó ál ta lá nos sza bá lyok dön tô fon tos ság ra tesz nek szert. Va la mely tárgy 
elô ál lít ha tó ele ve adott és ál ta lá no sít ha tó el já rá sok se gít sé gé vel, mi köz ben az elô ál lí tó sze mé lye 
név te len ség be vagy je len ték te len ség be sül  lyed. Ezek nek a te vé keny sé gek nek a szer ve zô el ve az 
el já rás me cha ni kus al kal ma zá sa, s az el já rás ma ga el nye li részt ve vô it. A te vé keny ség sze mé lyes 
moz za na ta a mi ni mum ra szo rít ha tó vis  sza, az az az elô ze te sen adott uta sí tá sok vég re haj tá sá ra. A 
be fe je zett ter mék „ér tel me” füg get len az elô ál lí tá sá ban részt ve vôk szemé lyétôl. 15

Ez zel szem ben a vol ta kép pe ni po li ti kai cse lek vés ter ré nu ma a töb bi em ber rel va ló szem tôl szem-
be ni olyan ta lál ko zá sok szfé rá ja, ame lye ket sem mi fé le tár gyi a sít ha tó fo lya mat nem köz ve tít [szem-
tôl szem ben történô való ta lál ko zá sok szfé rá ja, ahol ezen ta lál ko zá so kat sem mi fé le tár gyi a sít ha tó 
fo lya mat nem közvetíti]. 16 Más szó val, a töb bi em ber spon ta ne i tá sá val va ló szem be sü lés tá maszt 
igényt ar ra, hogy ma gunk is moz gó sít suk az ef fé le, az ele ve adott sé mák alap ján be so rol ha tat lan 
hely ze tek re vo nat ko zó spon tán íté lô ké pes sé gün ket. A po li ti kai cse lek vés, az az a töb bi em ber rel 
va ló köz vet len in ter ak ció mér té ke a kö zön sé ges sel vagy min den na pi val szem be ál lí tott nagyság. 17 
Az ilyen mi nô sí tett ér te lem ben vett po li ti kai cse lek vés min dig ke resz tül hág a be vett nor má kon és 

13 „Csak a tény le ges részt ve vôk ké pe sek he lye sen fel is mer ni, meg ér te ni és meg ítél ni a konk rét hely ze tet, és dû-
lô re vin ni a konfl  ik tus ha tár eset ét [ ? ].” Uo., Schmitt 1996, 27. o.
14 Han nah Arendt 1958, The Human Con di tion (Chi ca go: The Uni ver si ty of Chi ca go Press, 1958), 201–202. o.
15 Uo., Arendt 1958, 160–61. o.
16 Uo., Arendt 1958, 9–10. o.
17 Uo., Arendt 1958, 184. o.
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vá ra ko zá so kon. A má sok kal tör té nô köz vet len in ter ak ci ók so rán a ve lünk szem ben ál lók ki szá mít-
ha tat lan cse le ke de tei mi att a ter me lé si fo lya ma tok ban rej lô sa já tos for ma li zá lás csô döt mond, és 
a spon tán vá lasz adás ra va ló po li ti kai ké pes ség mobi lizálódik. 18

A schmit ti ab szo lút dön tés fo gal má val va ló analógiá na ka ezen a pon ton már egy ér tel mû nek kell, 
hogy le gyen len nie. A sa já to san po li ti kai te vé keny ség Arendt fel fo gá sá ban is va la mi lyen mó don 
lé nye gi leg függ ös  sze az olyan szi tu á ci ók kal, ame lyek az ál ta lá no san meg adott, bár mely egyes 
po li ti kai aktortól füg get le nít he tô sza bá lyok al kal ma zá sá val már nem ke zel he tôk, és ame lyek ben 
a cse lek vés egye di, sze mé lyes as pek tu sa ke rül elô tér be. Míg a po li ti kán kí vü li fo lya ma tok nak 
(Arendtnél), il let ve a nor má lis in téz mé nyes mû kö dés nek (Schmittnél) a meg kü lön böz te tô je gye 
a cse lek vô sze mé lyé nek hát tér be szo ru lá sa és a ru tin sze rû el já rás ural ma, ad dig a par excel lence 
po li ti kai cse lek vés épp ott lép föl, ahol a ru tin hasz ta lan nak bi zo nyul. A po li ti ka a ru tin sze rû el já rá-
sok alap ve tô elég te len sé gé nek és a cse lek vô fel buk ka ná sá nak a te re pe.

