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A legalitás útvesztői

- Carl Schmittról -

A közjog múvelóje még akkor is ki van téve a politikum veszélyének, ha a "pozitiviz
mus nirvánájába" próbál menekülni. Az anyag, amelyre rá van utalva, amelyből a
fogalmait párolja, egy adott országhoz, politikai hatalomhoz és helyzetekhez köti, s
ezek szerencsés vagy tragikus sorsa 6t is magával sodorja - így kezdődik Carl 5chmitt
egyik személyes vonatkozású írasa' A "helyzetek": a két világháború, a köztük lappan
gó polgárháború, egy diktatúra, amelyekben a szerzö - egyénileg is, "kollektívan" is
- a vesztes oldalon állt. Eszményképeinek, Jean Bodin-nek és Thomas Hobbes-nak a
hasonló sorsa ötlik fel benne - olyan összehasonlítás ez, ami ízléstelen is lehetne. Carl
Schmitt esetében mégsem az.

Schmitt kortársként ésszemtanúként élt át négy politikai rendszert, a wilhelminizmust,
a weimari köztársasá~t,a nemzetiszocializmust és a szövetségi köztársaságor. Szárma
zása, katolicizmusa a müncheni irodalmi és múvészkörökben eltöltött évei alapján
várható lett volna, hogy kozmopolita világpolgár lesz. A nemzet problematikája kez
detben hidegen hagyja, a háború kitörése előtti szellemi mozgósításban nem vesz reszt.
Versailles rázza föl: Németország területi megcsonkítása, gazdasági kirablása és erkölcsi
megaláztatása tudatosítja benne a pacifista-univerzalista frazeológia és a bosszút liheg6
győztes "imperialista" valósága közötti ellentétet.

Noha már az első korszakban írt munkaívaf felhívta magára a figyelmet, tevékeny
ségének fénykora kétségtelenül a weimari köztársaság idejére esik. Ekkor keletkezett
jogiS és politíkaí'' írásai a demokrácia és a tömegtársadalom sokszor kíméletlen, de
pontos elemzését nyújtják. A nemzetiszocialista forradalom első éveiben kollaborál 7, 1937
ben visszavonul a közélett6l, és nemzetközi joggal foglalkozik. Ez a perspektíva hatá
rozza meg a negyedik korszakot isB.

I.

Schmitt gondolatvilágának vezérfonala az Alkotmányelmélet9 • A mú a hozzáértók szerint
a polgári típusú alkotmány klasszikus rendszerezése és elemzése. Schmitt a francia
forradalom egyik teoretikusának, Síeyés abbénak a pouvoir constiiuant-téí. kidolgozott
elméletéből indul ki. A normativista Hans Kelsennel ellentétben, aki az alkotmányt egy
hierarchikus normarendszer csúcsának, a legfőbb normának tekinti, Schmitt számára
az állami jogrendszer egy jogtól idegen elemben gyökerezik. Az alkotmány nem logikai
absztraktum, hanem akarati aktus, tiecizió - egy homogén kollektív szubjektumnak
(nép, nemzet, állam stb.) a politikai döntése. A Politische Theologie az első jelent6sebb írása,
amelyben a decizionizmust mint módszertani elvet meghirdeti.

A decizionizmus a parlamentarizmus polemikus szóhasználatában egyet jelent a
"diktatúrával", a diszkussziónak, a beszéddel való meggyőzésnek az ellenpólusa. Mo
ralizáló vagy politikailag éber szerzők a decizionizmus minden megnyilvánulását a
diktatúra, a "fasizmus" hírnökének tekintik. Ezzel szemben megjegyzendő,hogy a szo
cialista, Hermann Heller tételesen, a polgári normativista Kelsen latensen decizionista.
A decizionizmus politikai vetületének pregnáns megfogalmazása szerint szuverén az,
aki a rendkívüli állapotról döntIO

