
Az elmúlt két évszázadban folyamatos vita folyt az 
állam szuverenitása és a szuverenitás megszün
tetése mellett érvelők között. Sokféle formája és 
neve van ennek a vitának: kezdetben az antikok és a mo

dernek vitája zajlott le a 17-18. században, ezzel részben 
átfedésben a birodalom és a nemzetállamok szembenál
lása váltott ki eszmei összeütközéseket, később az állam 
egységének védelmezői és az egyetemes emberi jogokra 
hivatkozó modern individualista értelmezések csaptak 
össze, jelenleg pedig a demokráciának elnevezett egye
temes normarendszer hívei és a nemzeti szuverenitás ér- 
telmességét hangsúlyozók állnak szemben egymással. 
Jelenleg az a tétje a vitáknak, hogy lehetséges-e a tör
ténelemből kilépve egy világállamot létrehozni, amely 
egységes elveken, intézményeken és értékeken nyugszik. 
Ez azért nem a régi birodalom felelevenítésének a vitá
ja, mert mára „a birodalom” a baloldali szóhasználatban 
mást jelent: Michael Hardt és Antonio Negri Birodalom 
(2000) című könyve mind metafizikailag, mind politikai 
értelemben végtelennel és korlátlansággal jellemzett fel
fogást fejez ki, melyet vannak, akik második „kommu
nista kiáltványnak” is neveznek. A szerzőpáros azt akarta
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kifejteni, hogy nincs szükség semmiféle határra, korlátra, 
mert a teljes egyenlőség fölöslegessé teszi bármiféle határ 
meghúzását.

Mivel ennek az előadásnak a középpontjában a szuve
renitás fogalma áll, azt állítom, hogy a modern szuvere
nitás fogalma bár a nemzetállamok kialakulását segítette 
elő, e fogalom kiformálásának a célja mégsem ez, hanem a 
kormányzás feltételeinek az újraértelmezése volt a közép
kori egyház és a világi hatalom közti harc következmé-

Politikai kompass
(forrás: Angéla Delgado Castillo: The zero emissions communities o f Gandhi, Fidel, Thatcher and Chomsky [2015. február] -  https:// 
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nyeként, melynek során mindkét fél a hatalomképzés és 
az irányítás módszereinek a tökéletesítésén munkálkodott. 
Szemben más felfogásokkal, a szuverenitást csak annyi
ban tekintem a nemzetállam döntő elemének, amennyiben 
abban öltött látható formát, de a valódi kérdés az, hogy a 
birodalomépítés középkori és újkori törekvései -  a Szent 
Római Birodalom kialakítására gondolok -  miért vallot
tak kudarcot, beleértve Napóleon kísérletét is. Miért nem 
a birodalmi törekvések, hanem a nemzetállamok erősöd
tek meg, s most miért vált a nemzetállam a liberális de
mokrácia fejlődésének legfőbb akadályává? Ami tény, 
hogy a nemzetállamokon belül alakultak ki a demokrati
kus alkotmányosság feltételei, az viszont kérdéses, hogy 
egy -  hagyományos értelemben vett -  birodalom képes-e 
demokratizálódni. A fő kérdés nem az államformába való 
besorolás, hanem a vezetés hatékonyságának a biztosítása.

Arra teszek rövid kísérletet, hogy a politikai teológia 
nézőpontjából adjak választ a fölvetett kérdésekre. Leg
fontosabb problémának azt tekintem, hogy a ma uralkodó 
liberális-pozitivista jogi elemekből szőtt normarendszer, 
amelynek része a demokrácia, az emberi jogok, egyenlő
ség stb., képes-e a politika természetét megváltoztatni, sőt 
háttérbe szorítani. Megítélésem szerint ez nem lehetséges, 
s most csupán a Carl Schmitt által a tiszta jogtannal szem
ben kifejtett elvek alapján a kivételes állapot fogalmán ke
resztül bemutatom, miért nem lehetséges a politikát, a ve
zetést és a hatalmat jogi normákkal helyettesíteni. Sőt azt 
is állítom, hogy bár a politika és a morál szoros kapcso
latban áll egymással, a politikai nem helyettesíthető, nem 
váltható ki moralizálással. Másként fogalmazva, a legtöbb 
mai vita, ellenségeskedés abból fakad, hogy a politikait 
a jogival vagy a morálissal akarják felcserélni. Ez hall
gatólagosan a hatalom elemének a minimalizálását vagy 
teljes feloldását jelenti valami másban: a civil szférában, 
a jogi-alkotmányos konstrukciókban, a moralizálásban. 
Ez azt is magával hozza, hogy míg a politikai lényege a 
személyes döntés, addig a politikai fölszámolását javas
lók valamilyen intézményrendszerben gondolkoznak, 
arra akarják rábízni a politikai döntéseket. Megítélésem 
szerint, amely a politikai realitás talaján áll, ez nem le
hetséges, de ami ennél is fontosabb, nem kívánatos, mert 
elfedi a folyton változó, lüktető hatalmi viszonyhálókat, 
amelyek nélkül nem lehetséges kormányzás, a stabilitás 
fenntartása.