Meg em lí ten dô a két fel fo gás egy to váb bi, mé lyen gyö ke re zô ha son ló sá ga is. Ami kor Arendt a 
po li ti kai cse lek vés tar to má nya ként az em be rek kö zöt ti köz vet len in ter ak ci ók kö rét je lö li ki, nem 
is tér el olyan na gyon a Schmitt ál tal járt út tól. Fel idéz het jük, hogy Schmitt sze rint a po li ti kai ké-
pes sé ge ket ti pi ku san moz gó sí tó hely ze tek az el len ség ész lelt fe nye ge té sét hor doz zák. Te hát a 
sa já to san po li ti kai szi tu á ci ók itt is a tô lünk lé nye gi leg kü lön bö zô má sik kal va ló szem be né zés sel 
jár nak: a po li ti ka a re du kál ha tat lan má sik nak a je len lét ét su gall ja. De míg Schmit tnél ez a ta lál ko zás 
szük ség kép pen el len sé gek kö zött esik meg, Arendt fel fo gá sa tá gabb pers pek tí vá jú, és lo gi ka i lag 
nem imp li kál mást, mint a po li ti kai aktorok plu ra li tá sát, s az el len sé ges szem ben ál lás csu pán a kö-
zöt tük le het sé ges vi szo nyok sok fé le ség ének egyi ke. To váb bá Schmitt rend sze rint kol lek ti vi tá sok 
szem be sü lé sé rôl be szél, ez zel szem ben Arendt nél a po li ti kai cse lek vô nem kell, hogy akár egyén, 
akár cso port le gyen [Arendt nem ha tá roz za meg / Arendt nem tesz kü lönb sé get a kö zött, hogy a 
po li ti kai cse lek vô egyén vagy cso port]. Ez utób bi kü lönb ség ké sôbb fon tos lesz az itt ki fej ten dô 
ér vek szem pont já ból, ezért ké sôbb rész le te seb ben is tár gya lom.

A most kö vet ke zôk ben ar ra te szek kí sér le tet, hogy rend sze re sebb for má ban vi lá gít sam meg a 
po li ti kai cse lek vés e két fel fo gá sá nak kö zös fel te vé se it. Az elem zés jó részt két olyan moz za nat ra 
kor lá to zó dik, ame lyek már az ed di gi ek ben is nap vi lág ra ke rül tek. Az in téz mé nyen kí vü li ség rôl és 
a plu ra li tás ról lesz szó.

II. IN TÉZ MÉ NYEN KÍ VÜ LI SÉG

A leg ma ga sabb abszt rak ci ós szin ten az in téz mé nye ket kü lön fé le sza bá lyok együt te se ként le het 
jelle mezni. 19 Ez azt je len ti, hogy az in téz mé nyek ál ta lá ban el já rá so kat és nor má kat rög zí te nek az zal 
a cél lal, hogy az ese mé nyek meg ha tá ro zat lan kö ré re in téz ke dé se ket ír ja nak elô. Ter mé sze te sen min-
den in téz mény szem be sül az zal a fel adat tal, hogy osz tá lyoz za ama ese mé nye ket, ame lyek re vá laszt 
kell ad nia, s ha son ló kép pen szük sé ges az is, hogy ki je löl je az osz tá lyo zás re le váns kri té ri u ma it. 
Ezért az op ti má lis in téz mé nyes  mû kö dés reg u latív el ve az azo nos ese tek egy for ma ke ze lé se. Ez az 
alap ja ama is me rôs ál lí tás nak, hogy a for má lis igaz sá gos ság (az egyen lôk egyen lôk ként ke ze lé se) 
az in téz mé nyek leg fôbb mér cé je, 20, vagy ép pen ség gel hogy ma gá nak az in téz mény nek a fo gal ma 
fel té te le zi az ef fé le egyen lôséget. 21

18 Uo., Arendt 1958, 155–223. o.
19 Vö. John Rawl s, Az igaz sá gos ság el mé le te (Bu da pest: Osiris, 1997), 80. o.
20 Uo., Rawls 1997, 84. o.
21 Sidg wick, The Method of Ethics (Lon don: Macmil lan,  1907), 267. o. (iIdézi Rawls uo.,  Rawls 1997, 84. o.).
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A ren des in téz mé nyek mû kö dé si el ve az ope ra tív ruti n. 22 Az in téz mé nyes ru tin ál ta lá nos ten den-
ci á ja a cse lek vés me cha ni zá lá sa: az adott in téz mény ál tal ke zel ni ren delt ese mé nyek osz tá lyo zá sá-
nak re le váns kri té ri u ma it meg ál la pít va meg szû nik an nak igé nye, hogy min den egyes ese tet a ma ga 
egye di sé gé ben bí rál ja nak el. Más kép pen ki fe jez ve, az in téz mé nyek az ál tal, hogy az ese mé nyek egy 
cso mó osz tá lyá ra néz ve elô re ki dol goz zák a vá lasz lé pé se ket, mint egy te her men te sí tik az em be ri 
spon ta ne i tást az alól a szük ség let alól, hogy min den egyes kül sô in ger re sa já tos vá laszt kell jen 
adni a. 23 Az in téz mé nyek ki ala ku lá sá ra mint az em be ri élet és a vá lasz adást igény lô szi tu á ci ók egy re 
nö vek vô komp le xi tá sá nak kö vet kez mé nyé re te kint he tünk. Az in téz mé nyek a kvá zi-me cha ni kus el já-
rá sok be ve ze té sé vel fel sza ba dít ják az egyént ama kény szer alól, hogy ma gá nak kell jen tö rôd nie e 
tör té né sek ös  szes sé gé vel. A spon ta ne i tást ru tin ná vál toz tat ják, de ép pen azért, hogy a spon ta ne i tás 
egy ré szét meg le hes sen ôriz ni. Ek ként a spon ta ne i tás fenn tart ha tó ama hely ze tek szá má ra, ame lyek 
ter mé sze tük tôl fog va kí vül es nek az in téz mé nyi ruti nizálódás [ru tin] kö rén. Az ef fé le in téz mé nyek lé te 
nél kül a mo dern ség kö rül mé nyei kö zött alig ha vol na le het sé ges a nor má lis em be ri lét.