. A rendkívüli állapot Schmitt szóhasználatában nem
jogi intézmény, hanem államelméleti kategória: az az állapot, amelyben a fennálló al-
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kotmány érvényessége megrendül - gyakorlatilag a polgárháború, A szuverén több
féle döntést hozhat hatályon kívül helyez egy fennálló alkotmányt, új alkotmányt léptet
érvénybe vagy megvédi a régit a támadó ellen. A decizionizmus modszenani vonatko
zásait már Schmitt előtt kimondta a szabadjogi iskola: a bírói ítélet nem vezethető le
maradéktalanul a premisszákból, az akarati elem, az önkény nem küszöbölhetőki be
161e. A tétel annak idején a weimari módszertani vita középpontjában állt, ma már
inkább tiszteletre méltó közhely, mint feltűnést keltő vagy veszélyes újítás. Ennek elle
nére nemcsak a laikus közvélemény, hanem sokszor a szakírok is úgy beszélnek Schmitt
decizionizmusáról, mint náci orientációjának korai megnyilvánulásáról.

A decizionizmus filozófiai vetületére itt csak utalhatunk - tudatosan vállalva a le
egyszerűsítés veszélyét. A Hegel utáni filozófia szakít a felvilágosodás sivár racionaliz
musával, az egyetlen ésoszthatatlan "ész" önelégült és olykor erőszakos triumfalizmu
sával, Schellinget élete végéig kínozza az értelem és akarat megoldatlan antinómiája, a
szabadság, a "gonosz" problematikája. A 19. század Schopenhauert6l Nietzschéig
számtalan formában foglalkozott az akarat principiumával. A döntés - a végtelen
párbeszéd romantikus képzeletének ellentéte - az emberi lét végérvényessége miatt
nem pusztán megtúrend6 technikai szükségszerűség, hanem erkölcsi igazolásra tarthat
számot. A rendkívüli állapot fogalma Kierkegaardnál morális színezetet kap.

A történelemfilozófiai legitimitásért folytatott nemzetközi polgárháboníban a balol
dalnak egy ideig látszólag megcáfolhatatlan érv állott rendelkezésére: függetlenül attól,
hogy milyen joggal, de tény: a Nietzschére hivatkozó mozgalom aktivizmusa Ausch
witzba torkolIt. (Mintha ugyanezen az alapon nem volna legitim, Marxot a sztálini,
zsdanovi, maoi stb. imbecillizálás alapján megítélni!) Lukács Cyörgy, a 19. századi fi
lozófia szemléletváltásának monumentális félreért6je számára Hegellel gyakorlatilag
véget ér a gondolkodás, utána már (Marxot kivéve) csupán irracionalizmus, az "ész
trónfosztása" következik. Nála kevésbé gátlásosak megtalálják a primitív antifasizmus
"intellektuális" jelszavát "Hegeltől - Hitlerig".

II.

A monarchia bukása és a hagyományos legitimitás megszúnte Schmitt szerint jórészt
légüres térbe vetette a klasszikus liberalizmus intézményeit és elveit. Vagy a másik
oldalról nézve: a tömegtársadalom államelméleti fogalmai egy letűnt kor politikai rea
litásához kapcsolódnak. Például a hagyományos liberális elmélet a szabadságjogokat
az államhatalomnak a magánszférából való kizárásaként értelmezi. Ez a felfogás az
állam és a polgári társadalom különválasztásának elvén alapult, és összhangban állt a
végrehajtó és a törvényhozó hatalom tényleges intézményes önállóságával. Ha viszont
az állam - a monarchikus exekutivának mint "idegen testnek" az eltávolítása követ
keztében - nem egyéb, mint a társadalom "önszervez6dése", akkor a szabad
ságjogokat egyrenehezebb értelmezni az állam kizárásával. Másrészt az állami beavat
kozás kézen-közön a társadalom "önrendelkezési aktusává" válik, amelynek korlátai
- az egyén terhére - egyre lazábban kezelhet6k. Nem véletlen, hogy a szociális állam
ideológiája sokszor gátlástalanul folyamodik olyan érvekhez, amelyeket a 18. századi
paternalisztikus-abszolutisztikus állam mondott ki először, és amelyeket a liberális pol
gárság az emberi méltósággal összeegyeztethetetlennek tartott.

