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The act of a free man 
Connected to the balance of the world 
Projects itself into the infinite 
But the fracture 
Its ontological ballast 
The dispersion and the overcoming 
Bring a harvest of increasing conflict 
A descending spiral of splinters 
Lacerating the meridians. 
The temple stands 
Its walls a prison 
For the Katechon 
While the plowshare grates 
On the crystal hard and vivid tear 
And blood pours from the furrows 
While the star shines high 
No place to cover from 
Its rotten light  
(Deathspell Omega: Chaining the Katechon) 
 

 

 
And we would do just about anything 
Just to translate this void into substance 
(Rome: Wilde Lager) 
 

 

 
Metaphysik ist etwas Unvermeidliches 
(Carl Schmitt: Politische Romantik) 
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Bevezető 

1. A legfőbb megkülönböztetés 
Miként előfeltételezi-e a politikai schmitti fogalma a nyelvet? Ez, A politikai fogalma 

kezdősorát idéző kérdés áll az alábbi dolgozat középpontjában. Van-e – kimondva, 

kimondatlanul – szerepe a nyelvnek Carl Schmitt politikaelméletében? Jobban érthetőek-e 

Schmitt kulcsfogalmai olyan elemzésnek alávetve, mely igyekszik tudatosítani ezek nyelvi 

meghatározottságát, függésüket nyelvi megformálásuktól, illetve összefonódásukat a 

nyelviség szempontjaival? Válaszom az, hogy igen, a nyelv megkerülhetetlen szerepet játszik 

Schmitt politikaelméletében, ám meglepő módon ez korántsem jelenik meg kellő súllyal még 

a lenyűgöző és olykor nyomasztó módon bővülő szakirodalomban sem.  

Érdemes rögtön tisztázni, hogy mi nem a nyelv problémája Schmittnél, hogy világossá váljon 

a kérdés jelentősége. Először is a legkevésbé sem mellékes szempont, amely csak 

érintőlegesen kerül szóba vagy, amelyet csak sokrétegű olvasással, elemzéssel lehetne 

felszínre hozni, hanem ott van mindenki szeme előtt, aki valamely munkáját kézbe veszi. 

Megkockáztatom, olyan szempontról van szó, mely nélkül Schmitt meg sem érthető. A nyelv 

Schmittnél emellett nem is pusztán beszéd és tett, még a napi politikából is jól ismert 

szembeállításának egyik – kritika alá vont – pólusa. A nyelviség nem egyszerűen a 

decizionizmus tagadása, mert még a kivételes állapotról döntést hozó szuverén cselekedete 

sem állítható egyszerűen szembe a nyelviséggel. A döntés nem a beszéd ellentéte, azaz a 

cselekvés nem ellenpólusa a nyelvnek még a schmitti határhelyzet esetében sem.  

Ha viszont ezen egyszerű – ám politikailag kétségkívül hatékony – szembeállításon túl 

Schmitt munkáiról kiderül, hogy olvashatók úgy is, mint amelyek éppen politika és nyelv 

rendkívül összetett viszonyáról szólnak, akkor egy kettős dilemma tárul fel. Egyik oldalról 

arról van szó, hogy a politika mennyiben nyelvi már eleve, miként függ a nyelvtől, illetve 

hogyan válik a nyelvi megjelenés által meghatározottá. Másik oldalról ugyanakkor azt is 

figyelembe kell venni, hogy – amennyiben Schmitt nyomán indulunk el – a nyelv már eleve a 

politikai módján lép működésbe. A politikai és a nyelvi között tehát kettős viszony 

feltételezhető: szétválasztottságról, szétválaszthatóságról és megkülönböztetésről van szó, ami 

ugyanakkor mindig egymásba kapcsolódássá válik. Mert szét lehet választani a nyelvit és a 

politikait, de ez egy olyan cselekvés, amely csak nyelvileg képes érvényesülni, és amely 

potenciálisan politikailag is hatékonnyá válik. A politikai sohasem oldódik fel teljes 

egészében a nyelvben, a nyelvi pedig sohasem semlegesítődhet átlátszó közegként a politikai 
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előtt. A politika és a nyelv közötti megkülönböztetés Schmittnél megjelenő kettős – egyszerre 

politikai és nyelvi – problémája az, amivel dolgozatomban foglalkozni fogok.  

Ez a politikaelmélet, vagyis egy szemléletileg szűkebb kérdésfeltevés irányába mutat, ami 

persze Schmitt rendkívül széles érdeklődésére tekintettel magyarázatot igényel. Schmitt 

alapvetően jogász volt, és mint kifejtette, valójában jogászok, pontosabban 

alkotmányjogászok és a nemzetközi jog szakértői számára írta munkáit (Schmitt 2002, 10),
1
 

de legismertebb munkái is nyilvánvalóan túllépnek a szűkebb szaktudományos 

megközelítésen, nem is beszélve teológiai, irodalmi, eszmetörténeti vagy aktuálpolitikai 

írásainak tágabb nézőpontjáról. A politikaelmélet kifejezést azonban nem szaktudományi 

meghatározásként használom az alábbiakban, noha a fogalom a lehető legszorosabban 

kapcsolódik a politikatudományhoz, hanem olyan megközelítésként, amely ezeken a 

kategóriákon túllépve mindenben képes érvényesíteni a politikai kérdés lehetőségét. A 

politikaelmélet a politika természetének, mibenlétének kérdése. Minden, ami politikailag 

releváns lehet, politikaelméletileg is vizsgálható, mert a politikai vonatkozás magában 

hordozza a politika természetére vonatkozó előfeltevéseket. Ebben az értelemben minden 

politikai nyilatkozatnak, politikai programnak, kormányzati cselekvésnek, politikai 

pamfletnek, empirikus politikatudományi munkának és politikafilozófiai értekezésnek van 

politikaelméleti vonatkozása, hiszen mindezek csak úgy kerülhetnek szóba, hogy kialakítják 

vagy akár csak kimondatlanul magukban hordozzák a politika természetére vonatkozó 

feltevésüket.  

Amikor tehát Schmitt jogtudományt, irodalomkritikát, netán irodalmat művelt, akkor munkái 

politikaelméletileg egyaránt relevánsnak tekinthetők abból a szempontból, hogy mind 

vizsgálhatóvá teszik a politika természetére, mibenlétére és hogyanjára vonatkozó 

szempontokat. Schmitt esete annyiban több egy ilyen külső szempont érvényesítésénél, hogy 

nála tematikusan is megjelenik a politikaelmélet problémája. Sőt, Schmitt munkáin keresztül 

éppen az érthető meg, hogy a politika megismerésére irányuló törekvések ugyancsak 

politikaelméleti előfeltevéseken nyugszanak, ilyen módon tehát a politika episztemológiája 

egyben az episztemológia, minden episztemológia politikája is. Schmitt fogalma, a das 

Politische éppen ezt állítja középpontba. Itt pedig visszatérünk a nyelviség problémájához, a 

                                                 
1
 A Der Begriff des Politischen 1963-as kiadásának előszava szerint. Lásd ehhez még Meier (1995, 3). A 

kijelentést persze érdemes a tágabb összefüggést is szem előtt tartva olvasni, hiszen itt arról van szó, hogy 

Schmitt – nyilvánvalóan hiábavaló módon, ezt ő tudhatná a leginkább – igyekszik elhatárolni egymástól a 

politikai és a szakmai olvasatokat. Vö. a Glossarium bejegyzéseit (Schmitt 1991, 3.12.47; 28.4.48. A Glossarium 

szövegére a továbbiakban is a bejegyzések dátuma szerint hivatkozom.) 
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világról való tudás közvetítettségének kérdéséhez, a nyelvhez, ami az ember világtól való 

elválasztottságának és a világgal való összetartozásának problematikus, de megkerülhetetlen 

közege.  

Schmitt a politikai fogalma mentén fogta fel a világhoz való viszony kérdését, amint erre Leo 

Strauss már korán, természet és kultúra fogalmai kapcsán felhívta a figyelmet (Strauss 1995 

[1932]: 97-98), és ezzel mindenki szembesülni kényszerül, aki Schmitt nyomán
2
 felteszi a 

politikai totalitására vonatkozó kérdést. Nem véletlen, hogy Schmitt könnyen félreérthető 

gondolkodó, ezen az úton ugyanis nagyon könnyű aporetikus, totalitárius vagy rezignált 

következtetésekre is eljutni, hiszen annak belátásáról van szó, hogy nemcsak, hogy nem 

lehetnek véglegesen megalapozott ismereteink a világról odakint, de amit megtudunk, 

ráadásul valami olyasminek a logikája szerint jön létre, amit sokan inkább kordában 

szeretnének tartani. Némileg leegyszerűsítve a problémát, azt mondhatni, hogy Schmitt 

pusztán ennek a vágynak a tarthatatlanságára mutatott rá. Ám miközben ezzel foglalkozott, 

újra és újra beleütközött a nyelviség problémájába végigjárva mindhárom említett 

viszonyulást, amelyek közül leginkább talán az aporetikus tekinthető mégis állandó 

jelzőjének, már amennyiben valaki nem elégszik meg a következetlenség vagy az 

opportunizmus szinte mindent magyarázni képes ítéletével.  

2. Carl Schmitt töréspontjai 
A legfőbb megkülönböztetés problémája persze alapvetően kontextuálisan értelmezendő, és 

Schmitt gondolatainak teljes félreértése lenne örökérvényű igazságokként megragadni a 

politikai és a nyelv kapcsolatát, illetve a közöttük húzódó, Schmitt által értelmezett törést. 

Ráadásul, mint mindig, Schmitt esetében is egymást átfedő kontextuális mezők együttes 

jelenlétét kell figyelembe venni. Az életrajzi történések és az eszmei háttér átalakulása az 

életpálya elején, majd csúcspontján is, a történelmi korszakok és fordulópontok és a politikai 

aktualitások nyilvánvalóan jelen vannak a szövegekben. Mindezeket összegezve feltűnővé 

válik, hogy Schmittnél alapvetően a kontextusok törésekként tematizálódnak, és épülnek be 

gondolkodásába. A Schmitt politikaelméletének (és politikai pozíciójának) hátterét jelentő 

törések olyan fordulópontok, amelyek a politikai kiküszöbölhetetlen jelenléte mellett is más 

és más logika mentén szerveződő kontextusokat hoztak létre. Első látásra e töréspontok egy 

hanyatlástörténet, a modernitásban érvényesülő dezintegráció köré szervezik Schmitt 

                                                 
2
 Mint például – Schmitt kapcsán, de teljes más kontextusban – Michel Foucault, aki a „semmi sem politikai” és 

a „minden politikai” szembenálló pozícióinak összekapcsolódásáról beszél (Foucault 2006, 568). Heinrich Meier 

azt hangsúlyozza, ahogyan a politikai az embert teljes egészében megragadó totalitássá válik, és ebben az 

értelemben írja, hogy Schmittnél mint lehetőség és eshetőség már mindig minden politikai (Meier 2011: 34.) 
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munkáit, de megalapozottan lehet érvelni amellett, hogy valójában nem is annyira a konkrét – 

történelmi és szellemi – eseményekről van szó, mint inkább a törés általános, strukturálisan 

értendő problémájáról, ami minden egyes kontextusban másként jelentkezik, miközben 

tematikus kapcsolat nyilvánvalóan van közöttük. A strukturálisan vagy analogikusan azonos 

törések egy folyamatát Schmitt a Semlegesítődések és depolitizálódások korszaka című 

szövegében írja le, ahol teológia, morál, gazdaság és technológia egymást követő 

korszakainak központi fogalmairól, amelyekről úgy remélték, képes semlegesíteni a kor 

uralkodó konfliktusait, mind kiderül, hogy a bennük meghúzódó különbségek olyan 

intenzívvé válnak, hogy végül politikaivá válnak (Schmitt 2002).  