Nem két sé ges, hogy a po li ti kai cse lek vés itt tár gyalt el mé le te i nek egyik kö zös as pek tu sa az in téz-
mé nye sü lés e sa já to san mo dern fo lya ma tá nak, il let ve an nak egyik ér tel me zé sé nek a bí rá la ta. Mint 
ko ráb ban idéz tem, Schmitt meg fi  gye lé se sze rint az ál ta lá nos nor mák és sza bá lyok al kal maz ha tó sá gá-
nak ho mo gén köz ve tí tô kö zeg re van szük sé ge (vö. 7. láb jegy zet). Az in téz mé nye sü lés te hát nem egyéb, 
mint az oly sok szer zô ál tal a moder nitás leg fôbb jel leg ze tes sé gé nek tar tott ho mo ge ni zá ló dás má sik 
oldala. 24 A homog e nizá ció és in téz mé nye sü lés egye sí tett fo lya ma tá nak az az ér tel me zé se, ame lyet 
Arendt és Schmitt bí rál, hall ga tó la go san fel té te le zi, hogy fo ko za to san va la men  nyi po li ti kai és tár sa-
dal mi ese mény a ru tin sze rû in téz mé nyes mû kö dés alá ren del he tô, hogy te hát le het sé ges nek tart ja 
te hát, hogy vé gül az ope ra tív ru tin si ma sá gát meg gá to ló va la mennyi za va ró je len ség megszûn jék. 25 
Arendt és Schmitt bí rá la ta nem csu pán en nek az ál la pot nak a nem kí vá na tos vol tát jut tat ja ki fe je zés re 
(no ha per sze azt is), ha nem in kább an nak le het sé ges sé gé vel kap cso lat ban fo gal maz meg ké te lye ket. 
A két szer zô ra gasz ko dá sa a „po li ti ka ki küsz öböl he tet len sé gé”-hez” azon a fel te vé sen nyug szik, hogy 
van az em be ri lé te zés nek olyan as pek tu sa, amely nem szo rít ha tó be az in téz mé nyes együtt élés zök-
ke nô men tes mû kö dé sé hez meg kí vánt for ma li zá lás szû kös ke re te i be. Mind két szer zô nél a min den 
te vé keny ség re ki ter je dô for ma li zá ló dás út já ban ál ló vég sô tény ma ga a spon ta ne i tás. A má sik em ber 
spon ta ne i tá sá val va ló szem be sü lés sa ját spon ta ne i tá sunk moz gó sí tá sá ra tá maszt igényt. Az ilyen 
in ter ak ci ók nem for ma li zál ha tók tel jes ség gel, hi szen az egyes cse le ke de tek je len té sé nek köz pon ti ös-
 sze te vô je a cse lek vô sze mé lye mag a . 26 A sze mé lyes in ter ak ci ók so rán elô for du ló ese mé nyek ér tel me 
– szem ben a ter me lé si fo lya mat tal – nem vá laszt ha tó el a részt ve vôk sze mé lyé tôl. Schmitt sza va i val 
ugyan ez: bár mely konk rét ba rát-el len ség szem be ál lí tás csu pán a részt ve vôk szá má ra ért he tô. Ezért 

22 L. J. G. March–J. P. Olsen, Redis co er ing Insti tu tions (New York: The Free Press, 1989), 21–22. o. Vö. a kö vet ke zô ál lí tás-
sal: „A po li ti kai in téz mé nyek re vo nat ko zó el mé let al ko tás mind ed dig az idô be li rend és rend sze res ség ma gya rá za tát 
te kin tet te köz pon ti fel ada tá nak.” K. Orren – S. Skowronek, „Institutions and Inter cur rence: The o ry Bu il ding in the Full ness 
of Ti me,” in Ian Shapiro – Rus sel Hardin (sz erk.), Polit i cal Order (New York, NYU Press, 1993), 111-146. o., 111. o.
23 Ez a le írás ér te lem sze rû en nem egy for mán il lik min den in téz mény tí pus ra. A bí ró sá gok és a köz igaz ga tás esik 
a leg kö ze lebb hoz zá, míg a tör vény ho zás hoz ha son ló ta nács ko zó in téz mé nyek alig ha il leszt he tôk be le eb be a 
mo dell be.
24 Ld. pél dá ul Arendt, The Human Con di tion, 1958, 35–45. o.. Schmitt rend sze rint a „ne ut ra li zá ció” fo lya ma ta ként 
ír ja le ugyan ezt. Ld. Schmitt „Das Zeital ter der Neu tral isierun gen und Ent poli tisierun gen,” in Posi tio nen und Begriffe 
im Kampf mit Weimar–Genf–Versailles. 1923-1939 (Ham burg: Hanseatis che Ver lagsanstalt, 1940).
25 Ta lán Max Weber mod en rn ség-elmélete a leg be fo lyá so sabb ezen fel fo gá sok so rá ban. Az ô szá má ra a mo der ni-
zá ci ót min de nek elôtt a for má lis-bü rok ra ti kus ura lom el ter je dé se jel lem zi, amely ben a hi va tal vagy az in téz mény 
fo ko za to san füg get le ne dik a tény le ges be töl tô jé nek a sze mé lyé tôl. A mo der ni zá ció te hát az in téz mé nyes mû kö dés 
sze mé lyes moz za na tá nak ki küsz öbö lé sé vel egyen ér té kû. Ld. Max Weber, Gaz da ság és tár sa da lom (Bu da pest: 
Köz gaz da sá gi és Jo gi Könyv ki adó, 1987), I.1, 225–232. o.
26 Arendt, uo. 1958, 155–167. o.
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az ilyen szem tôl szem be ta lál ko zá sok el len áll nak az abszt rak ci ó nak és az ál ta lá no sí tás nak, mi vel 
sa já tos je len tô sé gük ép pen az egye di moz za nat ban, az az a cse lek vô sze mé lyé ben rej lik.