Schmitt leghevesebben támadott tétele értelmében a hagyományos legitimitásvesztés
és a tömegtársadalom feltételei között végbemenő demokratizálódás a totalitarizmus
állandó lappangó veszélyét rejti magában. A 20. század első felének eseményeit a fran
cia liberális Tocqueville, vagy a spanyol katolikus monarchista Donoso Cortes bonílátó
jóslatainak beigazolódásaként értelmezi. Ezek az események nem voltak alkalmasak a
jóslat megcáfolására. ElsőkéntOroszország esett el, röviddel utána Olaszország, 33-ban
Németország. Franciaország sem volt immunis a fasizmussal szemben, a kollaboráns

127



Pétain-rezsimnek volt tömegbázisa. Az már talán kevésbé ismeretes, hogya roosevelti
etatista gazdaságpolitikát, a New Dealt több ponton Mussolini korporatizmusa inspirál
ta. így már érthetőbb,hogy Schmitt a nemzetiszocialista hatalomátvételben nem rövid
közjátékot lát, hanem kikerülhetetlen történelmi szükségszerűségbeteljesülését, amely
re hosszú időre, talán végérvényesen be kell rendezkedni, és amelyet legfeljebb belső

bomlasztó munkával lehet jogállami irányba terelni.
Schmitt az elsők között ismerte fel, hogy a demokrácia és a pluralizmus elvei, ame

lyeket a szokványos politológiai irodalom összemos, nem feltétlenül állnak harmonikus
viszonyban egymással; hogy a demokratikus eljárások és intézmények pluralizmusel
lenesek, hogya pluralista intézmények antidemokratikusak is lehetnek. Schmitt felis
merte a pluralizmuselméletben rejlő anarchikus tendenciákat is, amelyek a konkrét
politikai. helyzetben közvetlen veszéllyel fenyegettek. Némelyek számára, akik 
Schmitt kifejezésével élve - a diagnosztát nem tudják a prófétától megkülönböztetni,
ezek a tételek utólag Schmitt kezdeti "fasiszta", de legalábbis antidemokratikus irányu
lásának bizonyítékai. A határtalan toleranciát hirdető demokraták hamisítatlan monar
chista türelmetlenséggel válaszoltak a demokratikus szuverén elleni "felségsértésre".

A pluralizmuselmélet kritikáját a tekintélyuralmi rendszerek oldaláról nézve nehéz
elfogulatlanul megítélni. A pluralizmus legcsekélyebb bírálata automatikusan a totali
tarizmus melletti állásfoglalásnak tűnik, hiszen a pluralizmuselmélet legmértéktelenebb
túlzásai is elhanyagolhatók az "alapigazsághoz" képest, legalábbis mindaddig, amíg
nincsenek közvetlen gyakorlati következményei. Schmittnek a pluralizmuselmélet elle
ni támadásai valójában Harold laski - pontosabban laskinak a mai pluralizmuselmé
let által is széls6ségesnek ítélt - elmélete ellen irányultak. Talán nem közismert, hogy
laski végül is a marxizmusnál kötött ki, és a pluralizmus kiteljesedését a prole
tárforradalom győzelme utáni állapottól várta. Schmitt állásfoglalása, e tekintetben leg
alábbis, Kelet-Európában valószínűlegnem ébreszt ellenszenvet. A weimari köztársaság
helyzete tragikus pontossággal igazolta a tételt, hogya polgári liberalizmusnak az ál
lamról alkotott eszményképe, a gyenge ("éjjeliőr-")állam nem biztosítja automatikusan
a politikai és egyéb érdekszervezetek zavartalan érvényesülését. A verseny valódi harc
cá, polgárháborúvá fajulhat és a totalitarista hatalomátvétel csíráit érleli. Schmitt úgy
nevezett antipluralizmusa nem doktrinér etatizmus, hanem a weimari köztársaságot
fenyegető kommunista és nemzetiszocialista forradalom elleni harc elméleti lecsapódá
sa, és a weimari alkotmány melletti állásfoglalásának bizonyítéka.