Közismerten nagy jelentősége van Schmittnél a kereszténység felbomlásának, a katolicizmus 

partikularizálódásának, ami éppen az imént említett semlegesítődések és semlegesítési 

törekvések történeti kezdetére esik, így Schmitt gondolatai mintha azt sugallnák, hogy a 

reformációt megelőző időszak volt az az ideális állapot, amelynek helyreállítása képes volna 

változtatni az azóta eltelt korszakok problémáin is. Ebben az értelemben Schmitt a modernitás 

kontextusának gondolkodója, modernitás alatt a törés általánossá válását, a modernitást mint 

krízist értve, mely az egyházban éppúgy meghatározó, mint az államiság területén, de a morál 

és a megismerés szempontjából hasonlóképpen. A korszakos törést – részben Joseph de 

Maistre nyomán – a felvilágosodás és a francia forradalom jelenti, de Schmitt számára 

legalább ekkora jelentősége van – negatív értelemben – Descartes filozófiájának, a kétely 

szisztematikussá tételének. A romantika, majd a parlamentarizmus kisebb korszakokban, de 

ugyancsak a törés által formált kontextus értelmében határozzák meg Schmitt gondolkodását,
3
 

ami nem azt jelenti, hogy ezeknek a jelenségeknek a megítélése ne lenne ambivalens nála, 

ahogyan az a későbbi fejezetekben részletesen is látható lesz. 

Természetesen beszélhetünk biográfiai értelemben vett töréspontokról is. Bendersky és 

Mehring például vélhetően helyesen mutatnak rá az első világháború jelentőségére ebben az 

összefüggésben (Bendersky 1983: 23.; 35.; Mehring 2009: 49.; 85-86.; 92.), annak ellenére is, 

hogy Schmitt nem vett részt harci cselekményekben. A második világháború a ma élők 

számára aligha teszi lehetővé annak megértését, hogy mit jelentett a totális háborúval való 

szembesülés, a harc területének, intenzitásának radikális kiterjedése, még a 19. században már 

érzékelhető előjelek ellenére is. Világosan látszik, hogy Schmittnél a politikai fogalma felé 

                                                 
3
 John P. McCormick elemzésének központi állítása szerint Schmitt liberalizmus-, és parlamentarizmus-kritikája 

a modernitás szélesebb értelemben vett kritikájából, tehát nem pusztán a weimari köztársaság politikai 

konfliktusaiból vezethető le (McCormick 1997: 4.) 
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való fordulás időben legalábbis egybeesik ennek a tapasztalatnak a feldolgozásával, és ez már 

jóval A politikai fogalma című munka előtt megkezdődött.  

A személyes és családi élet töréspontjai, a két házasság, illetve az első felbontásából származó 

konfliktus a katolikus egyházzal, a második házasságot kísérő betegségek mind lehetnek 

olyan tényezők (Mehring 2009), amelyek hozzájárulhattak a munkák karakteréhez, ezek 

jelentőségének megítélése azonban túllép e dolgozat keretein, és előfeltevéseimmel sem fér 

össze. A politikaelméleti pozíciók hozzákapcsolása a szerző személyes helyzetéhez, életének 

fordulópontjaihoz, látványos és sokszor egyszerű, ám aligha kimerítő magyarázatot kínál, de 

mindenekelőtt elfedi a szöveg önmagában vett, és Schmitt esetében eddig kellően nem 

vizsgált belső problémáit.  

Ennél bonyolultabb kérdést jelentenek a politikai pozíciókat illető változások: a weimari 

köztársasághoz való viszony, az 1920-as évek centrista-katolikus preferenciája, majd persze a 

legkritikusabb, a nemzetiszocialista irányváltás, ennek gyors és nyilvános kudarca alig három 

évvel az NSDAP-be való 1933-as belépést és fontos közéleti pozíciók elnyerését követően, 

hogy végül náci múltjával Schmittnek egy amerikai fogolytáborban töltött őrizetben kelljen 

szembenézni.  

Fontos kérdés, hogy lehet-e Schmitt munkáival anélkül foglalkozni, hogy az értelmező állást 

foglaljon nemzetiszocializmus és antiszemitizmus kérdésében, pontosabban abban, hogy ezek 

a pozíciók mennyiben határozták meg a munkákat, netán Schmitt munkái mennyiben lehettek 

előkészítői Adolf Hitler diktatúrájának.  

Két érv szól amellett, hogy az alábbiakban ezek a vonatkozások ne kapjanak központi 

szerepet. Az első egy kézenfekvő, a Schmittel kapcsolatos viták kiterjedtségére vonatkozó 

mennyiségi érv. Annyi munka született, életrajzi, elméleti és politikai szempontokat egyaránt 

feldolgozva Schmitt náci érintettségéről, hogy teljesen feleslegesnek tűnik ezek számát 

szaporítani egy olyan munkába ágyazva, melynek éppen az a célja, hogy új megvilágításból 

vizsgálja Schmitt munkáit. És pontosan ebből az utóbbi szempontból következik a második, 

minőségi érv. Sokszor tapasztalni, hogy a náci Németország idejére vonatkozó Schmitt-

értelmezések, még az átfogóbb munkákon belül is, olyan mértékben módosítják a kutatások 

fókuszát, hogy minden más lehetséges témát háttérbe szorítanak, mintha ez lenne az 

elsődleges perspektíva, ahonnan Schmittet olvasni kellene. Még amennyiben etikai 

szempontból így is van, hasznosabbnak látszott egy olyan munkát elkészíteni, mely inkább 

egy másik kérdést állít középpontba, abban bízva, hogy ami hiányként tűnik fel abból a 
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szempontból, az valójában adalék lehet még a leginkább bevett Schmitt-értelmezések mellett 

is.   

Mert bár fontos, hogy az egyes történeti töréspontok milyen kontextusok képében határozzák 

meg Schmitt elemzéseit, de ennél tágabb értelemben amellett is lehet érvelni, hogy alapvető 

szerkezeti szempontról, a törések azonosításának és áthidalásának általában vett lehetőségéről 

van szó, legyen az elmélet, leírás és cselekvés, politika és nyelv, szavak és jelentések, politika 

és teológia, általánosság és egyediség, állam és egyén vagy a szuverén döntése és a döntés alá 

vont entitás megkülönböztetése. A lehető legtágabban értve, azonosság és különbség 

viszonyáról van szó, amivel kapcsolatban jellemzőnek tűnik Schmitt egy megállapítása az 

1923-as parlamentarizmus-könyvből: identitásról nem lehet szó, legfeljebb identifikációról 

(Schmitt 1985 [1923]: 36.). Vagyis a különbségek áthidalására irányuló soha be nem 

teljesíthető, le nem zárható, mégis szükséges és elkerülhetetlen törekvésről van szó. 

Kétségtelen, hogy ez mégis kontextuális értelmezést jelent, de ez a kontextus a lehető 

legszélesebb értelemben vett modernitásként értendő, melyből kilépni nyilvánvalóan Schmitt 

szerint sem volt lehetséges.  

Schmitt első és legfontosabb témája a modernitás volt: a törések, szétválások és 

újraegyesítési, helyreállítási kísérletek sorozata, a dezintegráció
4
 olyan felfogása, mely 

valóságosan nem utalhat vissza az eredeti egységre, mert az a pont, ahonnan a probléma 

megfogalmazódik, már eleve a töréspontban helyezkedik el. A modernitásban jelentkező, a 

modernitásban felismert probléma szerint ugyanis éppen arról van szó, hogy a megismerés és 

jelentésadás is válságban van. Ráadásul ennek kimondása is a törés áthidalásának 

lehetetlenségével küzd, hiszen a krízis érvényes magának a krízis kimondásának, 

tételezésének aktusára is: azaz a válság azonosításának aktusa ugyanúgy a 

megalapozhatatlanság akadályába ütközik.
5
 A kontextus, amely Schmitt munkáit 

meghatározza, a nyelviség és jelentés töréseit is magában foglalja: a szavak és jelentések 

közötti, nem-egybeesésen alapuló kapcsolatot, amelyet széles értelemben nevezhetünk 

retorikainak is. Schmitt írásainak ambivalens jellegét, „következetlenségeit” legalább részben 

az okozza, hogy miközben ő maga is tudatában volt ennek a helyzetnek, újra és újra kísérletet 

                                                 
4
 A dualizmusok általánossága és a totális dezintegráció a Nordlicht-elemzésben (Schmitt 1916) és a Römischer 

Katholizismus und politische Form (Schmitt 1923) című munkákban jelennek meg korszakjellemzőként. 
5
 Ld. ehhez Carlo Galli Schmitt-recepcióját, amelynek túlnyomó része csak olasz nyelven érhető el, de amiről 

részletes áttekintést adnak Adam Sitze írásai (2010; 2012). Ezek alapján Carlo Galli Schmitt-értelmezése sok 

szempontból közelinek tűnik az e dolgozatban kifejetettekhez, amennyiben Galli is a schmitti fogalmi 

gondolkodás nem-dialektikusan átmeneti jellegét hangsúlyozza, amelyben a törések nem oldhatók fel szintézis 

útján, de nem is fulladnak ki relativizmusban, a politikai törekvése, a törés helyreállításának kísérletei így 

egyszerre szükségesek, elkerülhetetlenek, de lehetetlenek is.  
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tett a közvetítésre, máshol a közvetlenség elérésére, hogy időnként mégis szembesítse magát 

és olvasóit azzal, hogy az elérhetetlenre, a véglegesen nem megoldhatóra, nem rögzíthetőre 

vállalkozik. Ebben az értelemben van kitüntetett jelentősége a nyelvi megközelítésnek 

Schmitt politikaelméletével kapcsolatban.  

Az alapvető törés, amit a dolgozatban vizsgálni fogok, a nyelv és a politikai között húzódik 

Schmittnél. Pontosabban szólva: a nyelvi-retorikai és a politikai közötti törés elemzése az, 

amire az alábbiakban vállalkozom.  

3. A Schmitt-recepció és Schmitt-divat 

A Schmitt-recepció ma már szinte áttekinthetetlen, ezért minden, a vele kapcsolatos 

irodalomra vonatkozó általános állítás azzal a megszorítással érvényes, hogy még a leginkább 

körültekintő kutatás során is maradhatnak nem belátható területek és munkák. Mégis, úgy 

tűnik, hogy szisztematikus munka Schmitt és a nyelviség kapcsolatáról mindeddig nem 

született. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne fontos belátásokat találni a recepció 

egyes példáiban (Müller 1999; Nicoletti 1988; Weimayr 1999). Hogy idáig eljussunk, hogy 

ezeket a Schmitt-recepció általános keretei között elhelyezhessük, érdemes röviden felvázolni, 

hogy milyen irányai rögzültek az iparszerűvé vált Schmitt-értelmezésnek, ami sokszor a 

divatok ciklusainak működését idézi.  

A recepció, először is, rendkívül szelektív. Schmitt néhány könyve aránytalanul nagy szerepet 

kap az értelmezésekben, miközben kevésbé ismert művek gyakran kimaradnak a kutatásokból 

anélkül, hogy tisztázott lenne, ez utóbbiak hozzájárulhatnak-e az előbbiek alaposabb 

megértéséhez. Ebből következően pedig a Schmitt-értelmezés alapvetően a jól ismert 

kulcsfogalmak köré szerveződik: döntés, szuverenitás, barát és ellenség, de az kevésbé kerül 

szóba, hogy ezeket a politikai kontextuson túl mennyiben alapozzák meg Schmitt korábbi 

elméleti pozíciói – jelen esetben a nyelvről vallott felfogása.  