Az em be ri vi szo nyok in téz mé nyes sza bá lyo zá sá nak ha tá rá ról szó ló imén ti fej te ge tés né mely, a mo-
dern ség szo ci o ló gi ai jel le gé re vo nat ko zó meg ha tá ro zó né zet bí rá la tá nak vagy in kább óva tos re ví zi ó já nak 
is tekinthetô. 27 Az in téz mé nyek nek és az in téz mé nyen kí vü li aktoroknak a po li ti kai fo lya mat ban be töl tött 
sze re pé rôl foly ta tott el mél ke dé sek nek egy má sik, szo ro san kap cso ló dó as pek tu sa olyan kér dé se ket 
vet fel, ame lyek is me rô seb bek a nor ma tív po li ti ka el mé let szá má ra. Ezek a po li ti kai au to ri tás kí vá na tos 
ter mé sze té nek kö zép pon ti prob lé má it érin tik. Schmitt ma ga úgy fo gal maz, a mo dern li be rá lis jog el mé let 
leg fôbb tö rek vé se a konk rét ál la mi szu ve re ni tás nak va la mi nô abszt rakt rend del va ló be he lyet te sí té se, 
avagy az ál lam ha ta lom nak va la mi fé le szel le mi ha ta lom alá helyezése. 28 E tö rek vés szok vá nyos meg ne-
ve zé se a „jog ura lom,”, amit ha gyo má nyo san az „ön kény ura lom” kü lön fé le for má i val ál lí ta nak szem be. 
E ré gi vi ta leg fôbb po li ti kai tét je, hogy ki – vagy ép pen mi – ren del kez zék a vég sô po li ti kai ha ta lom mal 
a töb bi em ber fe lett. A jog ural mi ál lás pont (és né mi ter mi no ló gi ai sza ba dos ság árán ide so rol ha tók a 
klas  szi kus és kö zép ko ri ter mé szet jo gi ha gyo mány bi zo nyos vál to za tai is) úgy vé li, min den ha ta lom 
va la mi nô sze mély fö löt ti nor má ból szár ma zik, an nak van alá ren del ve, és en nek meg fe le lô en va la men-
 nyi ural mi ak tust eh hez a nor má hoz kell mér ni, akár is te ni, akár em ber al kot ta szekuláris tör vény rôl 
le gyen is szó. A vol ta kép pe ni jog ura lom mo dern teo retiku sai 29 ti pi ku san a tan pro ce durális as pek tu sa it 
hang sú lyoz zák, ne ve ze te sen azt, hogy a jog ren den be lü li le gi tim ak tu sok csak azok [be lül csak azok 
az ak tu sok tart ha tók / ne vez he tôk le gi tim nek], ame lyek az alap ve tô el já rá si sza bá lyo kat be tart ják. Fô 
cél juk a jog rend szer nek egy sze mély te len alap nor má ra va ló re du ká lá sa, amely ön ma gá ban, bár mely 
egyes sze mély re va ló hi vat ko zás tól füg get le nül érvényes. 30 Schmitt sze rint ez nem más, mint a szu ve-
re ni tás nak és a szu ve rén nek a be he lyet te sí té se va la mely ál ta lá nos el já rás rend del.

Az ez zel el len té tes, Schmitt sza va i val „de cizion ista” ál lás pont vi szont úgy tart ja, hogy a szu-
ve re ni tás (ami ter mé sze té bôl fa ka dó an a „a jog fe lett” áll) nem küsz öböl he tô ki a jog rend bôl, 
va gyis min den jog rend ren del ke zik egy jo gon kí vü li hi vat ko zá si pont tal. A nor ma al kal ma zá sá nak 
a moz za na ta (te hát a dön tés moz za na ta) min dig meg ôr zi au to nó mi á ját, és ma gá hoz a nor má hoz 
ma gá hoz ké pest va la mi „újat és ide gent” jelen t. 31 A ha ta lom nak va ló alá ve tett ség min dig va la mely 
meg ha tá ro zott sze mély nek va ló alá ve tett sé get jelen t, 32 vagy megint más ként, a vég sô au to ri tást 
min dig sze mé lyek, s nem nor mák, gya ko rol ják.