llL

"Hogyan történhetett, hogy X. y. végül is a nácikkal... stb.?"
A kommunizmus értelmiségi kiszolgálóinak nem szokás hasonló éllel föltenni a kér

dést. A patetikus-vádaskodó hangvétel elárulja, hogya kérdező az 1933-tól 1938-ig
terjedő időszakot Auschwitz perspektívájából nézi. A szemlélet ahistorikus voltát a
kirohanások orgiája hivatott elködösíteni. Ugy tűnik, hogy Németországnak a ver
sailles-i diktátum által okozott gazdasági megterhelése és politikai megaláztatása, a
monarchia bukása után létrejött legitimációs úr és a modernizádó egyéb bomlasztó kísé
r6jelenségei pontosabb választ adnak a kérdésre, mint eszmetörténeti vagy néplélektani
spekulációk. Nem áll módunkban ezeket a tényezőket részletesen ismertetni. Carl Schmitt
nek - és egyben az akkori német értelmiség egy részének - a nemzetiszodalizmushoz
vezető úlját nem csupán fölényesen elítélni lehet, hanem megérteni isll .

Weimar utolsó évei gazdaságilag a nyomasztó munkanélküliség és a tisztázatlan
végösszegú hadi kártérítés, politikailag a bal- és jobboldalról fenyegetó totalitarizmus
jegyében teltek. A kisebbségbe került polgári pártok csupán a weimari alkotmány 48.
cikkelye alapján álló szükségállapot (elnöki diktatúra) intézménye segítségével tudnak
kormányozni. A demokratikus alkotmányforma hallgatólagos feltétele, hogy van egy
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tényleges, politikai felel6sséget vállaló parlamenti többség, Weimar utolsó éveiben kró
níkusan nem teljesült A harmincas évek elejétól kezdve Németország sorsát kisebbségi
kormányok gyakorlatilag "diktatórikusan" intézték. A diktatúra ezekben az években
annyit jelentett, hogy a totalitárius mozgalmakat megkísérelték távol tartani a hatalom
tól. Schmitt, minden kritikájától függetlenül, lojális volt a weimari köztársasághoz és
az utolsó elnöki diktatúrák jogi tanácsosaként szolgált. Közvetlenül Hitler kinevezése
el6tt, 1932 decemberében közreműködött Schleicher tábornok "Querfront"-tervében,
amely a konzervatív és a mérsékelt baloldali erők (szociáldemokrácia, szakszervezetek)
segítségével az NSDAP szakadását próbálta kiprovokáini12 .

Az 1932-es évben választásról választásra nőtt az antidemokratikus pártok szavazó
inak száma. Kommunista és nemzetiszocialista képviselők számszerű többséget alkot
tak a Reichstagban, de többre mint közös obstrukcióra nem voltak hajlandók. A tör
vények vagy az ellenzéki többség tartózkodásának köszönhették létrejöttüket, vagy pe
dig szükségállapoti intézkedésként, elnöki rendeletként léptek érvénybe. Ezeknek az
éveknek a végzetes dilemmája - diktatúra vagy demokrácia - gyakorlatilag a követ
kez6ket jelentette: Hitlert perifériára szorítani, avagy - mint a legerosebb parlamenti
frakció reprezentánsát - az elfogadott gyakorlat szerint kormányalakítással megbízni.
A demokratikus változat hívei nem a nagytőke, a klérus stb. és fasizmus szömyszövet
ségének aktivistái voltak, amint azt a III. Internacionálé (sokak számára ma is érvényes)
fasizmuselmélete állítja. A hátsó szándék ugyanaz (és éppoly végzetesen naiv) volt,
mint amely Oroszországban a bolsevikok kezére játszotta a hatalmat kormányra en
gedni, hogy lejárassák magukat és veszítsenek a tömegekre gyakorolt vonzerejükból.

Hitlert, a legerősebb parlamenti frakció vezető politikusát az államelnök 1933 janu
árjában kormányalakítással bízta meg. Az aktus, amelyet az antifasiszta propaganda
"hatalomátvétellé", a nemzetiszocialisták "forradalommá" stilizál tak, alkotmányjogi
szempontból támadhatatlan volt. A weimari alkotmány alapvető konstrukciós hibái
közé tartozott, hogy az "alkotmányellenes tevékenység' tényállását csupán formailag,
nem pedig tartalmilag határozta meg. Carl Schmitt egyike volt a keveseknek, akik
korán felismerték, hogyarelativizmusnak és érdeksemlegességnek a békebeli időkból

örökölt elve, amely minden politikai pártnak vagy csoportosulásnak elvben egyenlő

esélyt nyújt a kormányalakításra, a megváltozott körülmények között végzetes lehet. A
Verfassungslehre központi tétele szerint minden alkotmány tartalmaz egy "magot" (alap
vető intézménr:t), amely az államon belüli természetes és jogi személyek számára szent
és sérthetetlen 3 . A weimari köztársaságot nem lehet kétharmados többséggel monar
chiává vagy bolsevik tanácsköztársasággá alakítani.