Másodszor, az értelmezések csak a legutóbbi időben kezdték el átlépni a diszciplináris 

határokat: a közjogi megközelítés és a politikaelméleti-politikatudományi irányok 

természetesen már a kezdetektől jelen voltak, de a szélesebb eszmetörténeti és filozófiai háttér 

feltárására már sokkal kisebb figyelem jutott. Schmitt maga egyébként éppen egy olyan 

munkájában – a Hamletről írt elemzésében – hívja fel a figyelmet e „munkamegosztás” 

hátrányaira, mely ugyancsak kimarad a recepció főáramából, miután első látásra „csak” egy 

irodalmi ügyet jár körül. Miután ebben a dolgozatban ez utóbbi szempont kiemelt szerepet 

kap, érdemes itt is utalni arra, hogy az irodalomtudomány milyen mértékben fedezte fel 
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magának Schmitt munkáit az elmúlt években, hogy az irodalomtudomány legrangosabb 

fórumai ma már önálló Schmitt-értelmezéseket is közölnek.
6
  

Harmadszor érdemes felfigyelni a recepciós tevékenység olykor könnyen azonosítható 

hullámaira is. A szövegkiadásokat és újrakiadásokat a kritikai feldolgozás, az alapfogalmak, a 

hatástörténet feltárása követi. Eközben egyre feltűnőbbé válnak az életmű atipikus, a 

lekerekített megközelítésekből kilógó elemei, amelyek azután radikális újra- és 

félreértelmezések kiindulópontjai lesznek, aminek jó példáit adják a legkülönfélébb politikai 

teológiák vagy azok a politikai törekvések, amelyek Schmittel szemben érvelve igyekeznek 

eszközöket találni Schmittnél olyan célok és értékek mellett, amelyeket ő maga egyébként 

támadott és bírált.
7
 

A recepció Schmitt esetében szinte természetes módon veti fel az aktuális relevancia kérdését. 

Vajon az, amiről Schmitt beszél, közvetlenül érint-e minket is? Az ő konfliktusai, az ő 

kérdései nem emlékeztetnek-e túlságosan is a mi konfliktusainkhoz és kérdéseinkhez, és 

ebből következően az ő tanulságai – pozitív vagy negatív módon – nem kell, hogy a mi 

tanulságaink is legyenek-e? Így születnek azok a munkák, amelyek a kivételes állapot 

állandósulásából magyarázzák a kormányzat kiterjedését és egyre inkább önkényessé válását,
8
 

vagy amelyek a nemzetközi viszonyok rendszerét, illetve az ellenségeskedés és a háború 

fogalmát Schmitthez kapcsolódva írják újra.
9
  

A Schmitt-értelmezés, mint minden hasonló jelenség, sajátos életciklussal rendelkezik, és ez 

átvezet a recepció egy további vonulatához, ami olyan, a személyiséget értő olvasókat termel 

ki, akik számára a szerző szinte bálvánnyá válik, vagy akinek életét megfejteni szinte egyet 

jelent a szövegek értelmezésével. Itt a személy sokkal érdekesebb, mint az általa írt szövegek, 

és ezt a hatást nyilvánvalóan csak fokozza a „tiltott gyümölcs” vonzása, a normáknak való 

                                                 
6
 Ennek persze számos oka van. Az egyik nyilvánvalóan a sokat tárgyalt Schmitt - Benjamin-kapcsolat, a másik 

pedig az olyan, az irodalomtudomány szempontjából is releváns szerzők megszólalása Schmitt-ügyben, mint 

Derrida. Meglepő módon ebben az „átszivárgásban” Schmitt saját irodalmi és irodalomkritikai munkái eddig 

csak kisebb szerepet játszottak. 
7
 A legutóbbira jelentenek példát Mouffe (1999; 2005) munkái, aki a liberális demokrácia érdekében értelmezi 

újra Schmitt azzal eredetileg éppen szembenálló érveit. Az elmúlt évtizedekben a Telos folyóirat egyszerre 

végezte el a schmitti alapfogalmak – angolszász – recepcióját, valamint újraértelmezését, beillesztését a kortárs – 

alapvetően a posztstrukturalizmus által befolyásolt – politikaelméleti diskurzusba. A megelőző időszak 

„lekerekített” Schmitt-értelmezéseinek sora felsorolhatatlanul hosszú lenne, de meghatározó szerepe van benne 

Schmitt tanítványainak, akik 1945 után, elsősorban német nyelvterületen megkezdték Schmitt visszaemelését a 

tudományos diskurzusba. 
8
 Mint Giorgio Agamben rendkívül nagy hatású munkái esetében (Agamben 1998; 2005). 

9
 Ezt a területet dolgozatom nem érinti, de példaként Vad (1996), Odysseos – Petito (2007) Hooker (2009), 

Slomp (2009) munkái említhetőek meg itt, amelyek az erőszak, igazságos háború, Schmitt nagytér-elmélete, a 

világkormányzat és a világ egysége vagy a birodalom fogalmát állítják középpontba.  
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látszólagos ellenszegülés, ami Schmitt bírált, elítélt vagy megvetett politikai 

szerepvállalásához kapcsolódik. Ironikus módon azonban – mint minden hasonló jelenség 

esetében – az „igazán értő olvasók” tábora, de legalábbis a botrány felől közelítők 

szövegtermelése, vagyis a „határátlépók” száma és hatása gyakran nagyobb, mint azoké, 

akiket nem a személyiség – pozitív vagy negatív – varázsa, hanem maguk a munkák 

érdekelnek.
10

 

A recepció burjánzásának egyik nyilvánvaló előnye, hogy lehetővé válik olyan kérdések 

felvetése is, amelyek az általános képalkotás mögé lépve egy-egy részproblémára 

irányulhatnak, a mennyiségi növekedés így nyilvánvalóan a mélységet is szolgálja. Ez a 

helyzet a magyarországi és magyar nyelvű Schmitt-recepciót tekintve is elérkezett. A 

rendszerváltás óta eltelt években jó néhány cikk, tanulmánygyűjtemény, több konferencia, 

kiadott vagy egyelőre kiadatlan monográfia dolgozta fel Schmitt munkásságának valamely 

aspektusát, és miután ezek a maguk szűkebb érdeklődési területükön jelentős részben a 

nemzetközi recepció recepcióját is elvégezték, lehetségessé vált a továbblépés újabb, eddig 

feltáratlan területekre is.
11

  

                                                 
10

 A személyiséget középpontba állító recepció ugyancsak rendkívül széles. Vannak közöttük olyan munkák, 

amelyek kevésbé adnak komplex képet Schmittről, sőt, inkább leegyszerűsítenek (Balakrishnan 2002), olyan 

munkák, ahol a történeti kontextus összeolvad az élettörténettel és a politikai álláspont megítélésével (Bendersky 

1983), valamint olyanok is, amelyek Schmitt személyiségének titkát vizsgálják, de eközben alapos áttekintést 

adnak a szövegek összefüggéseiről és a szellemi kontextusról is (Techet 2013). 
11

 A magyar Schmitt-recepcióról a rendszerváltásig terjedő időre vonatkozóan áttekintést ad Cs. Kiss Lajos 

(2003), aki érinti az 1945-ig tartó időszak elszórt említéseit, részletesen elemzi Lukács Györgynek Az ész 

trónfosztása (1954) című művében olvasható „megsemmisítő” stratégiáját, az ezt követő elhallgatás időszakát, 

valamint megemlíti az 1980-as években ismét megjelenő elemzéseket, elsősorban Bayer Józsefnek (1985) a 

pluralizmus elmélete kapcsán elvégzett recepcióját. A rendszerváltást követő időszak Schmitt-recepciójáról a 

totális állam fogalmáról írt tanulmányában ad összefoglalást (Cs. Kiss 2010). Az első magyar Schmitt-

monográfia Pethő Sándor munkája, aki könyvében azt a folyamatot követi nyomon, amely a korai munkáktól 

kezdve fokozatosan a totális állam igenléséig vezet el Schmittnél, és ebben az értelemben alapvetően az elméleti 

és biográfiai elemek összeolvasására támaszkodik, ugyanakkor jelen dolgozat szempontjából megemlítendő, 

hogy kitér az irodalmi előzmények jelentőségére, így Theodor Däubler szerepére is (Pethő 1993, 59, 82). Az 

1990-es évektől kezdve a hazai recepció középpontjában áll az a kérdés, hogy a schmitti „das Politische” miként 

fordítandó. A korai munkákban, így Bayer Józsefnél is (1985) a politikum fogalma jelenik meg, de a kérdés még 

másfél évtizeddel később is felmerül (ld. pl. Lánczi 2003), miközben már az alternatív fordítási kísérlet – a 

politikai – is megjelenik, ami korántsem mellékes vita, és nem „csak” fordítási kérdés, hanem teoretikus ügy is. 

Ebben a dolgozatban az utóbbi években már bevetté vált „a politikai” kifejezést fogom használni, mivel ebben – 

egyetértve Szabó Mártonnal (Szabó 2003, 25) – tükröződik az az egyszerre nyelvi és politikai probléma, mely – 

dolgozatom feltételezése szerint – Schmitt legfontosabb töréspontját jelenti.  Az elmúlt két évtized hazai 

recepciója alapvetően a „nagy schmitti témák” feldolgozását jelenti. Fontos szerepet kap a decizionizmus 

kérdése (Szigeti 2003; Horkay Hörcher 2003), Schmitt liberalizmus-kritikája (Bretter 2003; Lánczi 2003; 

Pogonyi 2010), a teológiai háttér szerepe (Tallár 2003; Mezei 2003), valamint a politikai fogalmának 

politikaelméleti megközelítése (Körösényi 2000; Gedő 2007; Körösényi 2011), a demokratikus közösség 

homogenitásának problémája (Pócza 2011), de a katolicizmussal kapcsolatban megjelenik a retorikára való 

képesség is, azaz, hogy egy intézmény milyen módon képes üzenetet megfogalmazni (Geréby 2010), végül, de 

nem utolsósorban a biográfiai, eszmetörténeti és jogelméleti nézőpontok találkozásánál helyezkednek el Techet 

Péter (2013) tanulmányai. A recepciónak természetesen fontos részét képezik azok az utószavak, amelyek 
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Ilyen alig feltárt terület a nyelviség kérdése, mely, noha Schmitt esetében talán nem magától 

értetődő, de távolinak semmiképpen sem nevezhető, és a következőkben éppen a probléma 

közelségét igyekszem megmutatni. Miközben a dolgozat egy olyan ponton ragadja meg a 

Schmitt-problémát, ami nyilvánvalóan eltér a fősodortól, azt is szeretném megmutatni, hogy 

éppen ez a megközelítés az, ami által közel lehet maradni ahhoz, ami Schmittet foglalkoztatta. 

Azt állítom, hogy a nyelviség perspektívájában megközelíteni Schmittet nem egy külső 

szempont bevonását jelenti műveinek értelmezésébe, hanem az életműben fontos szerepet 

játszó, eddig elhanyagolt szempont elemzését. De nem pusztán feltárásra vállalkozom, hanem 

elméleti szintézisre is. Ugyanis biográfiai, filológiai és elméleti érvek egyaránt 

felsorakoztathatóak amellett, hogy Schmitt számára a nyelviség nem mellékes szempont, 

hanem elméletének meghatározó pontja és megkerülhetetlen magyarázóelve. 

4. Az elemzés módszere és szemlélete 
A kiindulópontot a következőkben olyan problémák jelentik, amelyek Schmitt-szövegein 

belül bukkannak fel, szűk értelemben tehát textuális elemzésről van szó. Ez azt jelenti, hogy 

Schmitt szövegeinek belső szerkezete foglalkoztat, azok a nyelvi és politikai történések, 

amelyek nem egyszerűen a szövegek által, hanem azokon belül mennek végbe. A módszer 

ehhez illeszkedően alapvetően filológiai, aminek jelentését és eljárását az alábbiakban 

pontosítom, hiszen a filológia fogalma szó szerint véve bármilyen szavakkal, nyelvvel 

kapcsolatos foglalatoskodást jelenthet.  

Az első pontosító megjegyzésem a dolgozat tárgya és eljárása közötti kapcsolatra vonatkozik. 