E meg fon to lá sok az in téz mé nyek ver sus sze mé lyek egész kér dés kö rét né mi képp más meg vi lá gí-
tás ba he lye zik. Úgy tû nik, az in téz mé nyek mû kö dé si rend jé bôl ki nem szo rít ha tó sze mé lyes moz za nat 
té zi se ama to váb bi ál lí tás mel lett kö te le zi el kö ve tô jét, hogy az ura lom min den for má já ban van né mi 
ön ké nyes ség. Schmitt ma ga nyil ván va ló okok ból a decizion ista ál lás pon tot kép vi se li. Ami Arendtet 

27 Ta lán he lye sebb len ne azt mon da ni, hogy Schmitt és Arendt bí rá la tá nak a tár gya nem a mo dern ség e be vett 
ér tel me zé sé nek ál ta lá nos irá nya (hi szen sa ját el mé le tük meg le he tôs össz hang ban van az zal), ha nem e fej lô dé si 
vo nal vé lel me zett le zár ha tat lan sá ga. A ma guk mód ján mind ket ten az zal ér vel nek, hogy az em be ri vi szo nyok 
struk tú rá ja le he tet len né te szi az in téz mé nye sü lés és homog e nizá ció fo lya ma tá nak tel jes sé té te lét. Szá muk ra a 
mo dern ség te hát nem a po li ti ka ki küsz öbö lé sét, ha nem a po li ti ka ki vé te les sé vá lá sát je len ti.
28 Schmit t, Po li ti kai te o ló gia, 1992, 8–18. o., kü lö nö sen 17. o.
29 Schmitt kri ti ká ja a Recht staat né mely eu ró pai kon ti nen tá lis kép vi se lô jé re kor lá to zó dik, min de nek elôtt Hans 
Kelsen re, s hi ány zik be lô le az et tôl el té rô an gol szász al kot má nyos ság tár gya lá sa. Ld. uo., Schmitt 1992, 8–18. o. 
Ez zel ös  sze füg gés ben akár az a fel te vés is meg koc káz tat ha tó, hogy a nor ma és a dön tés for má lis moz za na tán 
ala pu ló dichotómia csak ab ban a jo gi po zi ti vis ta el mé le ti kon tex tus ban tart ha tó, amely Schmitt ho ri zont ját al kot ja. 
Ugyan is csak az ilyen hát tér fel te vé sek mel lett igaz az, hogy ha va la mely eset re sem mi lyen sza bály nem il leszt he tô 
rá ké te lyek tôl men te sen, ak kor ott csak a tisz ta dön tés ma rad. Ld. er rôl Ronald Dwork in, „Hard Cas es” in Tak ing 
Rights Seri ous ly (...), xxx [év szám, ol dal]. o. Er re az ös  sze füg gés re Kis Já nos hív ta fel a fi  gyel me met.
30 Uo.Schmitt 1992, 8–18.
31 Uo., Schmitt 1992, 16. o.
32 Uo., Schmitt 1992, 17. o.
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il le ti, a szu ve re ni tás egész prob le ma ti ká ja (né hány érin tô le ges meg jegy zést nem szá mít va) fel tû nô en 
hi ány zik po li ti kai refl  e xi ó i ból. Ez az el sô rá né zés re meg ma gya ráz ha tat lan hi ány né mi fon tos ság ra 
tesz szert e ta nul mány utol só ré szé ben, ahol a po li ti kai cse lek vés e két fel fo gá sá nak fel fo gá sa el-
kü lön bö zô dé sé nek fô oka it vizs gá lom [azt vizs gá lom, mi lyen fô okok ra ve zet he tô vis  sza a po li ti kai 
cse lek vés e két fel fo gá sá nak kü lönb sé ge / egy más tól va ló el té ré se / di ver gá lá sa].

III. PLU RA LI TÁS ÉS A PO LI TI KAI CSE LEK VÉS FO GAL MÁ NAK KET TÉ VÁ LÁ SA

Az itt tár gyalt poli tikafelfogá sok köz pon ti vo ná sa a po li ti kai aktorok plu ra li tá sá nak hang sú lyos ki-
mon dá sa. Ami azt il le ti, kö ze leb bi vizs gá ló dás nyo mán úgy is tûn het, a po li ti kai sze rep lôk plu ra li tá sa 
nem egyéb, mint a spon tán po li ti kai cse lek vés (vagy a szu ve rén dön tés) ki küsz öböl he tet len sé gé rôl 
szólóe té zi sé nek korol lári u ma. Mint már volt ró la szó, mind Schmit t, mind pe dig Arendt fel fo gá sá-
ban a sa já to san po li ti kai ké pes sé gek moz gó sí tá sát igény lô hely ze tek a töb bi em ber tet te i vel va ló 
szem be sü lés szi tu á ci ói. A spon ta ne i tás sal va ló ta lál ko zás sa ját spon ta ne i tá sunk ra tá maszt igényt, 
az az a tény le ges po li ti kai szi tu á ci ók min den eset ben a sze rep lôk plu ra li tá sát fel té te le zik.

A po li ti kai cse lek vés [el mé le té nek] két vál to za ta ép pen ott vá lik el egy más tól, ahol a po li ti kai 
aktor kér dé se sür ge tô vé vá lik. Mind két ver zió a po li ti kai sze rep lôk plu ra li tá sát fel té te le zi: de ki 
le gyen a cse lek vô? Nagy részt az e kér dés re adott el té rô vá la szok okol ha tók a schmit ti és arendti 
poli tikafelfogás gyö ke re sen el té rô konk rét imp li ká ci ó i ért. Rö vi den, Schmitt szá má ra a po li ti kai 
cse lek vés a szu ve rén hez kö tô dik, míg Arendt szá má ra a po li ti kai aktor – leg alább is po ten ci á li san 

– va la men  nyi [bár me lyik] hon pol gár vagy azok a [hon pol gár ok] bár mely cso port ja. Az itt kö vet ke-
zôk ben meg pró bá lom fel fed ni e szét vá lás gyak ran rej tett in do ka it.