A Legalitiit und Legitimitiit című írása még egyértelműbb:egyenlő esélyt csak annak
adhatunk, akiról feltételezzük, hogy maga is hasonlóan cselekszik. Minden más felfogás
öngyilkosság volna és magának az alapelvnek mondana ellent. Az erős államot az
jellemzi, hogy különbséget tud tenni "ellenség és barát',14 között, és nem szolgáltatja
ki magát - a demokratizmus mlszava alatt - a demokrácia ellenségeinek. A weimari
alkotmány mérvadőértelmezői 5 érdekes, de jogilag tarthatatlan eszmefuttatásnak ítél
ték Schmitt tételét. Igy történhetett, hogy Hitler, miután nyilvánosan kötelezte magát,
hogy politikai céljait csakis legális eszközökkel próbálja megvalósítani, formális jogi
szempontból támadhatatlan volt. Ezzel szemben a centrum egyes vezető politikusainak
szemében éppen Carl Schmittnek a szélsőséges pártok elleni agitációja számított alkot
mányellenesnek. De térjünk vissza az alapkérdéshez: hogyan is sodródott Carl Schmitt
a mozgalomba? Az idevonatkozó német nyelvű irodalomban uralkodó vélemények
szerint Schmitt (közvetlenül vagy közvetve) a nemzetiszocializmus szálláscsinálói közé
tartozott, mások szerint jellemtelen opportunista, aki egy esetleges kommunista hata
lomátvétel esetén kommunista szolgálatba állt volna. A bizonyítás rendszerint Komín
tem-sémákat követ - még Schmitt "polgári" kritikusainál is.

Hitlemek a munkanélküliség elleni és egyéb szociális intézkedései, valamint kezdeti
külpolitikai sikerei (például a Saar-vidék visszafoglalása) olyan teljesítmények voltak,

129



amelyekhez hasonlót a harmincas évek recessziója idején kevés demokratikus legitímá
ciójú politikus mondhatott magáénak. Schmitt tényleges indítékai között első helyen
szerepelt a versailles-i imperialista diktátum elfogadhatatlansága, valamint a remény,
hogy az NSDAP-nak sikerül megváltoztatni a status quo-t. A hit, hogyanemzetiszo
cializmus akcionizmusa a versailles-i diktátum revíziójával nyugvópontra ér, nem csu
pán német értelmiségiek, hanem tapasztalt európai politikusok végzetes tévedése is
volt. A Hitler vezette kormányban az NSDAP kezdetben kisebbségben volt. Schmitt a
koalíciós partner, a centrum, személy szerint Papen alkancellár jogi tanácsadójaként
működött közre törvényszövegek kidolgozásában. A hatalomátvétel mértékében egyre
jelentéktelenebbé válik a különb~. 1933 májusában - az id6közben megszavazott
különleges felhatalmazási törvény! de facto hatályon kívül helyezte a weimari alkot
mányt - Carl Schmitt belépett a Nemzeti Szocialista Pártba.

A Harmadik Birodalom idején írt apologetikus írásai sajátosan szürkék és színtelenek
a korábbiakhoz képest - nyilván nem belső meggyőződés fűti 6ket. Schmitt valódi
szándékait tulajdonképpen a sorok közt olvasva lehet kihámozni, ami a háború utáni
kritikusainak többsége számára ismeretlen művészet! Míg Schmitt korábbi írásainak
"rejtett" antidemokratizmusát agyafúrt találékonysággalleplezik le, az 1933 utáni írá
sait a legapróbb részletében is készpénznek veszik - mintha a legtermészetesebb vol
na, hogy az ember a demokráciában virágnyelven, a diktatúrában pedig kendőzetlenül

beszél. Az új rendszert elemző első nagyobb munkája17 felületes olvasásban nem
egyéb, mint a nemzetiszocialista állam apológiája. Ez a munka alapozza meg Schmitt
nek mint a "totális állam" ideológusának kétes hímevét18