A nyelviség szerepének vizsgálata azt jelenti, hogy az, amiről a vizsgálat szól, nem 

különbözhet a módszertől. Ez ugyanakkor nem egybeesést jelent, inkább párhuzamosságot, 

ráadásul nem is csupán két szint között, hiszen az elemzés nyelviségének kapcsolata az 

elemzés tárgyával ugyanúgy feltehető kérdés, mint az, hogy Schmittnél milyen szerepet töltött 

be a nyelviség. Az elemzés, amelynek egyik kérdése a nyelviség tudatosítására vonatkozik 

                                                                                                                                                         
Schmitt magyarul megjelent munkáit egészítik ki (Paczolay Péter a Politikai teológiában, Karácsony András a 

Legalitás és legitimitásban, illetve a Politikai teológia II-ben, valamint Techet Péter az Ex capitvitate salus 

fordításában). Ezek között külön is érdemes megemlíteni Cs. Kiss Lajosnak A politikai fogalma általa 

szerkesztett magyar nyelvű kiadásához írt, utószónál jóval átfogóbb munkáját, amelyben részletesen kitér 

Schmitt irodalomfelfogására, illetve esztétikájának tágabb, így politikaelméleti összefüggéseire is (Cs. Kiss 

2002: 249-252.). Megemlítendő továbbá, hogy mára Schmitt a hazai tudományban is kilépett a diszciplináris 

keretek közül, amire jó példa az, ahogyan az irodalomtudomány itt is felfedezi magának az általa felvetett 

kérdések jelentőségét különösen a Schmitt-kortárs líra poetológiájának szempontjából (Lőrincz, 2008; Kulcsár-

Szabó 2010: 74.). A magyar recepció kiterjedtsége arányban áll Schmitt nemzetközi feldolgozásával, és 

valójában megkésettségről sem beszélhetünk ennek kapcsán, hiszen a „Schmitt-expanzió” máshol is az 1990-es 

évektől kezdve indult meg igazán. Ennek ellenére a hazai munkákat továbbra is az alaptémák feldolgozása 

jellemzi, ami persze nem hiányosságot jelent, sőt, lehetőséget ad az egyes résztémák alaposabb feldolgozására. 
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Schmitt esetében, nem zárhatja ki, hogy ugyanez a kérdés saját magával kapcsolatban is 

feltehető legyen, ami azonban még ugyancsak nem jelenti a probléma lezárását.   

Ebben az értelemben az alapvetően elméleti probléma empirikus kérdéssé válik. Nem csak 

arról van szó, hogy a vizsgálat tárgya és módszere párhuzamosak, hanem arról is, hogy 

figyelembe kell venni az elemzés eljárását is, vagyis a tárgyal való összekapcsolódását. 

Legyen bármilyen elméleti a kérdésfelvetése, a nyelviség elemzése sem tudja kikerülni a 

nyelv érvényesülését.   

A filológia egy szűkebb értelemben szövegek történeti nézőpontú vizsgálatát jelenti, vagyis 

olyan rekonstrukciót és helyreállítást, ami jelenlévővé teszi azt, ahogyan a szöveg saját 

keletkezése és befogadása idején jelentéseket generálhatott. Ide kapcsolódik a filológiának a 

töredékek, hiányos szövegek helyreállítására vonatkozó jelentése. De a filológiának nem ezt a 

fogalmát fogom követni, mivel ennek a megközelítésnek van két olyan előfeltevése, melyek 

elfogadása inkább akadályozná az elemzést, mint segítené. Az így felfogott filológia 

egyrészről ugyanis feltételezi egy végleges, az elemzés során kimerítően feltárható jelentés 

meglétét, amelynek megtalálásából az értelmezés lezárhatósága is következne. Látható lesz 

azonban, hogy a lezárhatóság, a rögzíthető és lezárható jelentés feltételezése nem képes 

magyarázni a politikai és a nyelv közötti megkülönböztetés schmitti értelmezését. A szöveg 

jelentésének helyreállítására vonatkozó másik – ugyancsak elkerülendő – elképzelés szerint az 

eredeti jelentést a szerzői szándék azonosítása tárja fel. Ez azonban nem oldhatja meg a 

problémát, hiszen a szándék és az értelmezés között is csak nyelvet találni, másrészt nem is 

arra irányul, amit vizsgálni szeretnék, vagyis nem a szöveg belső működésére, hanem egy 

azon kívüli nézőpont adottként elfogadott értelmezői hatalmára, vagy – a később éppen ebből 

a szempontból problematizált schmitti fogalom szerint – külső értelmezői szuverenitására.
12

 

A hermeneutika jelentőségének és szövegértelmezői eljárásainak kibővülése és 

újraértelmezése a 20. században, elsősorban is Hans-Georg Gadamer (2003) munkája a 

                                                 
12

 A filológiát érdemes itt megkülönböztetni a politikai diskurzuselmélettől és a diszkurzív politikatudománytól, 

ahogyan azt Kiss Balázs teszi Michel Foucault diskurzuselmélete kapcsán. Szerinte a politikai filológia a politika 

nyelvét önálló, transzcendentális, teljesen soha el nem érhető létezőként vizsgálná, mely a tényleges beszéd előtt 

meghatározza a megszólalásokat (Kiss 2000, 54). Ebből következik, hogy azokat nem lehet az „egyéni 

szubjektum szuverenitására visszavezetni” (Kiss 2000, 78). A vizsgálat középpontjában a nyelv saját törvényei 

állnak (Kiss 2000, 54), vagyis belső szerkezete, működése áll előtérben. Dolgozatom felfogása közel áll ehhez a 

megközelítéshez, ugyanakkor sokkal kevésbé azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy esetlegesen előzetesen adott 

nyelv miként korlátozta, befolyásolta a Schmitt által mondottakat, hiszen ezzel feltételezném egy eredeti nyelv – 

legalábbis elvi – helyreállíthatóságát, pontosabban implicit mérceként, nullfokként való érvényesülését. A 

filológiai megközelítés szerepe éppen az, hogy a nyelv belső működésére, a szöveg történéseire irányítja a 

figyelmet. 
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filológia átértékeléséhez is elvezetett, a legutóbbi időszakban olykor a bevett hermeneutikai 

elvekkel éppen szemben megfogalmazódva. A filológia újabb megközelítései éppen arról 

szólnak, hogy a szövegek jelentése véglegesen soha nem kimeríthető, így valójában nem is 

annyira értelmezésről van szó, mint kommentárról, újraélesztve, de át is alakítva a „régi” 

filológiák eljárását. Számos erre vonatkozó kísérlet mellett (ld. pl. Déri – Kelemen – Krupp – 

Tamás 2011) Hans Ulrich Gumbrecht említendő itt meg, aki az eredetileg az értelmezésnek 

alárendelt kommentárt önálló státuszú eljárásként közelítette meg. Topologikusan leírva, míg 

az értelmezés vertikális megközelítést jelent, amelynek célja, hogy felülről közelítve az 

értelmezett szöveg felszíne alá jutva találja meg a jelentést, addig a kommentár a tárgyául 

szolgáló szöveggel párhuzamosan helyezkedik el, a szöveggel érintkezve hoz létre tudást, 

megkérdőjelezve a teljes mértékben külső nézőpont feltételezése által implikált objektivitás 

lehetőségét (Gumbrecht 2003, 43). 

Gumbrecht felfogása a dekonstrukció eljárásait figyelembe véve közelít a filológiához 

(Gumbrecht 2003, 49-50), ami nem is alaptalan abból a szempontból, hogy a kommentár, 

akárcsak a dekonstrukció, mindig sokkal inkább támaszkodik az elemzett szövegre, mint az 

értelmezői invencióra. Már csak ezért is, a dolgozat végén részletesen kitérek arra, hogy a 

dekonstrukció akár tematikusan, akár egy elemzési eljárás értelmében mennyiben lehet 

releváns Schmitt szempontjából.  

A filológiai elemzés mindig szövegek szoros olvasását jelenti, a szöveget szervező eszközök, 

logikák és akár szándékolatlan textuális történések megfigyelését. Ennek egyik lehetséges, és 

e dolgozatban követett módja az, ha azokra a retorikai eljárásokra figyelünk, amelyek az adott 

szöveg működését lehetővé teszik. A filológia a következőkben tehát elsősorban a retorikai 

eszközök azonosítására irányuló folyamatot jelöl. A retorikának a dolgozatban követett 

fogalmát a következő fejezetben részletesen is tárgyalom, megmutatva, hogy a retorikának 

mely felfogásai kapcsolhatók Schmitt nyelviségének problémáihoz, ugyanakkor – még 

mindig az elemzési módszer problémájánál maradva – az elemzéshez segítségül hívott 

szempontokra az itt következő szakaszban is szükséges kitérni.  

5. Carl Schmitt és Paul de Man 
Elemzésem jelentős részben összehasonlító munka. Miközben a nyelv és a retorika szerepét 

vizsgálom Schmitt munkáiban, a kulcspontokon újra és újra Paul de Man felfogáságára fogok 
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támaszkodni, sokszor olyan mértékben, hogy az Schmitt de Man felőli olvasatát jelenti majd. 

Ez az elemzési szempont természetesen részletesebb indoklást igényel.
13

  

Paul de Man Belgiumban született három évtizeddel Schmitt után, és két évvel előtte halt meg 

az Egyesült Államokban az egyik legismertebb, majd legvitatottabb irodalomtudósként. De 

Man a háború előtt álló és háborús Európában volt fiatal, pályakezdő irodalomkritikus és 

újságíró, Schmitt ekkor már ismert és elismert, illetve ekkorra hevesen vitatott szerző volt. De 

Man ugyan már a világháború tapasztalata okozta törés mentén szerveződő európai 

gondolkodásba érkezik, Schmittet a világháború pedig még közvetlenül érintette. Ennek 

ellenére a szellemi környezet nagymértékben egyezik, a gondolkodásukat meghatározó 

kontextus sok szempontból átfedést mutat. Nem feltétlenül ennek következtében, de politikai 

szerepvállalásuk végül mindkettejük munkájára rányomta a bélyegét. De miközben Schmitt 

rövid nemzetiszocialista múltja miatt a második világháború után gyakorlatilag visszavonulni 

kényszerült, de Manról csak a halála után derült ki, hogy a német megszállás idején a náci 

ideológiával érintkező cikkeket írt.
14

  

De nem a nemzetiszocializmushoz való viszony az, ami miatt Schmitt és de Man 

összehasonlítása tanulságos lehet, legalábbis amennyiben nem gondoljuk, hogy a két 

világháború közötti gondolkodás egyes vonulatai szükségszerűen vezettek a 

nemzetiszocializmus támogatásáig. Ahogy Schmitt, úgy de Man is Hegel kritikája, valamint 

Nietzsche filozófiája felől tekintett tárgyára, a politikára, illetve és az irodalomra. De Man 

számára meghatározó volt Heidegger filozófiája, illetve kisebb részben Ernst Jünger, akik 

viszont ebben az értelemben már nem sorolhatók Schmitt „előzményei” közé, sokkal inkább 

lehet a tág párhuzamosság értelmében beszélni róluk (Krockow 1958). Nehezen lehetne 

eldönteni viszont azt, hogy melyiküknek a munkáját befolyásolta mélyebben Rousseau, aki 

körül de Man irodalmi és Schmitt politikai szempontjai nagyon is közel kerülnek 

                                                 
13

 A két szerző gondolkodásának összehasonlításához lásd továbbá Gyulai (2009).  
14

 Halála után néhány évvel kerültek napvilágra azok az újságcikkek, amelyeket de Man többek között a Le Soir 

című lapnak írt a világháború alatt a Németország által megszállt Belgiumban. A cikkek jelentős része kortárs 

irodalomkritika, közülük néhány azonban egyértelműen érintkezik az 1930-as, 1940-es évek náci ideológiájával, 

a „Zsidók a kortárs irodalomban” című írás pedig a korszakban ismert antiszemita tételeket is megismétel. Az 

ügy az 1980-as évek végétől nagy nyilvánosságot kapott, a New York Times címoldalán foglalkozott a kérdéssel 

„Yale Scholar Wrote for Pro-Nazi Newspaper” címmel. A botrány nyomán kirobbant, máig tartó vitában az 

ellenfelek arra igyekeztek rámutatni, hogy a dekonstrukció pozíciójából következően felelőtlen, és képtelen 

védekezni például a szélsőséges politikai tendenciákkal szemben. Ez a vita vezetett ahhoz a fordulathoz, 

amelynek következtében ma már inkább az az álláspont, hogy a dekonstrukció sohasem volt, sohasem lehetett 

apolitikus. A de Man-ügyről szóló vitához ld. Hamacher – Hertz – Keenan (1989), Herman – Humbeeck – 

Lernout (1989), Kulcsár-Szabó (2007: 249-281.). 
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egymáshoz.
15

 Végül: a romantika mindkettejük gondolkodásának középpontjában állt. Mind 

Schmitt, mind de Man töréspontként tekintett a romantikára, olyan eseményként, amely a 

világhoz való viszony esztétizálása által megváltoztatta az európai gondolkodást.  