I.
Az európai politikafejlődés legsajátabb vonása, ahogy a 
hit és a racionalitás viszonyát kezeli az európai civilizáció 
embere. Van olyan megközelítés, amely ennek a viszony
nak a lényegét az individuum felfedezésében és kifejlődé
sében látja. Mások az állam, vagyis az ember közösségi 
mivolta felől közelítenek, s azt állítják, hogy az ember tör
ténete a különböző államalakulatok racionális formálásá
ban ragadható meg. Sokáig a város, apolis, a civitas volt 
a politikai szerveződés formája, amelyben az állampolgár
ság fogalmán fordult meg, ki is a politikai közösség tag
ja, amivel a politika egyik leglényegesebb kérdésévé vált
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az állampolgárság; később megjelent a birodalom, vagyis 
egy olyan egyetemes szerveződési elv és gyakorlat, amely 
különböző népcsoportok egységes államba való integrá
lását tűzi ki célul. Ilyen volt Nagy Sándor birodalma, a 
Római Birodalom, vagy a középkori kísérlet: a keresztény 
eszme jegyében megszerveződő birodalom, vagy más 
néven a Szent Római Birodalom, amely a kereszténység 
egyetemességére alapozta volna a közös európai birodal
mat. A birodalmi törekvések egyik járulékos -  nem terve
zett -  következménye volt az individualitás eszméjének a 
megerősödése. Ezért mondhatjuk, hogy a mintegy kétezer 
éves törekvés az európai birodalom kialakítására végül az 
individuum, az egyéni szabadságjogok győzelmét hozta 
el egy esetleges világkormányzat birodalmának az utópi
kus ígéretével egyetemben. Továbbá kialakította a világ
történelem első nyíltan és meggyőződésesen vallásellenes 
szekuláris társadalmát, amelyben a világi állam vette át a 
vallási funkciókat, mint a könyörületesség, a szolidaritás, 
az igazságosság és a béke fenntartása feladatait.

A modern nyugati társadalom szekuláris, politikailag 
szabadságelvű, társadalmilag és kulturálisan individua
lista -  s ha valaki azt gondolná, hogy ez a kereszténység 
ellenében alakult ki, az téved: a modern liberális gondol
kodásmód és ideológia keresztény gyökerekből hajtott ki. 
Ez az európai vagy nyugati társadalomfejlődés lényege és 
sajátos vonása. A továbbiakban ennek a fejlődésnek az ál
lammal összefüggő kérdését vizsgálom meg. Azt állítom, 
hogy a szekularizáció kiteljesedése közben kialakult a 
politika teológiai megközelítésének az igénye és relevan
ciája. Az igény nem formális, hanem tartalmi: az ember 
vallásos lény, de egyben közösségi, azaz politikai lény is, 
továbbá állandó konfliktus van az egyén és a közösség kö
zött. A kettő között a feszültséget az okozza, hogy a vallás 
végső soron a hiten alapszik, míg a politikai szerveződés 
tisztán racionális megfontolásokat követel ki. A címben 
foglalt politikai teológia viszonylag új értelmezési irány, 
amely arra törekszik, hogy a modern szekuláris törek
vésekben felfedezze a vallásos elemeket, a vallási meg- 
haladhatatlanságának a jelenségeit. A politikai teológia, 
amelynek nincs kanonizált formája, a 20. század egyik re
nitens intellektuális irányzata, főként a filozófia területén 
ölt testet, de a politikatudománnyal is van átfedő része. 
Nem beszélve a teológiáról, amely, ha nem akar belter
jes maradni, kénytelen szembenézni a szekularizáció kö
vetkezményeivel, valamint a politika hatalomelvű dönté
seivel. A politika döntés, a vallás viszonyulás, a filozófia 
kívülállás, az ideológia az akarat intellektuális kifejezése.

A politikai bölcseletben az állam felépítésének első 
realista leírását Arisztotelész adta. Szerinte az állam há
rom részből áll: a háztartásból (háznépből), a falvakból 
és a városból. Az egy háztartáshoz tartozók magja a férfi 
és nő kapcsolatán alapuló család, amelyhez azok tartoz
nak, akik egy asztalnál étkeznek. Minden későbbi hatalom 
végső forrása éppen ez: a közös asztalnál ülők képesek 
egyeztetett cselekvésre, ők azok, akiket összefon a csa
lád vagy az egy háztartásban élők közös érdeke, a létfenn
tartáshoz szükséges javak előteremtésének a szükségle
te. Több háztartás vagy háznép alkot egy-egy falut. Ez a 
közösségi szerveződés második foka. Ez már nem a napi
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szükségletre alakul, leginkább a testvériség vagy a roko
ni szálak tartják össze. Több falu alkotja a városállamot, 
amely „már eléri a teljes, önmagában való elegendőség 
szintjét, s míg létrejöttének célja az élet, fennmaradásának 
célj a a boldog élet”. Az állam felépítésének hármas felosz
tása szinte a mai napig megmaradt. Platón is három részre 
osztotta a legjobb államát: dolgozókra, őrökre és a filozó
fus-királyra. Ez azonban a politikai filozófia alkotmánya, 
nem a reálisan létező államoké. Míg Platón felszámolja a 
családot, mert ez akadályozza az észszerű állam kialakítá
sát, mivel a háztartások elkülönülése viszályhoz vezet, a 
tényleges görög közösségfelfogás mindent elsöprő termé
szetes formája a család. A nyugati individualizmus kiala
kulását végigelemző Larry Siedentop szerint „a történelmi 
előtti időkben a család volt minden”, amelyben „a köte
lesség, az istenek és a papság kizárólag a családi élethez 
kötődött” Az ennek nyomán kialakult antik város vagy 
állam -  mind a görög, mind a római -  a valláson alapult. 
Nem egyszerűen a születés tartotta egyben, hanem a val
lás. Vallásos meggyőződés volt a társas együttélés alapja. 
A város határait pedig az állampolgárság szabta meg. Az 
állam az államot alkotó polgárok összessége volt. Ezért 
volt fontos meghatározni azok körét is, akik nem kaphat
tak állampolgárságot: az idegenek, a rabszolgák és a nők 
(utóbbiak esetében csak a közéleti szerepvállalás tekinte
tében értendő a korlátozás). Aki állampolgár volt, azt egy 
minden romantikától mentes hazaszeretet jellemzett. Az 
állampolgárok morális közösséget alkottak, amely magá
ban foglalta mind a vallási, mind a politikai aspektusokat. 
Az istenek jóindulata nélkül semmilyen fontos cselekede
tet nem volt tanácsos elvégezni, pl. háborút indítani. Noha 
a szuverenitás fogalma csak kezdetleges formában létezett 
az antik felfogás szerint, a közös jó eszméje kialakította 
később a köztársaság eszméjének nevezett politikai fo
galmat. A rómaiak önmeghatározásként nem használták 
a „köztársaság” kifejezést, hanem „Róma szenátusa és 
népe”, vagy később a „császár és a római nép”, de sosem 
azt, hogy „Római Köztársaság”. Mégis a republikánus 
eszme és politikai intézményrendszer a modern államfej
lődés egyik legbefolyásosabb ösztönzője. Némi túlzással 
a mai napig van hatása, noha közvetlenül már nem utalnak 
rá. Ugyanakkor a modern demokrácia államképe a római 
köztársasági állam működésén alapszik, elsősorban is a 
közös jó elképzelésén.