Az itt tár gyalt el mé le tek kö zöt ti két, egy más tól nem füg get len kü lönb ség rôl már esett szó. Az egyik 
a kü lön bö zô po li ti kai aktorok kö zöt ti le het sé ges ta lál ko zá sok re duk tív schmit ti ér tel me zé sé bôl fa kad, 
míg a má sik ál ta lá ban a po li ti kai aktorok ter mé sze tét il le ti. Schmitt sze rint a kü lön bö zô po li ti kai sze-
rep lôk kö zöt ti min den fon tos ta lál ko zás el len sé ges. Ami pe dig ma guk nak az egy más sal meg üt kö zô 
en ti tá sok nak a jel le gét il le ti, azok min dig na gyobb cso por tok: a ba rát-el len ség vá lasz tó vo nal nem 
egyé nek, ha nem cso por tok kö zött húzódik. 33 Gya kor ta ép pen ség gel az a hely zet, hogy ma gá nak a ta-
lál ko zás nak az ese mé nye mu tat ja meg, hol is hú zó dik a vo nal –– né mely konf ron tá ci ók rev e latív vagy 
he u risz ti kus po ten ci ál lal bír nak a sa já to san po li ti kai ha tár vo na la kat illetôen. 34 A Schmitt fel fo gá sát az 
Arendtétôl meg kü lön böz te tô két vo nás te hát bel sô ös  sze füg gést mu tat: a ba rát-el len ség meg kü lön-
böz te tés min dig cso por to kat jel le mez, ezért a re le váns en ti tá sok min dig kol lek ti vi tá sok.

Arendt nek a po li ti kai ese mé nyek rôl adott jel lem zé se mind két kor lá to zás tól men tes. Az el len ség-
gel va ló ta lál ko zás ép pen ség gel a po li ti ka ha tár ese te, ép pen azért, mert az erô sza kos konfl  ik tu sok 
so rán a po li ti kai cse lek vés „rev e latív jel le ge” a „va la ki mel lett” vagy „va la ki el len” bi ná ris vá lasz-
tá sá ra szûkül. 35 To váb bá az ô szá má ra a cso por tok vagy az együt te sen cse lek vô em be rek nem pri-

33 The Con cept of the Polit i cal, Schmitt 1996, 28–29. o.
34 Van né mi ok azt gon dol ni, hogy az e gon do la to kat ins pi rá ló tény le ges tör té ne ti ta pasz ta lat az el sô vi lág há bo rú ki tö-
ré sét kö ve tô sokk hoz kö tô dik. 1914-ben az egyes had vi se lô or szá gok mun ká sai és po li ti kai kép vi se lô ik sa ját nem ze ti 
kor má nya ik nak val lot tak hû sé get, a nem zet kö zi mun kás szo li da ri tás ra vo nat ko zó vá ra ko zá sok ke se rû megc salatására 
[megc salatásakén t]. Ez zel a mun kás osz tály ok ál lí tó lag ki nyi lat koz ták, hogy el sôd le ges lo ja li tá suk ho vá kö ti ôket: a konf-
ron tá ció meg mu tat ta, hogy a nem ze ti ha tár vo na lak el sôd le ge sek a gaz da sá gi-tár sa dal mi ak hoz ké pest [fon to sab bak a 
gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tár vo na lak nál]. (Ha fel te vé sem he lyes, és az 1914-es ta pasz ta lat dön tô volt Schmitt né ze tei ala-
ku lá sá nak szem pont já ból, ak kor az a ba rát-el len ség el len tét párt is el té rô meg vi lá gí tás ba he lye zi. Míg né hol az zal ér vel, 
hogy a ba rát-el len ség cso por to sí tást sok fé le kü lönb ség (gaz da sá gi, er köl csi stb.) mo ti vál hat ja, de egyik sem szük sé ges 
hoz zá [(vö. The Schmitt 1996Concept of the Polit i cal, 26–27. o.]), ad dig a fen ti pél da azt su gall ja, hogy a ba rát-el len ség 
el len tét va la mi képp sui gener is, még pe dig a nem ze tek kö zöt ti ha tá rok nak fe lel meg [ha tá ro kon alap szik].)
35 The Human Con di tion, Arendt 1958, 160. o.
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vi le gi zált szub jek tu mai a po li ti kai cse lek vés nek az egyé nek hez ké pest. Már csak an nak vizs gá la ta 
ma rad hát ra, hogy mi mo ti vál ja a pers pek tí vák e szét vá lá sát.