Mindkettejük szövegeit olvasva egészen megdöbbentő, hogy de Man egyetlen írásában nem 

kerül elő Schmitt neve, ahogyan a róla szóló szakirodalomban is csak mellékesen, például de 

Man fiatalkora kontextusának illusztrációjaként (Waters 1989).
16

 Az összehasonlítás alapja 

ebben a dolgozatban nem is a német jogászprofesszor és az amerikai irodalomtudós elméleti 

pozíciója között az első látásra hatalmasnak tűnő távolság, hanem éppen az ellenkezője. Mint 

arra a következőkben többször is rá fogok mutatni, Schmitt jóval közelebb áll de Man 

retorikai megközelítésű, – később tisztázandó értelemben – dekonstruktív elméletéhez, mint 

azt a politikatudományban bevett sémák látni engedik, és de Man is összekapcsolhatónak 

látszik a schmitti politikaelmélet alapjaival, noha ez sok szempontból ellentmond a vele 

kapcsolatos uralkodó irodalomtudományi recepció kategóriáinak.  

E dolgozat keretei között nem lesz mód kitérni rá, de hamarosan azt is részletesen meg kell 

vizsgálni, hogy az explicit hivatkozások hiánya ellenére, Schmitt nem közvetlen forrása-e de 

Man irodalomszemléletének. Ha az alábbi dolgozat – legalábbis részben – Schmitt olvasata de 

Man munkáin keresztül, akkor a következő feladat annak feltárása, hogy ezt az olvasatot nem 

az teszi-e lehetővé, hogy de Man valóban olvasta Schmittet. Biográfiai értelemben ez 

meglehetősen valószínűnek látszik. Az 1930-as évek európai értelmiségi közegében Schmitt 

ismertsége egészen biztosan elérte azt a szintet, hogy egy kulturális területen mozgó, de a 

politika iránt nyilvánvalóan nem csak a napi történések szintjén érdeklődő újságíró és 

irodalomkritikus találkozzon a nevével és írásaival. Annál is inkább, mivel Schmitt korai 

irodalmi munkái ekkor már mind megjelentek, franciául pedig éppen a Politische Romantik 

volt először olvasható tőle, már 1928-ban. Némileg leegyszerűsítve, de Man irodalomelmélete 

felfogható úgy is, mint a Schmitt romantika-könyvéből származó tétel megértéséért folytatott 

küzdelem: „Metaphysik ist etwas Unvermeidliches” (Schmitt 1998a [1919], 18).  
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 A politikai fogalma egy recenzense, Helmut Kuhn 1933-as írásában „fordított Rousseau-ként” jellemzi 

Schmittet (idézi Mehring 2009: 278.). 
16

 Még meglepőbb ez a hiány azok után, hogy de Man írásban megjelent szövegeinek korai verzió kifejezetten 

foglalkoznak a politikai teológia problémájával Rousseau kapcsán (de Man 1973). Az utóbbi években 

nyilvánosságra került kéziratok nyomán ismét megélénkült de Man-recepció azonban ismét elkerüli Schmitt 

szerepét, miközben a kapcsolódási pontok sokszor kifejezetten láthatóvá is válnak (vö. McQuillan 2012).   

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_kindle_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Martin%20McQuillan
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Itt – előzetesen – nem szükséges külön indokolni és részletesebben tárgyalni azt a kérdést, 

hogy mennyiben alapozza meg az összehasonlíthatóságot a két szerző által vizsgált két terület 

– politika és irodalom – távolsága. Három okból sem.  

Először is politika és irodalom egymás felőli vizsgálatában semmi szokatlannak vagy 

különösképpen magyaráznivalónak nem kellene lennie, és Schmitt kapcsán ez szerencsére 

egyre inkább így is van.
17

  

Másrészt dolgozatom éppen ezt a kérdést állítja középpontba: nyelviség, retorika, egyes 

konkrét helyeken irodalmiság és politika, a politikai kapcsolata maga a vizsgálandó probléma, 

így aligha van szükség előzetesen felvetni valamit, aminek részletes kifejtése amúgy is 

következik.  

Végül, ha azok, akiknek elemzésére vállalkozom, maguk is arra panaszkodtak, hogy a két 

terület elválasztottsága a tudományban megértési problémákat okoz, akkor ez tekinthető úgy 

is, mint felszólítás a korábban nem, vagy nem megfelelően elvégzett feladat megragadására. 

Hamlet-könyvében Schmitt, egyik Rousseau-elemzésében pedig de Man írt arról, hogy az 

irodalmi és politikai vizsgálódási szempontok szétválasztottsága nem tette lehetővé a szóban 

forgó szövegek alaposabb megértését, amivel egyértelműen módszertani hiányosságra utaltak, 

nem pusztán arra, hogy az adott helyen jelentkeztek hiányosságok (Schmitt 2008 [1956]: 33; 

de Man 2006: 159.) Ahogyan egyébként Schmitt rendszeresen kitért irodalmi ügyekre, úgy de 

Man is gyakran politikai problémákat állított nyelvi-retorikai elemzései középpontjába, az 

imént említett Rousseau-elemzéseken vagy a hatalom problémájának elemzésén túl odáig, 

hogy a romantika kapcsán a korszak ideológiájának elemzésére vállalkozott, ahol az ideológia 

szerepe igen közel áll ahhoz, amit Schmitt egy korszak politikai fogalmai mögött meghúzódó 

metafizikai háttérnek nevezett. A dolgozatban nem egyszerűen összehasonlítom Schmitt 

politikaelméletét és de Man retorika-felfogását, hanem, az utóbbi által magyarázva az előbbit, 

azt a kérdést teszem fel, hogy milyen kapcsolat van a két összevetett szempont között. Nem 

hasonlóságról van szó, hanem a kettő egymásba-kapcsolódásáról, a retorikainak és a 

politikainak egymást kölcsönösen feltételező voltáról, valamint arról, hogy a köztük lévő 

kapcsolat nem oldható fel egy átfogó harmadik elv felől sem.  
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 Kifejezetten irodalmi összefüggésben tárgyalja Schmitt munkáit Balke (1996), valamint Twellmann (2004), 

illetve Stumpp (2004). 
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6. A dolgozat szerkezete 
A dolgozat három nagyobb részre tagolódik. A jelen bevezető fejezetet követő első rész az 

fogalmi keretekkel, a retorika és nyelviség fogalmainak pontosításával foglalkozik, majd a 

Schmittnél azonosítható nyelvi kiindulópontokat járja körül. A második rész a schmitti 

kulcsfogalmak nyelvi-retorikai újraértelmezésére vállalkozik, míg az ezekre épülő harmadik 

rész azt mutatja, hogy Schmitt elemzései hogyan támaszkodnak a nyelviség nála bemutatott 

szerepére. Ezt követően foglalom össze röviden a dolgozat eredményeit és következtetéseit. 

Az első részben található I. fejezet a dolgozat vizsgálatának elméleti kontextusát tárgyalja, és 

a retorika problémájára szűkíti le az általános nyelvi kérdésfeltevést. Ebben a fejezetben adom 

meg a retorikának azt a fogalmát, amellyel a későbbiekben Schmitt politikaelméleti 

problémáinak tárgyalása felé fordulok. A retorika problémája természetesen számtalan 

megközelítésből tárgyalható lenne, de a dolgozat két megszorítást alkalmaz. Az első az, hogy 

– illeszkedve a dolgozat egészének alapkérdéséhez – a retorikát mint politikaelméleti 

problémát mutatom be, tehát nem a politikára kívülről rárakódó nyelviség az, ami 

foglalkoztat, hanem a retorikában eleve benne lévő politikai probléma, pontosabban a 

retorikában meglévő politikai problémája. A másik megszorítás arra vonatkozik, hogy a 

retorikának pontosan mely felfogásaiból is indulok ki. Nyilvánvalóan sem lehetőség, sem 

szükség nincs arra, hogy a retorika szinte áttekinthetetlen történetét felvázolva válasszam ki 

azt a megközelítést, amely alkalmas lehet Schmitt vizsgálatához. A fejezetben három retorika-

felfogást vetek össze a Schmitt által felvetett legalapvetőbb problémákkal. Egy klasszikus és 

két 20. századi megközelítést tárgyalok részletesebben is: Arisztotelész politikaelméleti 

szempontból is releváns felfogását, Kenneth Burke dialektikus retorikáját, valamint Paul de 

Man már említett értelmezését. Míg az első kettővel kapcsolatban – az összefüggések mellett 

– azokat a pontokat állítom középpontba, ahol azok már nem férnek össze a schmitti 

problémákkal, de Man esetében annak a gondolatnak a megalapozását végzem el, amely 

szerint a két szerző összehasonlítása eredményes elemzési módszer lehet. A fejezet végén egy 

olyan retorika-felfogást mutatok be, mely már nem pusztán meggyőzésként vagy a figuratív 

nyelv által lehetővé tett, külsődleges díszítményként tekint tárgyára, hanem, amely a nyelv 

általános működésmódját a kettő közötti mozgásból adódó retoricitásként határozza meg, 

amely státuszát tekintve megfeleltethető a Schmitt által politikaiként bevezetett absztrakciós 

mozzanatnak. Ezen a ponton ugyanakkor még azért nem tárgyalom a retorika és Schmitt 

politikaelmélete közötti szisztematikus kapcsolódási pontokat, mert a célom az, hogy ezekre 
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Schmitt munkáin belülről mutassak rá, hogy a konkrét műveken keresztül mutassam meg egy 

nyelvi-retorikai megközelítés jelentőségét. 

A retorikai kontextus leírását követően a II. fejezetben Schmitt néhány korai munkáját 

emelem ki, amelyekben a nyelviség és a retorika problémája elsődleges és feltűnő szerepet 

kapott. Egyrészről azt szeretném megmutatni, hogy a nyelviség kérdése már a legkorábbi 

munkákat is meghatározta, másrészről kiindulópontokat keresek a schmitti kulcsfogalmak 

későbbi tárgyalásához. Bár kiindulásként Schmitt az 1910-es években született négy szövegét 

választottam, nem törekedtem kronologikus rendre. Nyilvánvalóan van jelentősége annak, 

hogy Schmitt későbbi felfogása, egészen az utolsó előtti fejezetben tárgyalt Hamlet-könyvig 

miként alakult első írásaihoz képest, de itt inkább elméleti kapaszkodók jelennek meg, mint 

konzekvensen végigkövethető szempontok. Annál is inkább, mert az 1914-es Der Wert des 

Staates und die Bedeutung des Einzelnen című habilitációs dolgozat, az 1916-os Däubler-

elemzés, az 1918-as Die Buribunken című szatíra, valamint az 1919-es Politische Romantik 

sokkal inkább mutatnak eltéréseket annál, hogy valamiféle egységes korai álláspont 

kirajzolódna belőlük. A nyelv abszolutizálása és totalizálása éppúgy megjelenik ezekben a 

munkákban, mint teljes leértékelése, sőt, ellenpontként, a politikai ellenségeként való 

megjelölése is. A későbbi fejezetekben többször utalni fogok arra, hogy politikai teológia, 

szuverenitás, döntés kulcsfogalmai milyen összefüggésben vannak a korai művek nyelv- és 

retorika-felfogásával. Az 1920-30-as évek, valamint az 1945 utáni szövegek nyelvi problémái 

éppen azáltal tekinthetők reflexiónak a korai munkákra, mert Schmitt végül azoknak az 

ellentmondásoknak az elemzését (de nem feloldását) végzi el, amelyek pólusai között az 

említett négy munka ingadozott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne egységes 

mondanivalója ezeknek a szövegeknek. Különböző élességgel, de itt éppen a korábban 

említett törések fogalmazódnak meg. Az eltérő eszközök, a lokálisan eltérő nyelvfelfogások 

egységes korszakkritikába, modernitáskritikába ágyazódnak, ebben az értelemben tehát ez a 

fejezet Schmitt szellemi kontextusáról is szól.  