Egészen az újkorig az állam hármas felosztása lénye
gében megmaradt, az utolsó szisztematikus képviselője 
Hegel volt; utána azonban a tömegtársadalom körülmé
nyei között a szociológiai-statisztikai értelemben vett kö
zép vette át az állam politikai értelmezését és igazolását: 
az elérhető legjobb állam a középosztály uralmán alapul, 
mert ez a legstabilabb, de nem a legjobb. Ennek felel meg 
a modern demokrácia államfelfogása is, noha a rendszeres 
(nép)szavazáson kívül nem sok eleme van a demokratikus 
vagy népuralmi elvnek. A nevezetes kijelentés, miszerint 
„a demokrácia a legrosszabb államforma, kivéve az ösz- 
szes többit, amit már kipróbáltak”, csupán azt fejezi ki, 
hogy a népszuverenitás ugyan nem kerülhető meg, de a 
törvénynek nem biztos, hogy ez a végső forrása. Hegel po
litikai bölcselete több szempontból is határvonal, például

a klasszikus természetjogi gondolkodással való szakítást 
illetően, de jelen írás szemszögéből kizárólag a politikai 
mező hármas felosztása érdekes: Hegel szerint a család, a 
polgári társadalom és az állam valamiféle fejlődési vonal
ba illeszkedik; a család felbomlása hozza létre a polgári 
társadalmat, amely az államban teljesedik ki. Illetve pont 
fordítva: „A valóságban ezért az állam általában inkább az 
első, csak ezen belül alakul a család polgári társadalom
má, s maga az állam eszméje az, amely e két mozzanattá 
oszlik szét.” Hegel el sem tudta képzelni az államot más
ként, mint egységet, egészet, amely fölötte áll a résznek. 
Azért a teljesség, mert „az állam az erkölcsi eszme való
sága”, egyesíti az egyedek érdekét, azaz Hegel elfogad
ta a szerződéselméleti feltételeket, nyíltan hivatkozik is 
Rousseau-ra. Az állam azonban az észszerűség eszméje, 
amely egybeesik az erkölcsi teljességgel: „Az állam ma
gán- és magáértvalósága szerint az erkölcsi egész, a sza
badság megvalósítása, s az ész abszolút célja az, hogy a 
szabadság valóságos legyen.” Abszolút ész, abszolút sza
badság, abszolút egység, teljes erkölcs -  ez a hegeli állam
felfogás lényege. De nem modern, mert a modern a rész 
vagy az atom nézőpontját tette meg abszolúttá, ez pedig 
az állam ellentéte. Noha Marx nem hozható hírbe a mo
dern liberalizmus egyénközpontúságával, de a világnak a 
végső anyagi elvét, az atomot abszolútnak tekintette, elég 
a doktori disszertációjára utalni, amely a démokritoszi és 
az epikuroszi természetfilozófia különbségéről szólt.

A hegeli konstrukció részben őrzi a klasszikus állam
felfogást, részben a felvilágosodás mindent megváltoztat
ni akaró viszketegségét. Hamarosan kialakult a modern 
tömegtársadalom, amely az államból egy totalizáló intéz
ményt teremtett, amely képes a tömegtársadalmat politikai 
egységgé szervezni. Emiatt van, hogy a modern demok
ratikus állameszme a modern tömegtársadalom nyomása 
alatt (nem fasiszta értelemben) totalitárius tendenciákat 
mutat. A modern társadalom nem tűri a vezetők automa
tikus hatalomban maradását, mert nem fogadja el sem a 
természetes igazságosság, sem a természeti törvények 
uralmát. Marad a törvény teljes újraértelmezése, vagyis a 
természetjogi gondolkodás leváltása, a modern szekulari
zált, a tiszta jogtan lehetőségét szem előtt tartó felfogás ál
talánossá válása. Ezt idealizálja és ideologizálja a modern 
jogállamiság vagy írott alkotmányosság eszménye.

Az antik államfelfogás végső soron a klasszikus ter
mészetjogi doktrínán alapult. Törvény csak az lehet, ami 
összhangban van a természettel, amelynek teoretikus ösz- 
szefoglalását a római jog általában, Iustinianus 529-ben 
kiadott törvénykönyve pedig konkrétan megfogalmazta. 
Nem részletezve Ulpianus és Gaius értelmezési különb
ségeit, ami a természeti törvény eltérő értelmezéseihez 
vezetett, annyi kijelenthető, hogy a kettejük közti vita a 
12. századra eltérő jogi felfogások kialakítására ösztö
nözte a jogtudósokat, ami végső soron a természet fogal
mának új, vagyis modern értelmezésére vezetett, illetve a 
kormányzáselmélet eltérő lehetőségeit nyitotta meg. Egé
szen a középkor végéig fennmaradt ugyanis Iustinianus 
ama különbségtétele, amely a császár, a világi hatalom 
(imperium) és a papság, a szakrális hatalom (sacerdotium) 
közt fennállt. Az előbbi világi ügyekben jár el, az utóbbi
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isteni kérdésekben, bár mindkettő az emberi élet dolgait 
igazgatja. Iustinianus szövege azt is állítja, hogy az em
ber eredendő természetét a bűnbeesés nem szüntette meg 
teljesen, csak elhomályosította. A paradicsomi állapotban 
az ember szabad és egyenlő volt, s mindent közösen hasz
nált. Ember embernek való alávetettsége, a rabszolgaság, 
a magántulajdon afféle isteni büntetésként jelent meg az 
emberi világban. A családon belüli hierarchia, miszerint 
a férfi uralma alatt él a feleség és a gyermek, természetes, 
ám a politika mint olyan nem természetes. A politika a ke
resztény felfogás szerint nem magától értetődő, nem ter
mészetes, nem szükségszerű. A középkori duális hatalmi 
rendszer, a szakrális és a világi, elkerülhetetlenül konflik
tusban volt egymással. E harc története a kulcsa a modern 
európai politikatörténet és politikai bölcselet megértésé
nek. Míg a középkor a hit vagy vallási felfogás dominan
ciájaként értelmezhető, fokozatosan az egyéni vagy a te
kintélyre nem szoruló individuális emberi értelem uralma, 
a modernség vette át a meghatározó szerepet. Ez a folya
mat nyomon követhető a természet fogalmának megválto
zásában, miszerint a természet mint vallási és morális fo
galom átalakult, és miután elvesztette morális tartalmát, a 
fizikai világ összefoglaló nevévé vált; valamint a törvény 
hierarchizált felfogása, amely az isteni törvénytől haladt a 
természeti törvényen át a pozitív emberi törvényekig, át
adta a helyét a törvény pozitivista értelmezésének, amely 
nem szorul semmilyen isteni vagy természeti igazolásra.