Ha ala po sab ban meg vizs gál juk Schmitt tör té ne ti ész re vé te le it az ál lam és a po li ti ka mo dern fo-
gal mi ap pa rá tu sá nak ki ala ku lá sá ról, azt ta pasz tal juk, hogy po li ti ka fo gal mát a nem zet kö zi po li ti ka 
kö ré ben tett meg fi  gye lé sek ih let ték. Már a The Con cept of the Polit i cal nyi tó mon da ta („Az ál lam 
fo gal ma fel té te le zi a po li ti ka fogalmát” 36) is ezt su gall ja. Úgy tû nik, a po li ti ka el sôd le ges té nyei az 
egy más sal szem ben ál ló ál la mok. E fel te vés tör té ne ti hát te re a 17XVII. és a 18XVIII. szá zad eu ró pai 
po li ti kai szín te re, ame lyet az ab szo lu tis ta, il let ve di nasz ti kus ál la mok mint a po li ti ka ki zá ró la gos sze-
rep lôi ural tak, s az egyes ál la mo kon be lü li sze rep lôk gyen gék vol tak vagy egy sze rû en nem lé te zô tek 
vol tak. Az ab szo lu tis ta ál lam nak nem volt ve le egyen lô ala pon ál ló pár ja sa ját ha tó kö rén be lül: ott 
meg szûnt a po li ti kai sze rep lôk plu ra li tá sa. Ezért a pol gár há bo rú tól vagy a for ra da lom tól el te kint ve 
min den, az ál la mi ke re te ken be lü li ese mény po li ti ka alat ti nak tûn t. 37 Ez az ál la pot alap ve tô en meg-
vál to zott a rá kö vet ke zô szá za dok so rán, a di nasz ti kus ál la mok fo ko za tos de mok ra ti zá ló dá sá val. Ezt 
a fej le ményt Schmitt mint „az ál lam és a tár sa da lom ös  sze fo nó dá sa”-ként” ír ja le, amely nek ered-
mé nye ként ko ráb ban po li ti kán kí vü li ügyek, pél dá ul a gaz da sá gi és a szo ci á lis kér dé sek po li ti kai és 
ál lam ügyek ké vál tak. Mind amel lett a gaz da ság- vagy tár sa da lom po li ti ka stb. csu pán „má sod la gos 
poli tikafo gal mak,” 38, és csak az te szi ôket po li ti ka i vá, hogy ben nük is fel lel he tô va la mi nô an ta go-
nisz ti kus moz za nat, amely az ere de ti ba rát-el len ség meg kü lön böz te tés re em lé kez tet.

E tör té ne ti refl  e xi ók mind azt tá maszt ják alá, hogy Schmitt po li ti ka fo gal ma a nem zet kö zi po li ti ka 
ta pasz ta la tá nak a kö ré bôl szár ma zik. Ez meg ma gya ráz za a ba rát-el len ség cso por to sí tás el sôd le-
ges sé gét csak úgy, mint azt, hogy mi ért a szu ve rént tart ja a po li ti ka ki tün te tett sze rep lô jé nek. A 
nem zet kö zi po li ti ka kon tex tu sá ban nem tel je sen ir re á lis az a fel te vés, hogy a kü lön fé le sze rep lôk 
kö zöt ti le het sé ges vi szo nyok hal ma za a ba rát vagy el len ség bi ná ris vá lasz tá sá ra szû kül. A nem zet-
kö zi po li ti ka inherensen an ta go nisz ti kus moz za na ta ké sôbb, ami kor a szu ve rén töb bé már nem a 
po li ti ka ki zá ró la gos sze rep lô je, át he lye zô dik a bel po li ti ka te rü le té re. Azon ban a bel po li ti ka szár ma-
zé kos jel le gét il luszt rál ja, hogy Schmitt sze rint a bel po li ti ka kér dé sei csak ha tár ese tek ben vál nak 
tel jes egé szé ben po li ti ka i vá, te hát ak kor, ami kor ma gá nak a po li ti kai egy ség nek – az ál lam nak – az 
egy sé gét fel bont ják, va gyis ami kor már nincs ér tel me bel sô kér dé sek rôl beszél ni.  39

A nem zet kö zi po li ti ka pri má tu sa a szu ve re ni tás kér dé sé nek je len tô sé gét is meg ma gya ráz za. A 
nem zet kö zi po li ti ká ban min den ál lam kény te len egy sé ges, egy aka ra tú sze rep lô ként fel lép ni. Bár a 
po li ti ka e fel fo gá sá nak elô fel té te le a sze rep lôk plu ra li tá sa, itt a – kül sô fe nye ge tett ség mi att be lül-
rôl egy sé ges – ál la mok plu ra li tá sa ke rül a kö zép pont ba. Az el len ség gel va ló konfl  ik tus „az egy ség 
vagy szem ben ál lás leg ma ga sabb fokát” 40 vált ja ki: be lül rôl vég le te sen egy sé ge sí tett, egy mást köl-
csö nö sen fe nye ge tô aktorok so ka sá gát hoz za lét re. Nem cso da te hát, hogy a nem zet kö zi po li ti ka 
pers pek tí vá ja ál tal do mi nált szem lé let ben a po li ti kai aktor kér dé se a szu ve rén ja vá ra dôl el a hon-
pol gár ral szem ben, az az az egyet len ja vá ra, szem ben a so ka sá gé val. A szu ve re ni tás fo gal ma azért 
vá lik sür ge tô vé, mert va la mely po li ti kai egy sé gen be lül va ló ban csak egyet len szu ve rén le het sé ges, 
és a nem zet kö zi po li ti ka te lít ve van olyan szi tu á ci ók kal, ame lyek szu ve rén dön tést kö ve tel nek. A 
po li ti ka sze rep lô i nek aktorainak fel bom lá sa [?] va ló ban ki vé te les eset a bel po li ti ka szín pa dán. Az 