Az ezután következő második részben Schmitt három, legtöbbet vitatott fogalmát elemzem, 

követve az eredeti szövegek belső nyelvi működését és mozzanatait. A dolgozatnak ez a 

három fejezet jelenti a magját, itt rajzolódnak ki legélesebben a retorikai és a politikai 

összefüggésének problémái.  

A III. fejezet a politikai teológia kapcsán a sokszor háttérbe szoruló analógia problémájával 

foglalkozik. Azt vizsgálom, hogy a politika és teológia közötti analogikus viszony, amelyre 
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Schmitt szuverenitáselméletét építi, mennyiben nyúlik vissza az analógia retorikai felfogására. 

Schmitt pontatlanul, mondhatni politikailag terhelten használja az analógiát, mert a nála 

eredetileg pusztán megismerési eszköznek szánt retorikai eszköz éppen használatában visz 

végbe politikai elmozdulást. Megismerés és tételezés ellentmondásos kapcsolata részben a 

retorikai és a politikai közötti elmozdulás problémája, részben azonban retorikán belüli 

probléma is. Az analógia fogalma – amennyiben azt visszavezetjük teológiai gyökereihez – 

ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a törések nem pusztán biográfiai, nem is csak történeti, 

hanem kifejezetten elméleti szerepet is betöltenek Schmitt gondolkodásában. A teológia 

önmagában is analogikus szerepet tölt be abban, ahogyan Schmitt a minden korszakban 

valamilyen módon érvényesülő metafizikai háttérről beszél, annak leírhatatlanságát és mégis a 

leírási törekvések elkerülhetetlenségét állítva. A schmitti analógia összességében sokkal 

inkább allegóriaként működik, mégpedig abban az értelemben, hogy az nem egyszerűen 

teológia és politika között áll fenn, hanem a politikai és a nyelv között. 

Ezt követően a IV. fejezetben azt a viszonyt elemzem, ami Schmittnél a szuverén pozíciója, a 

döntés, a döntés által érintett rend és a politikai között húzódik. Analogikus értelemben itt 

annak a törésnek a szerepéről van szó, mely Schmittnél módszertanilag a jelentésadás 

megalapozhatatlansága és szükségessége kapcsán megjelenik, és ami szerkezetileg ezzel 

azonos módon meghatározza a szuverén döntésének viszonyát a döntés által érintett rendhez 

képest. A fejezetben a válság fogalmát közvetlenül a jelentésadás és értelmezés 

problémájához kapcsolom, hogy azt mutassam ki, a szuverén döntése miként van egyszerre 

kívül és belül ahhoz képest, amit elrendez, vagyis, aminek jelentést ad. Végső soron pedig 

arról van szó, hogy a kivételes állapot fogalma nem előzheti meg a politikait, valamint a vele 

együtt érvényesülő jelentéskonfliktusokat, amelyek éppen amiatt meghatározóak, hogy nem 

homogenitáson, hanem törésen és heterogenitáson keresztül válnak kikerülhetetlenné. A 

kivételes állapot normatív értelemben érkezhet ugyan a semmiből, de a politikai értelmében 

egészen biztosan nem, a szuverén pozíciójának elválasztottsága és beíródása a tőle függő 

rendszerbe ugyanis éppen a politikain keresztül történik meg. A politikai ebben az értelemben 

médium, ami a heterogenitás áthidalását (fel)tételezi, miközben véglegesen nem képes 

megteremteni szuverén és rend homogenitását.  

A politikai előzetességének problémáját követően az V. fejezet a kulcsfejezetek közül is a 

központi problémával, a politikai fogalmának nyelvi meghatározottságával foglalkozik. Az 

elemzés során azt mutatom ki, hogy miközben Schmitt a tiszta politikai fogalmát keresi, 

feloldhatatlan ellentmondással kerül szembe, ami szövegeiben explicit módon is megjelenik. 
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Schmitt ugyanis egyszerre beszél a barát/ellenség megkülönböztetés fogalmi, megismerési 

szintjéről, ami retorikailag egy tropologikus felfogásnak, tehát a szavak nem szó szerinti, 

figuratív használatának felel meg, valamint arról, hogy a megkülönböztetéssel kapcsolatban 

kizárt bármiféle retorikai megközelítés, és valójában barát és ellenség fogalmainak 

szubsztantív megközelítéséről kell beszélni. A politikai fogalma című szöveg értelmezésem 

szerint úgy válik Schmitt gondolatainak legpontosabb leírásává, hogy közben általa 

uralhatatlan nyelvi-retorikai történéseknek ad teret. Retorikai keretben értelmezve, az imént 

említett ellentmondás pontosan a politikai fogalmának a politikait kizáró, felfüggesztő 

megközelítését teszi lehetetlenné, ami részben persze Schmitt törekvéseinek kudarcát mutatja, 

valójában azonban a politikai fogalma éppen általa leírt totalizálódásának felel meg. Az, hogy 

Schmitt szövegének retorikai mozzanatai a szerzőn is felülkerekednek, pontosan azt mutatja 

meg, hogy a politikai tiszta fogalmi értelemben megragadhatatlan. A központi kérdés tehát az, 

hogy a barát/ellenség megkülönböztetés szó szerint vagy metaforikusan értendő-e. Ezen múlik 

ugyanis az, hogy lehetséges-e olyan módon formalizálni a schmitti kritériumot, hogy az 

pusztán a megkülönböztetésben megragadható legyen. Politikai és retorikai összefonódása 

ebben a problémában válik a legkritikusabbá, és ezen keresztül úgy próbálom igazolni 

Schmitt totalizálódás-tételét, vagyis a politikai expanzivitását, hogy azt saját szövegével 

kapcsolatban is kimutatom.   

A harmadik rész két fejezete a schmitti retorika és a politikai retorikájának alkalmazásait 

mutatja be. Két olyan problémát állítok itt középpontba, melyek kontextuálisan is 

meghatározók voltak Schmitt számára: az irodalom és politika kapcsolatát, valamint a 

parlamentarizmus problémáját. Ez a két fejezet a korábban felvetett problémákat konkrét 

példákon keresztül, de mégis absztrakt szinten fogalmazza újra. Visszatérek a törés 

problémájához, de az elméleti tisztázást követően ezúttal történeti értelemben, a modernitás 

kérdésén keresztül, valamint visszakérdezek a módszer problémájára, ami éppúgy vonatkozik 

Schmitt módszerére, mint a dolgozat elemzéseinek megalapozottságára és 

megalapozhatóságára.  

A VI. fejezetben Schmitt 1955-ös Hamlet-elemzését tárgyalom, ami első látásra egy lokális 

történeti probléma elemzéséről szól, de alaposabban megvizsgálva az életmű 

összefoglalásaként is felfogható, ahol a nyelviség, a politikai közvetítettségének alapvető 

problémái egy empirikus szövegelemzés keretei között kapnak szerepet. Azt mutatom ki, 

hogy miközben Schmitt a szuverenitásban bekövetkezett, történeti értelemben vett törést a 

koramodern Anglia leghíresebb – fiktív – szövegén keresztül mutatja be, aközben amiről 
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beszél, az valójában a mindenre kiterjedő, megismerést és politikai cselekvést egyaránt 

befolyásoló fikcionalitás. A megelőző fejezetekben elsősorban elméleti megközelítésben 

tárgyalt problémákat visszavezetem a modernitás összefüggésébe, ami közvetett módon ismét 

azt a kérdést veti fel, hogy a politika leírása és a politikai cselekvés mennyiben választhatók el 

egymástól.  

Ezt az utóbbi kérdést vizsgálom a VII. fejezetben, ami a módszertani önreflexió szerepét is 

betölti, de Schmitt parlamentarizmus-felfogásának is újszerű elemzését adja. A bevezetőben 

jelzett filológiai felfogással kapcsolatban azt a kérdést teszem fel, hogy nem lehet-e inkább 

dekonstrukcióról beszélni Schmitt kapcsán, hogy az az olvasat, amellyel a nyelv és a retorika 

szerepét kerestem nála, mennyiben veti fel inkább a dekonstrukció lehetőségét, ami felé 

egyébként már a fent leírt filológia-felfogás is elmozdulást jelent. A kiindulópontot azonban 

itt sem az elemzői pozíció, hanem Schmitt dekonstruktívnak is nevezhető eljárása jelenti. 

Ebből a megközelítésből azt vizsgálom, hogy Schmitt miként írta át a parlamentarizmus 

jelentését, és hogy ez az átírás hogyan függ a nyelvi eljárásoktól legalább olyan mértékben, 

mint politikai vagy politikaelméleti pozícióktól. A középpontban így nem is annyira Schmitt 

parlamentarizmus-felfogásának sokszor vizsgált tartalma áll, mint inkább az értelmezői 

eljárás, és az, hogy lehetséges-e ilyen körülmények között a politika tudományos 

megismerését Schmitt felfogására alapozni. Carl Schmitt politikatudományának problémája 

közvetlenül következik a politikaira és a retorikaira egyszerre irányuló kérdésből. A megelőző 

elemzések alapján a következtetés az, hogy Schmitt politikatudománya valójában 

politikaelmélet, vagyis elválaszthatatlan a politika természetére irányuló kérdéstől. Ez 

azonban Schmittnél – mint azt a dolgozat egészében igyekeztem kimutatni – szorosan 

kapcsolódik a schmitti retorikához (nyelvi eljárásaihoz és nyelv-, és retorika-felfogásához 

egyaránt). A schmitti politikatudomány így annak példája, hogy a politika megismerése nem 

képzelhető el az általa leírt politikai érvényesülése nélkül, annak elkerülésével vagy 

kizárásával. A retoricitás Schittnél a politikai totalizálódásához vezet, ami bármely 

megismerési törekvést politikaivá tesz, így a politikatudományt nem zárja ugyan ki, de 

érvényteleníti azt az elképzelést, hogy az lehetséges lenne úgy, hogy elsőszámú tárgyát, a 

politikát zárójelbe teszi. A dolgozat alapkérdésére visszautalva pedig az fogalmazható meg, 

hogy politika és nyelv között olyan megkülönböztetés húzódik, amely sem egyik, sem másik, 

sem egy fölérendelhető harmadik pozíciójából nem feloldható. Éppúgy szó van arról, hogy a 

politikait meghatározza a retorikai, mint arról, hogy a retorikai már eleve politikai. Ebben az 
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értelemben pedig – legalábbis Schmitt gondolatainak összefüggésében – valóban a legfőbb – 

mert önmagán kívül megalapozhatatlan – megkülönböztetésről beszélhetünk. 
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Első rész: Kontextusok  
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I. A retorika politikaelmélete 

1. Nyelviség, retorika, politikaelmélet 
Mint a bevezetőben említettem, Carl Schmitt politikaelmélete és a nyelviség általában vett 

kapcsolatát a retorikára vetítve vizsgálom. Ez szűkítést és konkretizálást jelent a nyelvi 

problémákhoz és a politika elkerülhetetlen nyelvi közvetítettségének kérdéseihez képest. 

Ennek a fejezetnek ezért az a feladata, hogy elvezessen a retorika egy olyan fogalmához és 

elméletéhez, amely irányt ad a későbbi Schmitt-elemzések számára. A retorikai gondolkodás 

három irányára térek ki az alábbiakban, amelyek kiválasztása nem ad ugyan átfogó képet a 

területről, de abban közösek, hogy mind relevánsak politikaelméleti szempontból is, vagyis a 

politika természetéről árulnak el valamit.  