Éppen ezért a modern államfejlődés legszembeötlőbb 
vonása a törvényhez való viszony radikális megváltozása 
az elmúlt két-háromszáz évben. Nagyon sokáig a hata
lomgyakorlás legfőbb forrása a törvény forrásának értel
mezése volt. Az európai kultúrában a törvény fogalmát két 
módon határozták meg: az egyik a szokások, a másik a le
írt vagy nem leírt törvény formájában. A szokás vagy „út” 
azt fejezte ki, hogy az emberek bizonyos helyzetekben ho
gyan viselkednek és cselekszenek. A törvény viszont azt, 
hogy mihez kell viszonyítani a kihirdetett szabályokat, mi 
a norma, ahogy azt ma mondanánk. A kettőnek a viszonya 
a politika történetének egyik legnehezebben feltárható te
rülete, miközben naponta szerzünk tapasztalatot róla. So
káig a szokás és a törvény nagyon közel volt egymáshoz, 
mert a törvény azt kívánta normává emelni, ami a szo
kás szerint helyesnek volt tekinthető. Valami oknál fogva 
azonban a szokás és a törvény eltávolodott egymástól. En
nek feltehetően az volt az oka, hogy a szokás környezeté
ben túl sok, a szokásra fittyet hányó elképzelés és cselek
vés mutatkozott. A törvény mindig valami nagyobbra és 
magasabbra utal, mint amit az ember a saját „útjain” bár
mikor is képes volt elérni. Vagyis a törvény normává vált, 
a szokás pedig a reális viselkedés szabályozójává. Mégis 
sokan gondolják úgy, hogy a szokásjog ugyanolyan erős, 
mint a törvényes jog. Ha a szokás szabályozná egyedül az 
emberi viselkedést és a közösség életét, akkor a normák 
az ész fölösleges konstrukciói volnának. Csakhogy a mo
dernségben, ahogy mondani szokták, a politikai mindent 
áthat. Vagyis a nem természetes politika és jogi normái, 
az alkotmányosság vált mércévé. Mi ennek az oka? Az, 
hogy az ember szembeállította magát a természettel. Teszi 
ezt olyan mértékben, hogy a technológiába vetett bizalmá-
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val, amit a fejlődés morális eszméjével fejez ki, a termé
szet minden kényelmetlen vagy pusztító hatását az emberi 
életre igyekszik kiiktatni, beleértve az emberi természet 
társadalmi és politikai intézményekkel való megfékezé
sét. Mára minden hatalom gyanússá vált, mert az embert 
mint a bűnbe esett természeti lényt igyekszik konzervál
ni. A modern racionalizmus abba helyezi legitimációját, 
hogy képes az embert mint természeti lényt megváltoztat
ni, tisztán morális lénnyé tenni, aki képes normák szerint 
élni, tisztelni a racionálisan kialakított intézményeket, és a 
hatalmat valamilyen történelmi vagy primitív idők követ
kezményének tekinteni, de semmiképpen nem a közössé
gi együttélés elkerülhetetlen eszközének. A paradoxon ott 
van, hogy bármely elképzelés érvényesítéséhez hatalomra 
van szükség. Ezt a helyzetet nevezhetjük minden idők utó
pikus csapdájának is, mert ugyan mikor nem képes az em
ber olyan életvilágot elképzelni, amely észszerű, akár meg 
is valósítható, mégis katasztrófához vezet, mivel a termé
szetből fakadó következményekkel szemben elbukik. Pél
dául akkor, amikor az emberi természetet nem tudja eleve 
kiszámíthatóvá tenni. Ez viszont azt jelenti, hogy az állam 
központi kategóriája marad minden politikai elemzésnek 
vagy reflexiónak -  a politikai vezetés sosem lehet intéz
ményi, csakis személyekhez kötött.