• Figyelemre méltó azonban,
hogy Schmitt semmit nem hirdet meg, előlegez vagy szorgalmaz, hanem csakis kész
tények magyarázatára szorítkozik. Az elfogulatlan olvasó ezen túlmen6en meglep6 ál
lításokra bukkan. Schmitt a későbbi tragikus kimenetel szempontjából becsvágyó, na
ivnak bizonyuló politikai célt tűz maga elé: megkísérli az élet minden területét ellen
őrzés alá vonó .mozgalmat" jogállami korlátok közé szorítani, a közéletben a közigaz
gatásban és a jogalkalmazásban semleges, politikamentes szférákat teremteni. A "rendi
állam" koncepciójával a helyi önkormányzat decentralizáló törekvéseit próbálja nem
zetiszocialista gondolatkincsként elfogadtatni'" . Itt válik nyilvánvalóvá Schmitt etatiz
musának jogállami komponense: a bürokratikus államgépezetnek a Max Weber-i érte
lemben való semlegessége nem csupán a mindenkori hatalmi elit kiszolgálását jelenti,
hanem a polgári ellenállás mozzanatát is magában hordozhatja.

Schmitt hírhedt megnyilatkozásainak egyike a Röhm-puccs leverését jogilag igazoló
írása20

• Ma már nehéz megállapítani, hogy az SA valóban puccsra készült-e vagy sem.
Tény, hogya mozgalom forradalmi szárnya a "tókével" szembeni kapitulációként, a
forradalmi eszmények elárulásaként értelmezte Hitler pragmatista politikáját, amely
a kommunista gyakorlattal ellentétben - nem számolta fel a magánszektort, nem ir
totta ki a középosztályt, nem száműzte a gazdasági és a pénzügyi szakértelmet. A
kortársak nagy része számára a Hitler-Röhm konfliktus az igazi (autoritárius) rend
vagy a permanens forradalom hübrisze közötti alternatívaként jelent meg. Az SA-val
való leszámolás azt a látszatot keltette, hogy a nemzetiszocializmus kigyógyult gyer
mekbetegségéb61 és megszabadult a szélsőséges elemekt6l. Történelmi összehasonlítás
ban (Sztálin, Pol Pot) az akció "mértéktartó" öldöklésnek bizonyult, de a végrehajtók
kihasználták az alkalmat olyan politikai személyekkel való leszámolásra, akiknek az
SA-hoz semmi közük sem volt. Schmitt helyeselte az SA-val való leszámolást, amely
szerinte a polgárháború veszélyét hárította el, de követelte az akciók tetteseinek szigorú
felelősségre vonásá~l . A Schmitt-irodalom nagy része, ezt a mozzanatot elhallgatva,
az írást feltétlen húségnyilatkozatnak vagy - tekintve, hogy az akcióknak Schmitt
barátai vagy korábbi politikai eszmetársai estek áldozatul - határtalan opportuniz
musnak tünteti fel.

A náci-karrier nem tartott sokáig. Schmitt prozelitának számított, akinek gyors és
érdemtelen felemelkedése szerény képességű, de kezdettől fogva elvhű nácikat szorított
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háttérbe. Az SS titkosszolgálata 1936 végén hajtóvadászadot indított ellene. A Das
Schwarze Korps hetilap hétr61 hétre újabb bizonyítékokkal rukkolt elő: hogy korábbi
írásaiban a weimari alkotmányt védte, hogy szoros kapcsolatban állt a politikai katoli
cizmus képviselőivel, hogy az elnöki rendszerek tanácsadójaként lépett fel a szélsőséges

mozgalmak, tehát a nemzetiszocialisták ellen is, hogy számtalan zsidó barátja volt stb.
De nemcsak a korábbi bűneit olvasták fejére, hanem az 1933utáni, apologetikus jellegű

írásaiban is ideológiai elhajast, illetve szándékos diverziót véltek felismerni. 5chmittnek
le kellett mondania funkci6iról, de nem került koncentrációs táborba, még a pártból
sem zárták ki. A nemzetiszocialista Németország békeidóben, legalábbis a "Kristály-éj
szakáig',22 nem jutott a terromak olyan fokára, mint a sztálini Szovjetuni6.