Arisztotelész, Kenneth Burke és Paul de Man retorika-felfogásáról lesz szó az alábbiakban, 

amelyek általában ugyan eltérő felfogásról tanúskodnak, abban azonban mégis hasonlítanak, 

hogy a retorikát nem egyszerűen ékesszólásként, nem valamely előzetesen adott tartalom 

minél meggyőzőbb formába öntéseként fogják fel. Ez persze nem csupán ezekre a retorikákra 

jellemző, ami mégis indokolhatja tárgyalásukat e dolgozat keretei között, az az, hogy általuk 

pontosan leszűkíthető a Schmittre érvényes retorika-felfogás.  

Az nem igaz természetesen, hogy csak Schmitt politikaelmélete lenne retorikai szempontból 

megközelíthető. Az, hogy a politika sohasem közvetlen és közvetítetlen, a politikáról való 

tudásunk történeti és elméleti gyökeréig egyaránt visszavezethető. Így valójában minden 

politikaelméletnek megvan a maga retorikai kontextusa és olvasata. A probléma sajátossága, 

hogy láthatósága olykor meglehetősen korlátozott: a nyelviség és a retorika hol teljesen 

beolvad a politikába, ami a nyelv átlátszóságát és a tartalom akadálytalan megjelenítését 

feltételezi, máskor pedig diametriálisan szemben áll vele, ami pedig lényegében a forma a 

kifejezés abszolutizálását jelenti. 

Carl Schmitt politikaelmélete első látásra éppen az utóbbi pozícióhoz áll közel, hiszen 

rendkívül könnyű megtalálni azokat a pontokat, ahol Schmitt kizárni és elutasítani látszik a 

retorikait. Ám, mint a későbbiekben bemutatom, Schmitt munkái bővelkednek retorikai 

problémákban, és korántsem csak az elutasítás miatt. A retorika Schmitt esetében nem 

egyszerűen a konstitutív külső, a kizárt tényező, mely éppen a kizárás aktusában válik 

meghatározóvá politikaelmélete szempontjából. A retorikának Schmitt esetében sajátos 

jelentősége és szerepe van, amelyre ő maga is számos helyen felhívja a figyelmet: éppen azt 
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igyekszem bebizonyítani, hogy Schmitt a politikaelmélet retorikájának és a retorika 

politikaelméletének gondolkodója.  

A három itt tárgyalt felfogás Schmitt munkáival való vázlatos összefüggése a következő. 

Arisztotelész a retorikát a közösségi és politikai tudás általános közegeként gondolta el, 

lényegében arra mutatva rá, hogy a politikai cselekvés nem képzelhető el a retorikán kívül. 

Általánosságban ez Schmittre is igaz, eltérés mutatható ki azonban abban, ahogy a retorika 

Schmittnél a politikai megismerésén túl a politika megismeréseként is tematizálódik. Emellett 

Schmitt nyilvánvaló eltérést mutat az arisztotelészi tradícióhoz képest abban, hogy az általa 

leírt szembenállások messze nem merülnek ki a politikai-retorikai agonizmusban, a küzdelem 

erényként értett felfogásában.  

Kenneth Burke retorikaelmélete számos helyen tematikusan is kapcsolódik Schmitthez, a 

különbség nála éppen a politika természetére vonatkozó elképzelésben érhető tetten: Burke 

dialektikus retorika-felfogása lehetővé tesz egy olyan pozíciót, a szembenállást feloldó 

magasabb harmadik nézőpontját, amelyet ugyan Schmitt is keresett (és meg is talált a 

katolikus egyházból levezetett reprezentáció-elméletében), de utóbbi éppen azt az átmenetet 

problematizálta, mely a hozzá való eljutást lehetővé tenné.  

Végül Paul de Man retorikája lesz az, amiről azt feltételezem, hogy a leginkább magyarázni 

képes a Schmitt politikaelméletében munkálkodó nyelviséget. A kettős szóhasználat itt nem 

véletlen: de Man a retoricitás fogalmával a nyelv általános működésmódját írta le egy olyan 

tradícióhoz kapcsolódva, melyben az alapproblémát a nyelvből kiküszöbölhetetlen 

figurativitás jelentette. A dolgozat későbbi részeiben újra és újra rámutatok majd arra, hogy 

Schmitt politikaelméletének alapproblémái kimerítően és új oldalukról magyarázhatóak 

akkor, ha figyelembe vesszük a bennük érvényesülő – de Man értelmében vett – retoricitást.  

A Schmitt politikaelméletével itt összefüggésbe hozott különböző retorika-felfogások a 

maguk területén egyaránt a retorika univerzalitását képviselik. Abból indulnak ki, hogy a 

retorika nem megkerülhető, és belőlük az is kiolvasható, hogy már eredendően politikai 

jelenség. A retorika ebből következően nem külsődleges a politikához képest, de hogy milyen 

viszony van a kettő között, ugyanakkor megválaszolásra váró kérdés. A dolgozatban amellett 

érvelek, hogy Schmitt éppen abból a szempontból különleges szerző, hogy nála egyszerre 

jelenik meg retorika és politika elválasztottsága, valamint inherens összefüggése is. A 

legmagasabb rendű szétválasztásról és szembeállításról van szó, amelynek összefüggésbe és 
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egymásba-kapcsolódásba való átfordulása, ahogyan ez majd Schmittnél látható lesz, az itt 

tárgyalt szerzők nyomán alapozható meg.  

2. Retorika és politikai tudás: Arisztotelész 
Schmitt és Arisztotelész politikaelmélete között jelentős különbségek vannak. Az 

arisztotelészi agonizmus tradíciója Schmitt számára a politikai tényleges jelentésével szemben 

áll, hiszen hiányzik belőle a döntés egzisztenciális karaktere.
18

 Arisztotelész retorikai alapú 

politikaelmélete azonban mégis alkalmas kiindulópontot ad ahhoz, hogy belőle kiindulva a 

retorika a politikai tudás általános feltételeként megfogalmazható legyen, és hogy a retorika 

egy olyan fogalmához jussunk, amelynek alapján Schmitt nyelvisége is értelmezhető lesz.  

A retorika ebben a tágabb értelemben nem kommunikációs eszköz, nem külsődleges 

hordozója a politika tartalmi oldalának. Saját tradíciójában a retorika egyrészről egy nagyon is 

jól meghatározható gyakorlat, egy eljárás, amely által a közösségben való megjelenés 

egyáltalán lehetségessé válik, másrészről pedig a politika nyelvére és a nyelv politikájára 

jellemző elv. Nincsen retorika mögötti nem-retorikus valóság, mert egyrészről csak a 

retorikailag megjelenő az, ami hozzáférhető, másrészt az, ami benne megjelenik, retorika 

nélkül létezni sem képes. Két szempont kapcsolódik tehát össze: az egyik szerint a retorika a 

közösség tagjai egymáshoz való viszonyának közege, szabályrendszere és feltétele, a másik 

szerint pedig az a mód, ahogyan a közösség tagjai – a politika minden és bármely szintjén – 

egymáshoz viszonyulnak. Lehetséges ugyan bármely itt említett szempontot tagadni, de ez a 

tagadás éppúgy retorika és retorikai esemény, mint az, amin túl kíván lépni.  

Platón és a szofisták vitája a retorika szerepéről ebben az értelemben a nyelvhasználat 

közösségileg helyes és helytelen módjairól szólt, ami sokkal inkább volt politikai vita, mint 

pusztán a meggyőzés lehetőségeiről és eszközeiről szóló gondolkodás. A retorika kapcsán 
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 Ez az állítás kétségtelenül eltér az utóbbi időszakban a radikális vagy agonosztikus demokráciaelméletek 

térhódítása nyomán Schmitt kapcsán elterjedt vélekedésektől (Deveaux, 1999; Hawhee 2002; Horváth 2013). Az 

agonizmus és a schmitti politikai között a megkülönböztetés meghatározó szerepét tekintve természetesen 

közelség van, és e két megközelítés azonos alapról és azonos pontokon kritizálja a liberális és szerződéselvű 

depolitizáló felfogásokat, mégis eltérnek egymástól, amennyiben Schmittnél a puszta szembeállítás mindig 

rögzítetté válik, az eldönthetetlenség mindig átfordul döntésbe, még akkor is, ha ennek megalapozhatatlansága 

újabb döntési szituációkat hívhat elő. Schmittnél a különbözés és azonosság között mindig átmenet van, identitás 

helyett identifikáció, megfelelés helyett közvetítettség. A pusztán agonisztikus felfogásokkal szemben 

Schmittnél mindig jelen van az ebből való kilépés (mint döntés, antagonizmus), és ennek lehetetlensége is, de 

hogy ez utóbbi értelmezhető legyen, túl kell esni a puszta versengésből való kilépésre vonatkozó tapasztalaton. 

Nyelvi értelemben ez analóg a referencialitást teljes mértékben elvető felfogások és a referencialitás átmeneti, 

lehetetlen és rögzíthetetlen szükségessége mellett érvelő felfogások közötti különbséggel. Meier hívja fel a 

figyelmet arra, hogy hérakleitoszi elv, amely szerint a háborúskodás az ember természetéhez tartozik, a 

legkevésbé sem illeszkedik a háború schmitti értelmének, amelynek mindig önmagán túlmutató jelentése van, 

mindig transzcendens amennyiben rendre, uralomra, a békére, végső soron pedig a „mi a helyes” kérdésére utal 

(Meier 2011: 38-40.) 
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például a Gorgiaszban megjelenő különbségek a valódi politikai művészetről szóló vitává 

alakulnak, amelyben Szókratész a valódi tudást állítja szembe a csak véleményekre alapozott 

meggyőződéssel (Platón 521d; 453a). Noha a tudás is a meggyőződés egy formája, de annak 

mentesnek kell lennie a retorikát jellemző esetlegességektől, végső soron pedig a szofistáknak 

tulajdonított populizmustól, amelyben a szónoklás csak akkor sikeres, ha olyanokat céloz 

meg, akik az adott kérdésben tudatlannak számítanak (Platón 459a-b). A Phaidroszban Platón 

elismeri a retorika techné-voltát (tehát taníthatóságát is), de ismét a filozófiában való 

jártasságot, tehát a valódi tudást állítja feltételként bármiféle helyes értelemben vett szónoklás 

elé. 

Az arisztotelészi retorika éppen a tudás kérdése mentén vezet más politika-felfogáshoz, de ez 

nem annyira a szofisták felértékelését jelenti Platónnal szemben, mint inkább a retorika 

filozófiai megalapozásának lehetőségét. Paul Ricœur szerint a Rétorika határponton áll: már 

nem csupán a szó fegyverként való használatának tudása, de nem is pusztán az alakzatok 

rendszere, amivé később csonkították. Az arisztotelészi törekvés kísérlet arra, hogy a 

filozófiából kiindulva intézményesítse a retorikát:  

„Ahelyett, hogy alsóbbrendűnek nyilvánítaná a doxát az episztéménél, a filozófia egy olyan 

valószínűségelmélet kidolgozását is célul tűzheti maga elé, amely – leválasztva azt a szofista 

bölcseletről és az erisztikáról – felvértezné a retorikát saját, visszaélésekre alkalmas hibái ellen.” 

(Ricœur 2006: 19-20.)  

Ez a valószínűségelmélet az arisztotelészi retorika politikaelméletként való értelmezésének 

alapja.  

Arisztotelész szerint a retorikának nincs kitüntetett tárgya: mindenről szólhat, a célja éppen 

az, hogy minden egyes tárggyal kapcsolatban feltárja a meggyőzés lehetőségeit (Arisztotelész 

1982: 10.) A retorika köztes helyzetben van: azonos természetű a dialektikával, mert logikai 

következtetéseket alkalmaz, de azonos természetű a politikával is, mert a közösségi erkölccsel 

van dolga, és azzal, hogy a meggyőzés eszközeivel védelmezze az államot (Arisztotelész 

1982: 12.) A retorika nem a biztos tudásról szól tehát, hanem arról, hogy közvetítsen tudás és 

politika között, pontosabban, hogy sajátos tudást biztosítson a politika számára, amihez talán 

hozzátehetjük, hogy miközben a politika feltételévé válik, érintkezik is azzal, és osztozik 

tulajdonságaiban. Roland Barthes arra is felhívja a figyelmet, hogy az arisztotelészi retorika 

nem csupán elmélet, hanem politikai pozíció is, tehát része kora politikai csatáinak. A 

Rétorika a közönség szintjéhez, a közvéleményhez szándékosan alkalmazkodó logikát tükröz, 
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amely középutas politikát, a centrumba a középosztályt helyező, kiegyensúlyozott 

berendezkedést szolgált (Barthes 1997: 83.). 