Két fontos tendencia nyelvi megfogalmazása ho
zott újat az európai államfelfogásban a középkor végén: 
az egyik a plenitudo potestatis, magyarul „teljhatalom”, 
amely a pápai kormányzás alapelve volt, míg a másik a 
szuverenitás vagy legfőbb hatalom fogalma, amely a vilá
gi irányítás nyelvi megfogalmazása volt. A középkor érett 
szakaszában duális hatalom jellemezte az európai politi
kát és gondolkodást. A szent és a világi küzdött egymással 
nemcsak a király beiktatásának joga körül, de az irányí
tás elvi kérdései körül is. Az egyházon belül végbemenő 
valamiféle forradalom azt tűzte ki célul, hogy egységes 
keresztény birodalomként határozzák meg Európát, mely
nek feltétele volt a pápai kormányzás jogi és gyakorlati 
elveinek a kidolgozása. Szent az, ami a vallási, hitbeli 
kontextuson belül határozza meg önmagát. A pápai teljha
talom vagy plenitudo potestatis arra tett kánonjogi kísérlet 
volt, miként lehet a pápai irányítást elvileg és gyakorlati
lag politikai erővé alakítani. A szuverenitás viszont a vi
lági vagy fejedelmi hatalomgyakorlás elvi alapját volt hi
vatva megteremteni. Az előbbit Gratianus, az utóbbit Jean 
Bodin kristályosította ki. Mindkettő közös abban, hogy a 
kormányzás, a vezetés jogi-elvi-eszmei megokolását adja. 
Ma ezt a legitimitás fogalmában sűrítjük össze. Míg a szu
verenitás a személyes vezetésről szól, a legitimitás inkább 
alkotmányos-intézményi hangsúllyal bír. A szuverenitás 
elvi megfogalmazása Jean Bodin nevéhez fűződik. Pon
tokba szedte, mi a szuverenitás, amely -  akaratán kívül 
-  a modern nemzetállam megalapozása is volt. Ha ugyan
is nemcsak egy lehet a szuverén, azaz Isten, akkor a sok
féleség csakis több szuverén politikai közösségben ölthet 
testet. A reformáció is hozzájárult a szuverén fogalmának 
új, világi értelmű kialakulásához, amely egyben helyet 
csinált a nemzetállam eszméjének. Larry Siedentop írja: 
„A »szuverének« kitörhettek a feudális királyság korlátai 
közül és megalapíthatták azt, amit »nemzetállamnak« ne



vezünk.” Bodin a szuverén tulajdonságainak fölsorolásá
val azonban nem határozta meg, hogy melyik államforma 
a legjobb. Ahol kifejezetten ezzel foglalkozott, ott a mo
narchiát nevezte meg a demokráciával és az arisztokrati
kus renddel szemben, mert a monarchia „természetes”, és 
„Isten törvénye” is ezt igazolja.

A szuverenitás népszuverenitássá alakítása a modern 
államelméletek legfőbb célja. A szerződéselméletek, 
Rousseau általános akarat fogalma mind a törvényfoga
lomnak a francia forradalomban végbemenő átalakítását 
hozta: a francia alkotmányozó nemzetgyűlés kimondta, 
hogy törvény az, amit a törvényhozók annak tekintenek. 
Fokozatosan mind az isteni, mind a természeti törvény fo
galma kikerül a modern államelméletekből, a természetes 
emberi jogok hamarosan elvesztik természetes igazolásu
kat, az isteni törvényt pedig a vallással együtt a magánélet 
világába helyezik. Az európai élet minden szempontból 
szekularizálttá vált, egyre több funkciót vett át az állam, 
megjelent a szuperállam, amely az anyakönyvezéstől 
kezdve az állami egészségügyön és közoktatáson át a köz
pontosított jövedelemelosztásig mindent magára vállalt. 
Kockázatközösséggé alakítva és a kiszámíthatatlan sors
eseményekkel -  természeti csapásokkal, járványokkal 
stb. -  szemben fogalmazódott meg az állam. Különösen 
a második világháború után az állam talán legfontosabb 
szerepévé a gazdaságszervezés és a pénzügypolitika lett. 
A demokrácia névvel ellátott, a történelemben korábban 
soha nem látott vegyes államforma pedig a politika szabá
lyozott és intézményesített alkotmányos rendjévé alakult. 
Ahogy a tudományok a természet legyőzésének eszközé
vé váltak, szintén a véletlenek minimalizálásának céljá
ból, a modern állam célja a politika minimalizálása, amit 
részben depolitizálással, részben a politika normativizálá- 
sával igyekeznek elérni. Másként fogalmazva: a hatalom, 
amely nem humanizálható, csak úgy tartható kontroll 
alatt, ha a politikában összesűrűsödő, az emberi élet ér
telmét meghatározó kérdéseket a politikából kirekesztjük. 
Először a vallást, később a filozófiát száműzték a politiká
ból. A politika és az állam működésének eljogiasítása és 
normatív elvárások alá helyezése a tényleges célja a mo
dern berendezkedésnek.

Külön ki kell térni arra a tendenciára, ami a modernség 
legfőbb elvi mozgatója: mindent el kell választani termé
szetes vagy kialakult környezetétől. A politikai autoritást a 
hatalommegosztással kell gyengíteni, szét kell választani 
az egyházat és az államot, el kell választani a kötelessé
geket a jogoktól, a hagyományokat a jelentől, a szexua
litást a reprodukciótól. Később filozófiai megnevezést is 
kapott az irányzat: dekonstrukció. Mindent szét kell szed
ni ahhoz, hogy megértsük. De meddig? Míg a klasszikus 
filozófia szemléletmódja az egészből indult ki, annak ren
delt alá minden további kutakodást és gyakorlatot, a mo
dern felfogás mindent az elemeire, atomjaira szed szét, az 
egésznek nem látja az értelmességét. Kívül esik a raciona
litás hatókörén.

Csakhogy, mivel az emberi életnek értelemre van szük
sége, eljő a rekonstruálás ideje is. Kinek az, hogy lássa 
a gyerekeit és unokáit felnőni biztonságban, másnak az, 
hogy egy találmánya gyakorlati hasznosulásra találjon,

megint mások a nevelésben látják életük értelmét, egy 
közösség azonban a politikai vezetés karbantartásán ke
resztül, a jó állam eszméjével maradhat fenn. Bárhogy is, 
az emberi élet értelme minden tartós közösségi együtt
élés alapja. Az állam célja ugyanis nem valamilyen esz
me megvalósítása, hanem a közösség szükségleteinek a 
kielégítése.