36 The Con cept of the Political,Schmitt 1996, 19. o.
37 A po li ti ká nak az ál lam ra hi vat ko zó de fi  ní ci ó ja mind ad dig iga zol ha tó, „amíg az ál lam va ló ban tisz tán és egy ér-
tel mû en az emi nens en ti tás, amely csak nem poli tikai cso por tok kal és ügyek kel áll szem ben –– az az amed dig 
az ál lam a po li ti ka fe let ti mo no pó li um mal bír. Ez volt a hely zet mind ad dig, amíg az ál lam […] (a ti zen nyol ca dik 
szá zad ban) el nem is mer te a tár sa dal mat mint antitetikus erôt.” Uo., Schmitt 1996, 22. o.
38 Uo.Schmitt 1996, 22.
39 „Ha a bel po li ti ka el sôd le ges sé gé nek a kon tex tu sá ban aka runk po li ti ká ról be szél ni, ak kor ez a ki fe je zés már nem 
meg szer ve zett nem ze tek kö zöt ti há bo rú ra, ha nem a pol gár há bo rú ra utal.” Uo., Schmitt 1996, 32. o.
40 Uo., Schmitt 1996, 26. o.
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ál lam kö zi vi szo nyok te rén vi szont az eg zisz ten ci á lis fe nye ge tett ség ta lán az egyik leg gya ko ribb je-
len ség, leg alább is a 16XVI–19XIX. szá za di eu ró pai tör té ne ti ön tu dat szá má ra. Itt a sza bály és ki vé tel 
ha gyo má nyos hi e rar chi á ja meg for dul: a rend kí vü li hely ze tek je len tik a sza bályt, a szu ve rén ak tus 
igé nye foly to nos. A nem zet kö zi po li ti ka pers pek tí vá ja a szu ve rént tün te ti ki.

Az Arendt fel fo gá sá val va ló el len tét rö vid kom men tárt igé nyel csu pán. Arendt szá má ra az arche-
tipikus po li ti kai ta pasz ta lat a gö rög po li szé. A tu laj don kép pe ni po li ti kai cse lek vés min dig va la mely 
adott po li ti kai egy sé gen be lül megy vég be, s nem kü lön bö zô ilyen egy sé gek kö zött. A nem zet kö zi 
po li ti ka pers pek tí vá ja csak nem egé szé ben hi ány zik refl  e xi ó i ból, s alig ha vé let len fi  gyel met len ség-
bôl csu pán. Sze rin te – szem ben Schmitt felfogásá valel – a fegy ve res konfl  ik tus vagy az erô szak a 
po li ti kai cse lek vés ha tár ese te. S a bel po li ti kai szín tér do mi nan ci á ja ar ra is ma gya rá za tot ad, hogy 
mi ért a hon pol gár – il let ve a hon pol gár ok tet szô le ges cso port ja – a pre fe rált po li ti kai sze rep lô. Mi vel 
a po li ti kai cse lek vés itt tár gyalt fel fo gá sa i nak sa rok kö ve a po li ti ka sze rep lô i nek a plu ra li tá sa, és az 
itt hasz nált mi nô sí tett ér te lem ben vett plu ra li tás csak egyen lôk kö zött lehet séges,  41 szük ség sze-
rû nek tû nik, hogy egyet len sze rep lô sem le het ki tün te tett a szer ve zett po li ti kai kö zös sé gen be lül. 
Ezért az tán az is el ke rül he tet len, hogy Arendt szá má ra a po li ti kai aktor kér dé se a so ka ság, az az a 
hon pol gár ok ös  szes sé ge ja vá ra dôl el. A ál lam kö zi pers pek tí va hi á nya fe lel azért a vé le ke dé sé ért is, 
hogy ma gá nak a szu ve re ni tás nak a fo gal ma ide gen a va ló di re pub li ká nus kor mány zás eszméjétôl. 42 
A szu ve rén lé te ugyan is a po li ti ka egyik sze rep lô jét mér he tet le nül a töb bi fö lé eme li, ez zel el pusz-
tít va a sze rep lôk fen ti ér te lem ben vett plu ra li tá sát.

Te hát a két fel fo gás ra di ká li san el té rô po li ti kai imp li ká ci ó i ért a pers pek tí vák kü lönb sé ge okol ha tó. 
Mind két vál to zat a po li ti ka sa já tos, csak rá jel lem zô té nye it a sze rep lôk szük ség sze rû plu ra li tá sá ra 
ve ze ti vis  sza, s ez zel bi zo nyos ago nisztikus jel leg gel ru ház za fel azo kat. De míg az ál lam kö zi konf-
lik tu sok pers pek tí vá ja e meg fi  gye lé se ket a szu ve re ni tás el mé le té nek irá nyá ba fej lesz ti, a va la mely 
szer ve zett po li ti kai kö zös sé gen be lü li po li ti kai cse lek vés ki in du ló pont ja re pub li ká nus ori en tá ci ó hoz 
ve zet. Vég sô so ron ez fe lel azért, hogy az egyik a szu ve rén, a má sik pe dig a hon pol gár ja vá ra vá la-
szol ja meg a po li ti ka ki tün te tett sze rep lô jé re vo nat ko zó kér dést.
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