rv

A Harmadik Birodalommal való kollaborációja ezzel be is fejeződött. Schmitt nem vállal
többé közéleti szerepet. 1939-benmégis újabb munkával23 keltett figyelmet, amelynek
a Hitler által teremtett új európai helyzet kölcsönzött aktualitást. Az elmélet központi
fogalma, a "Grossraum" bekerül a köztudatba. Schrnitt újra támadások kereszttüzében
áll. Az angolszász sajtó szerint Carl Schrnitt a német terjeszkedési politika szürke emi
nenciása, Hitler kulcsembere. Az ellentétes oldalról náci jogászok támadják meglehető

sen hevesen, szemére vetve, hogy nem ismeri el a faji tényező és a "Lebensraum"
központi jelentőségét. Hogy az új elmélet mibenlétét kellőképpen felmérhessük,
Schmittnek egy korábbi írására kell emlékeztetnünk. Az 1927-ben megjelent esszé, a
Begriff des Politischen a nemzetközi jog klasszikus modelljébe - jus publicum europae
um - torkolIt. A modell szerint minden szuverén állam rendelkezik a hadviselés, a jus
belli jogával. Hogya szuverenitás megvédéséhez szükséges gazdasági-politikai hata
lommal is rendelkeznek, itt még nem jogi, hanem ténykérdésnek számít. Schrnitt új
elmélete a tényleges helyzetet a jogi konstrukció szerves részévé avatja. A nemzetálla
mok egy része valójában nem a saját erejének, hanem egy helyi rendfenntartó hata
lomnak (Ordnungsmacht) köszönheti, hogya többiek is elismerik a szuverenitását. A
doktrína központi kategóriája az idegen beavatkozás tilalma (,t,Interventionsverbot für
raumfremde Machte"), legismertebb jogi példája a Monroe-elv-4

.

A modem területi nemzeti állam a 16--17. század vallásháborúiból nőtt ki. Hatalmi
monopóliumának legitimitása abban áll - Schmitt ebben is Hobbes tanítványa -,
hogy képes a polgárháború veszélyét elhárítani. Az ő oltalma alatt alakult ki az az
okcidentális típusú racionalitás, amelyr61 Max Weber oly megejt6en beszél. Az új elmé
let szerint az állam kora lejár05 - nem elhal, mint Marxnál, hanem beolvad egy
átfogóbb intézménybe - a "Grossraum"-ba, Schmitt nosztalgiája sejteti, hogy nem tu
dott maradéktalanul azonosulni az új fejleménnyel.

v.

Az 1945-ösösszeomlás után Schrnitt elóbb szovjet, majd amerikai fogságba került. Kez
detben a nürnbergi törvényszék elé akarták állítani, de már az előzetes eljárás során
elejtették a háborús bűnösség vádját. A közvélemény keményebben ítélt. Megkezdődött
a nyomok eltüntetése. Publicisták és moralisták hada, egykori szakmai ellenfelek,
kompromittált jogászkollégák és a magukat Schmitt miatt mellőzötteknek érző hithű

nácik különös egyetértésben tülekednek, dolgoznak a "Carl Schmitt-ügyön". Van, aki
célracionális megfontolásból rúg egyet rajta - igazolandó erkölcsi feddhetetlenségét
vagy politikai megbízhatóságát. Mások epileptoid révületben ismételgetnek ördögűző

mond6kát - megtakarítand6 a gondolataival való érdemi foglalkozást. Akik 1936-ban
mint katolikus-polgári értelmiségi t, zsid6barátot és az NSDAP betiltását szorgalmazót
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leplezik le, látványosan búnbánatot mutatnak, "önkritikát gyakorolnak", és az ötvenes
évek elején már újra tanítanak. Schmitt nem hajlandó magát alávetni az "Entnazifizie
rong", számára groteszk eljárásának. Nem is jut többé tanszékhez - sikerült ártalmat
lanná tenni a demokrácia ellenségét! Élete hátralev6 negyven évét szellemi karanténban
tölti. Plettenbergi menedéke San Casciano néven - hommagge il. Machiavelli - válik
ismertté a tanítványok és barátok körében.
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