________ Jog
löíténeti szemle'—/

II.
A kivételes állapot kérdése arra utal, hogy hol van a ha
tár a politikai és a jogi között. Carl Schmitt volt az első, 
aki felismerte azt a törekvést, hogy a politikai kérdéseket 
pozitivista jogi eszközökkel akarják orvosolni, s ez szerin
te nem lehetséges. A neokantiánus Hans Kelsen jogtudós 
kísérelte meg a politikát jogi normák és fogalmak szerint 
újraértelmezni. Kelsen a politikát úgy igyekezett semle
gesíteni, hogy jogbölcseleti alapon antipolitikai doktrínát 
fejtett ki. Szerinte úgy lehetne a hatalomból fakadó veszé
lyeket, vagyis az autoritás gyakorlását, a hatalomépítést 
semlegesíteni jogi eszközökkel, ha a politikai cselekvést, 
amely a politika veleje, mérsékelni lehetne a politika lé
nyegének tagadása révén. Ma ez a kérdés még súlyosabb, 
mivel a politika liberális értelmezése még inkább arra tö
rekszik, hogy a politikát egy normatív rendszerré alakítsa, 
amely jogi és morális normákon nyugszik, tagadva a po
litika önálló létezését. Korunk liberális demokratikus kré
dója, melyet utópikus érvek és vágy vezérelte gondolatok 
támogatnak, a probléma lényegét érinti. Amit Schmitt oly 
könnyedén kezelt mint védhetetlen elgondolást, azt ma a 
politikafelfogás főáramaként szemlélhetjük, részben az 
európai integráció, részben a globális folyamatok melletti 
érvelés részeként. Óriási a tét, mivel különbséget kell ten
ni a politikai és a jogi között, sőt ma már a politikai és a 
morális között is, figyelembe véve, hogy az uralkodó po
litikafelfogás liberális vagy antiliberális alternatívát kínál, 
kizárva bármilyen más választási lehetőséget.

Schmitt éles szemmel vette észre, hogy választóvonal
hoz érkezett az európai gondolkodásmód: vagy elfogadja, 
hogy a politika eljogiasítható, azaz jogi normákkal kivált
ható a politika hatalomelvű cselekvése és gondolkodás
módja, vagy szükség van a politikai fogalmának a kidol
gozására. Ennek kapcsán vetette fel Schmitt a kivételes 
állapot kérdését, mint tisztán politikai kérdést, melyet nem 
lehet jogi eszközökkel kezelni: „A kivételes állapot nem 
határozható meg az érvényes jogrend keretein belül, nem 
írható körül tényállásként, legfeljebb a végszükség állapo
taként, az államnak veszélyeztetéseként jellemezhető. Épp 
a szükségállapot alanyának, azaz magának a szuverenitás
nak kérdését teszi aktuálissá.” Egy kivételes állapotban az 
alkotmány, azaz az írott jog csak arról rendelkezhet, hogy 
„ki cselekedhet ilyen esetben”. Csakhogy a szuverén kívül 
áll az általános jogrenden, mert a pozitív jog a szuverén 
megszüntetésére törekszik. Vagyis a cselekvő, a vezető ki
iktatására. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor a jogi 
norma csöndben marad arra nézve, hogy mit kellene tenni. 
Schmitt joggal jegyzi meg, hogy „a modern jogállamiság 
valamennyi irányzata az ilyen értelemben vett szuverén
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megszüntetésére törekszik”. De ha nincs szuverén, akkor 
nincs autoritás sem, nincs hatalmi központ vagy alkotmá
nyosan és legálisan megalapozott állam sem. Ez azonban 
teljességgel tévedés Schmitt szerint. A politikában ugyan
is nem a norma, hanem a döntés az egyetlen tényleges és 
ezért intellektuális értelemben védhető gondolat. A döntés 
mindig egy szükségletre adott válasz, míg a norma csu
pán egy mércére vonatkozó javaslat, amelyet alkalmazni 
kellene, azonban a norma nem feltétlenül egy reális szük
ségletre reagál. A döntés közvetlen kapcsolatban áll a poli
tikai cselekvéssel, míg a norma csupán egy racionális kal
kuláció vagy kívánság kifejeződése. A döntés a cselekvés 
szolgálatában áll, míg a norma befolyásolni akarja a cse
lekvést. A kettő közti különbség Schmitt szerint nyilván
valóvá válik, ha a tényleges cselekvést a konkrét feltételek 
szerint ítéljük meg. Nyíltan elismeri, hogy természeti tör
vény érvet használ: „A kivételes állapot kiválóan alkalmas 
a szuverenitás jogi meghatározására, rendszertani, joglo
gikai alapja van. [...] Róbert von Mohl egyáltalán nem is 
tartja jogi problémának az ilyen döntést, mert szerinte jogi 
értelemben csak akkor beszélhetünk döntésről, ha az teljes 
egészében a norma tartalmából levezethető.” Valóban így 
van? Schmitt szerint a norma levezethető az alkotmányos 
szabályokból, a döntés azonban önálló entitás, amely nem 
szorul semmilyen külső normára vagy logikai szillogiz
musra. Másként fogalmazva: a döntés szubsztantív, míg 
a norma derivatív. A döntés a rend konstitutív alkotóele
me, míg a normák nem képesek rendet teremteni, mivel a 
norma valami mástól függ, ahogy Schmitt fogalmazott, „a 
jogi rendtől” függnek. Ily módon a döntés, illetve a norma 
metafizikai vagy ontológiai státusza minőségi értelemben 
eltérő vagy egymással szemben álló, ellentmondásos.

Ezen a ponton jelenik meg a rend problémája. A rend 
nem harmóniát jelent, bár a görögök ezt így értették, ha
nem Schmitt szerint „minden rend döntésen alapul, és 
a jogrend fogalma -  amit gondolkodás nélkül, mintegy 
magától értetődően használnak -  szintén magában hor
dozza a jog két elemének ellentmondását. Mint minden 
más rend, a jogrend is döntésen, és nem normán nyug
szik” Hogy feloldja ezt az ellentmondást, Schmitt a szu
verén fogalmához folyamodott, amely bizonyos felha
talmazásokat birtokol, amelyek az államban abszolúttá 
válnak: „Az állam léte ebben az esetben minden kétséget 
kizáró bizonyítéka annak, hogy a jogi normák érvényes
sége fölött fölényben van. A döntés megszabadul minden 
normatív köteléktől, és a szó tényleges értelmében ab
szolúttá válik. A kivételes állapot idején az állam az ön
fenntartásához való jog alapján, ahogy mondani szokás, 
felfüggeszti a jogrendet. A jogrend két eleme -  fogalmi 
önállóságuk bizonyítékaként -  szembekerül egymással. 
Ahogy rendes körülmények között a döntés autonóm 
mozzanata a minimumra szorítható vissza, úgy semmi
sül meg a norma a kivételes állapot idején. Ennek elle
nére a kivételes állapot fogalma még mindig megköze
líthető a jog oldaláról, mivel mindkét eleme, a norma és 
a döntés egyaránt a jog keretei közt marad.” Noha igaz 
az, hogy a norma és a döntés a jog keretei közt maradnak 
a kivételes állapotban, mégis a szuverén a döntés elemé
ben megszabadul a norma kötelékétől. Ha a jogi norma 
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azonos státuszú volna a döntéssel, akkor bármilyen új 
szükséglet vagy kihívás esetén a normákat figyelmen kí
vül kellene hagyni, mivel a norma csupán azt mondja 
ki, hogy mit kell tenni, függetlenül attól, hogy mik is a 
tényleges szükségletek. A normatív-jogi módon megala
pozott politikai berendezkedés könnyen szembekerülhet 
a valóságos igényekkel és szükségletekkel, amennyiben 
a norma fontosabb, mint a valóság.

Egyébként Schmitt nyilvánvalóan Thomas Hobbes el
képzelését követi a politikai rendről. Noha Hobbes szer
ződésre vezeti vissza az állam keletkezését, azonban ha 
a szerződés megszületett, onnantól a szuverén abszolúttá 
válik, ahogy Isten is az. Bármi is a szuverenitás végső for
rása, a szuverén oszthatatlan, és elsőbbséget élvez min
den egyéb rendkialakító igénnyel, így a jogival szemben 
is. A szuverenitás az autoritáson keresztül kreálja a politi
kai rendet. A döntésben az utolsó szó a szuveréné. Ezzel 
szemben áll az az elképzelés és akarat, hogy lehetséges 
olyan jogi normarendszert létrehozni, melyet az ész libe
rális konszenzusának is nevezhetünk, hogy harcias konf
liktusok nélkül is lehet döntést hozni, kizárva az ismert 
rivális és egymással gyakran háborúban álló érdekeket. 
Ez egyben a felvilágosodott ész utolsó elvárása, miszerint 
képesek vagyunk a politikai cselekvést és berendezkedést 
ellenőrzés alatt tartani. Schmitt csupán annyit állít, hogy a 
politikai realitás cáfolja a liberális vágyakból fakadó utó
pikus valóságképet.

Ha valaki a szuverén mellett érvel, az egyben azt is 
mondja, hogy a személyiség a politikában fontosabb, mint 
az intézmények. Ebből a szempontból Schmitt félretesz 
minden modern szerződéselméleti elképzelést, és a po
litikai premodern koncepciójához nyúl vissza, amely az 
objektív rend eszméjében gyökerezik, egy olyan rendben, 
amely a „mit kell tenni?” mércéjéül egy külső mércét ál
lít, vagyis ennek a koncepciónak implicit morális eleme is 
van. Mivel a politikai konfliktusokon alapszik, a hatalom
gyakorlás és a politikai cselekvés autoritásért kiált. A po
litika realista felfogás arra int bennünket, hogy bármilyen 
erős is a realitás normákhoz való igazítása, reménytelen és 
irracionális kísérlet a legjobb rezsim eszméjét dédelgetni.

ííí.
A modern liberális felfogás szerint egy gyakorlatilag „tisz
ta” jogrendszer az emberi jogok és a liberális politikai be
rendezkedés érdekében képes garantálni a modern utópi
kus elképzelést, miszerint a politika kiváltható a joggal és/ 
vagy a morállal. Ezzel szemben a realista felfogás azt állít
ja, hogy a jogi-normatív politikai gondolkodás tehetetlen 
minden olyan konkrét esetben, amikor tényleges emberi 
szükségletek, követelmények és félelmek merülnek fel. 
Az ilyen helyzetek sokkal gyakoribbak, mint azt gondol
nánk. Akár normális vagy békés körülmények között is a 
törvény, szabály vagy egy egyszerű norma alóli kivétel 
könnyen előállhat. Ennek oka, hogy az élet vagy realitás 
mindig termékenyebb és követelőzőbb, mint bármilyen 
racionális előrejelzés. Az a rés, amely a kivételes állapot
ban keletkezik a jogi norma és a valóság között, csak poli-
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tikai szándékkal hidalható át. Ez a liberális jogi-normatív 
felfogást vallókban azonnal az önkény vagy ellenőrizetlen 
hatalom rémét veti fel. Giorgio Agamben szerint azonban 
„a kivételes állapot nem diktatúra, [...] hanem egy olyan 
tér, amelyből hiányzik a törvény, egy olyan anómia zóna, 
amelyben minden jogi meghatározás -  és mindenekfelett 
minden megkülönböztetés a köz- és a magánvilág között 
-  deaktiválódik” Azt állítom, hogy a kivételes állapot an
nak bizonyítéka, hogy a politikai mindig megelőzi a jogit, 
sőt a morálist is, még ha ez nem látszik is. Három konkrét 
eseten keresztül szeretném megmutatni, hogy a kivételes 
állapot demonstrálja a politikai elsőbbségét, általánosítva 
a politikai felsőbbrendűségét a jogi felett.

Az első példa a francia miniszterelnök, Manuel Valls 
2014-es gazdasági reformtörekvéseivel kapcsolatos. A fran
cia kormány élethalálharcot folytatott, hogy egy törvényt 
elfogadtasson a gazdasági reformok érdekében. A törvény 
neve la loi Macron volt, a benyújtó miniszter neve után. 
A miniszterelnök attól tartott, hogy a Nemzetgyűlés nem 
fogja megszavazni. Hogy biztosítsa a törvény életbelépé
sét, a francia alkotmány egyik bekezdésére támaszkodott, 
amely szerint a miniszterelnöknek lehetősége van minden 
törvényhozási periódusban egyetlen törvényjavaslatot saját 
autoritása révén törvényerőre emelni a parlament jóváha
gyása nélkül, feltéve hogy egyben bizalmatlansági indít
ványt nyújt be maga ellen -  a veszély fennállt, hogy le kell 
mondania a kedvezőtlen szavazási eredmény fényében, de 
jól kalkulált, hogy a pártja nem akar előrehozott választá
sokat. Ez az eset jogi eszközökkel állít elő egy mesterséges 
kivételes állapotot, amelynek a döntő eleme azonban poli
tikai: a miniszterelnök ugyanis megbukhatott volna amiatt, 
hogy saját akaratát mint végső szuverenitást érvényesítette. 
Mivel a kormányfő azt gondolta, hogy a gazdaság növeke
dése megköveteli a reformokat, a politikai döntés fölülírta a 
„tiszta” jog kereteit. Macron szerint „a komplexitás francia 
betegség, mi szeretjük a törvényeket, a dekrétumokat és a 
szövegeket”, azaz a politikai döntés egyszerű, szemben áll
hat a törvénnyel, és nem is kell leírni.

A másodikpélda az ún. szakértői kormány jelenségével 
függ össze. A politikatudományi irodalom úgy tárgyalja 
ezt a típusú kormányzást, mint afféle kivételes, áthidaló 
megoldást, ha politikai patthelyzet alakul ki egy ország
ban, általában amikor elfogy a politikai támogatottsága 
egy kormánynak, de nem akarnak új választásokat kiírni. 
Ez történt Berlusconi lemondatása után Olaszországban 
(Mario Monti, 2011) és Gyurcsány Ferenc lemondása 
után Magyarországon (Bajnai Gordon, 2009). A szakértői 
kormány olyan tagokból áll, akik formálisan nem tagjai 
egyik pártnak sem. Mintha a jog és az intézmények ven
nék át az uralmat, politikai döntésre még csak lehetőség 
sincs. Csakhogy az aktus, amellyel lehetővé teszik az idő
nyerést, politikai döntés dolga, ráadásul az ún. szakértői 
kormány legkisebb döntése is politikai, miközben közvet
len népi felhatalmazása nincs. Legitimitását a szaktudás, a 
politikai felfüggesztése látszik biztosítani, afféle morális

felhatalmazásnak nevezhetnénk, amelyet az állítólagos 
szaktudás teremt meg. Valójában azonban pont az ellen
kezőjéről van szó: mivel feltétel nélküli felhatalmazással 
kerül az ilyen kormány hatalomba, valójában a legtisz
tább politikai akarat kifejeződése egy-egy ilyen kormány. 
A politikailag semlegesnek tűnő kormány valójában sza
badon élhet a politikai döntések lehetőségével. Külön
leges állapot, mert a politika világosan megmutatkozik, 
ezúttal szakértelemnek álcázva.

A harmadik példa a második Orbán-kormány 2010
2014 közötti kétharmados többséggel megvalósult kor
mányzása. A demokratikus alkotmányozók, a jogállami 
tervezők nem szoktak reálisan számolni a kétharmados 
többséggel, illetve az abban rejlő politikai potenciállal -  a 
kétharmad ténylegesen teljhatalmat jelent: nem is tudott 
mit kezdeni az EU a magyar helyzettel, idegesen és so
kan ellenségesen reagáltak rá. Alkotmányjogilag minden 
olyan döntést megtehetett, ami kétharmados többséget 
igényelt. Csakhogy ez azt jelenti, hogy a politikai döntés 
nyíltan fölébe kerekedhet a jogi-normatív szempontok
nak. Nem is volt más eszköze az aggódó külföldnek, mint 
önmérsékletre fölszólítani az Orbán-kormányt, amelyet 
azonban a posztkommunizmus elleni politikai szenve
dély vezérelt. A rendszerváltás végrehajtása alkotmányos 
eszközökkel -  lehetne a tömör megfogalmazása, hogy mi 
történt és történik ma is. A politikai szándék és döntések 
tisztán háttérbe szorították a jogi-normatív kontextust, ki
fejezve, hogy a politikai lényege a szuverén és a döntései. 
Vagyis a vezetés döntés, és nem normakövetési gyakorlat. 
Az is kiderül ebből a példából, hogy a szuverenitás nem 
azonos az erőszak alkalmazásával. Ahogy sem az állam, 
sem a hatalom nem azonos az erőszakkal. A különleges 
felhatalmazások, ha időlegesek is, kivételes helyzetet te
remtenek, ilyenkor a politikai nyilvánvaló módon jogi fel
hatalmazással képes a jogi szempontokat a politikai alá 
rendelni.

Mivel a szekularizált politikai fogalmaknak vallási 
gyökerei vannak, nem mondhatunk le a modern politika 
realista újraértelmezéséről. A politika nem jog és nem mo
rál, ahogy a vallással sem volt azonos. Aki ezt nem akarja 
megérteni, annak fogalma sincs a történelemről és a hata
lom útjairól. Az európai politikai gondolkodás majdnem 
a kezdetektől fogva utópikus, de csak az elmúlt kétszáz 
évben fordult elő, hogy tényleges politikai rendszerekben 
öltöttek testet korábban megvalósíthatatlannak tartott el
képzelések. Ma a jogi-morális-normatív politikafelfogás 
vált uralkodóvá, amelyben túltengenek az utópikus ele
mek. A valóságvesztés vagy -felejtés jobb esetben hosszú 
kulturális leépüléshez vezet, rosszabb esetben gyors poli
tikai instabilitásokat okoz, amelyeket elszigetelt válságok
ként élnek meg az emberek, csakhogy a tendenciát kell 
figyelni, nem az egyes válsághelyzetek lefolyását, ame
lyeket oly könnyű mély sóhajok közepette bagatellizálni. 
A politika és az állam rehabilitálása nélkül esély sincs a 
legelső feladat, a biztonság megőrzésére.
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