A retorika tárgya, illetve a specifikus tárgy hiánya és helye a gondolkodás rendszerében 

azonban még nem ad magyarázatot arra, miért tekinthető ténylegesen a politika 

tulajdonképpeni tudásformájának. Erre a kérdésre az a válasz, amikor Arisztotelész így 

fogalmaz:  

„A rétorika feladata az, hogy olyan ügyekkel foglalkozzék, amelyekben tanácsot kell adnunk, és 

amelyeknek nincs pontos szabályrendszerük; olyan hallgatóság előtt, mely nem képes ezeket 

sokrétűségük miatt áttekinteni és távoli következtetéseket levonni. Csak olyan esetekben 

tanácskozunk, amelyek kétféleképpen foghatók fel. Azokról a dolgokról, melyek másként nem 

lehettek, nincsenek, és nem lesznek, senki sem tanácskozik, ha helyesen értelmezi őket, mert nincs 

választási lehetőség.” (Arisztotelész 1982: 14.)  

Az arisztotelészi retorika: politikaelmélet, mert arról szól, hogy melyek a közösségi-politikai 

tudást meghatározó feltételek. Olyan ügyekről van szó, amelyek megismerése bizonytalan, 

nem szükségszerűségeken alapul, például, de csak részben azért, mert a jövőre vonatkoznak. 

Olyan ügyekről és helyzetekről van szó, amikor a döntéshozó – a közönség, a hallgatóság – 

heterogenitása miatt nem is lehet birtokában együttesen valamiféle közösen osztott, biztosnak 

tekinthető tudásnak. A döntéshozatal ugyan lehet szabályozott, de az, hogy milyen 

következtetésre jut a hallgatóság, nem előzetesen adott feltételeknek engedelmeskedik. A 

valószínűségi tudás olyan helyzetekre, ügyekre és döntésekre vonatkozik, amelyek „a 

legtöbbször másképp is lehetségesek” (Arisztotelész 1982: 15.) A beszélő és a hallgató is 

tudja, hogy azért állnak közösen a retorikai szituációban, mert potenciálisan ellentétes 

vélemények megjelenéséről van szó, ennek pedig maga a meggyőzési szándék a legfőbb 

bizonyítéka (Szabó 1998: 141.) Az arisztotelészi retorika így a kiküszöbölhetetlen 

esetlegesség egyik első olyan megfogalmazása, mely alapvetően a politikával, a közösségi 

tudással kapcsolódik össze.  

Ezen a ponton az arisztotelészi retorika meglehetősen közel kerül Schmitt 

politikaelméletéhez. Schmitt kiindulópontja a döntés megalapozhatatlansága: a döntés éppen 

attól az, ami, hogy rajta kívül másból nem lehet levezetni. Schmitt pozitivizmus-

értelmezésének alapja az automatizmusokra épülő jog- és politikafelfogás elutasítása. A 

szükségszerűséggel szemben így részesíti előnyben az esetlegességet, bár az arisztotelészi 

valószínűségelmélet Schmitthez képest mégis inkább épít a tudás, egy jóllehet gyenge, ám a 

politikától elkülönülő elképzelésére. Ahol tehát találkozás van, az a politikával kapcsolatos, 
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külső mércék szerinti eldönthetetlenség. Ez nem azt jelenti, hogy Schmitt az arisztotelészi 

felfogásból indult volna ki, csupán annyit, hogy ezen a ponton legalábbis nem élesen 

szembenálló értelmezésekről van szó. Mint azonban majd látni lehet, az arisztotelészi retorika 

meggyőzés-központúsága, az, hogy a politikában érvényesülő, külső szempontok szerinti 

eldönthetetlenség válik a retorikai együttélés alapszerkezetévé, a schmitti felfogás számára 

már szűknek bizonyul. Schmitt esetében ugyanis a retorika nem pusztán meggyőzésként 

játszik szerepet, hanem – változó tartalmú és szerepű – nyelvelméletének paradigmájaként is: 

a szó szerinti és az átvitt értelmű jelentések kettősségeként.  

A Rétorika politikai jelentőségét a XX. században egy olyan szerző fedezte fel (ismét),
19

 

akivel kapcsolatban gyakori vélemény éppen az, hogy – legalábbis elméleti értelemben – nem 

sok mondanivalója volt a politikáról, ugyanakkor a szellemi környezet azonossága és politikai 

érintettsége miatt sokszor tárgyalják együtt Schmittel.
20

 Martin Heidegger és a politika 

kapcsolatának értelmezése sok esetben kimerül a német filozófusnak a 

nemzetiszocializmussal való kapcsolatában, és ettől olykor még azok az elemzések sem 

tudnak szabadulni, melyek pedig kifejezetten a retorika felől közelítenek a kérdéshez.
21

  

Heidegger számára ugyanakkor Arisztotelész valójában a politika értelmezése felé nyit utat. A 

Lét és időben a Rétorikáról írja, hogy az megkülönböztetendő a fogalom bevett „szaktárgyi” 

megközelítéseitől, amennyiben Arisztotelész munkáját mint „az egymássallét 

mindennapiságának első szisztematikus hermeneutikáját” kell felfogni (Heidegger 2001: 167.) 

Az egymássallét (Miteinanderseins) hermeneutikája azt jelenti, hogy a szónoknak értelmeznie 

kell tudnia közönsége hangoltságát, „szüksége van a hangulat lehetőségeinek megértésére, 

hogy azt megfelelően felkeltse és kormányozza” (Heidegger 2001: 167.) Az egymássallét 

pedig nem pusztán véletlenül éppen egymás mellé került embereket, hanem egymással is 

beszélő embereket, tehát közösséget és politikai viszonyokat jelent. Stuart Elden az 1920-as 
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 Bár Arisztotelész Rétorikája mint mű hosszú évszázadokon keresztül ismeretlen volt, azok az elvek, amelyekre 

épült, jelentős részben beépültek a későbbi korszakok közösségi tudásról való gondolkodásába. Quentin Skinner 

írja le a humanista gondolkodásnak a római retorikára visszavezethető elveit, melyek közvetlenül inkább 

hivatkoztak a római retorika művelőire, mint az antik görög szerzőkre, köztük Arisztotelészre, de azt is 

megmutatja, hogy miközben például Cicero volt az egyik legfontosabb hivatkozási alap, általa, rajta keresztül a 

Rétorika gondolatai is jelen voltak, noha természetesen nem változatlan formában (Skinner 1996). 
20

 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Heidegger 1934-35-ös szemináriuma Hegel Jogfilozófiájáról a fennmaradt 

jegyzetek alapján intenzíven foglalkozik a politikai schmitti fogalmával és a barát-ellenség megkülönböztetéssel. 

Heidegger szerint Schmitt valójában „liberális” módjára fogja fel a politikait, amennyiben azt egy szféraként 

fogja fel mások mellett, valamint azért, mert az egyén politikai cselekvéséből indul ki (Heidegger 2014: 186.) 
21

 Egy példa erre Heideggernél retorika és politika fogalmainak párhuzamos alakulását elemző Theodore Kisiel 

(2005) munkája, mely ugyan rendkívül alaposan vizsgálja az életművön belüli elmozdulásokat, köztük az 

Arisztotelész-interpretációkat is, ám azokat rendre a biográfia és a politikai kontextus összefüggéseire vezeti 

vissza.  
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évekbeli előadásokat elemezve hangsúlyozza, hogy Heidegger a jól ismert zóon politikón 

definíciót nem csupán összekapcsolja Arisztotelész másik – zóon logón ekhón – emberről 

adott definíciójával, de előbbinek az utóbbitól való meghatározottságával magyarázza, hogy a 

politikai a nyelvre alapozott (Elden 2006: 19.) A retorika és a nyelvhasználat ugyanakkor a 

heideggeri terminológiában eltávolodik attól, hogy az ember egy tulajdonságáról lenne szó, 

amennyiben nem pusztán az ember uralja az általa használt nyelvet, hanem fordítva, a nyelv is 

birtokolja az embert, aki nem egyszerűen a világban, hanem a nyelv által teremtett közösség 

világában, vagyis a poliszban él. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ember minden más 

embernek megkülönböztetetlenül társa a nyelv közössége által teremtett világban. Heidegger 

szerint a valódi egymássallét elveszik, ha azt nem osztják fel meghatározottságok, határok, 

amelyek a (politikai) közösségek között és azokon belül húzódnak (Heidegger 2002: 97.) A 

fentiekből következik, hogy ezek a határok pedig éppúgy nyelvileg determináltak, mint bármi, 

ami a határok között történik. 

A Heidegger és Schmitt közötti kapcsolódások témája nem ismeretlen a Schmitt-irodalomban, 

ám ennek középpontjában nem a retorika, hanem a döntés és elhatározás fogalmi közelsége 

áll (Krockow 1958), illetve természetesen az a politikai pozíció, melyet a két szerző az 1930-

as években elfoglalt, és ennek filozófiai háttere (ld. pl. Löwith 1995). Ami itt azonban mégis 

tanulságos az az, ahogyan Heidegger a nyelviségből, vagyis az Arisztotelész nyomán felfogott 

retorikából vezeti le a politikai közösség létezését, valamint az, hogy ennek egységében a 

belső különbségek meghatározó szerepet játszanak. Heidegger számára a nyelv a politikai 

létezés közege, ami Schmittnél így ugyan nem tematizálódik, de a kapcsolatot a nyelv 

egzisztenciális felfogása már sejteti. 

3. Retorikai identifikáció és háború: Kenneth Burke 
Miközben tematikusan számos kapcsolódási pont is kimutatható közöttük, Kenneth Burke 

retorikaelmélete és Carl Schmitt politikaelmélete igen messze áll egymástól. Burke felfogása 

tulajdonképpen a Schmitt ellenpólusaként is olvasható, de éppen ez a kettősség – a tematikus 

kapcsolódások és az elméleti eltérés – járulhat hozzá ahhoz, hogy a Schmittre érvényes nyelv- 

és retorika-felfogás pontosabbá legyen tehető.  

Burke retorikaelmélete irodalomelméleti alapokon fogalmazódott meg, de ennél szélesebb 

filozófiai és politikai következtetésekig is eljut. Burke elemzései leginkább a 

szövegimmanens és formalista megközelítésekhez állnak közel, a retorikai eszközök 

szövegszervezési módokként értékelődnek fel munkáiban, de Arisztotelészhez hasonlóan 
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végül ezekből is a retorika egy olyan általános fogalma rajzolódik ki, mely túlmutat a beszéd 

meggyőző erejét növelő eszközök rendszerezésén. Arisztotelészhez képest Burke munkáiban 

felértékelődnek a retorika ismeretelméleti vonatkozásai: a szóképek, vagyis a trópusok 

alapvető kérdése a nyelv és a valóság kapcsolata lesz.  

Four Master Tropes című, eredetileg 1941-ben megjelent tanulmányában Burke négy trópus, 

metafora, metonímia, szinekdoché és irónia egymáshoz való viszonyával és episztemológiai 

szerepével foglalkozik. Minden trópushoz hozzárendeli a neki megfelelő helyettesítő 

használatot: a metafora a valamit valami másként látni perspektivikusságát jelöli, a metonímia 

egy érzéki jelenség fogalmi redukcióját, a szinekdoché a redukcióval ellentétesen a 

reprezentációt és az extenzivitást, az irónia pedig az egyes trópusok közötti dialektikus 

viszonyt
22

 (Burke 1969). Burke két példát emel ki a szinekdoché működési logikájának 

bemutatására: a mikrokozmosz – makrokozmosz közötti retorikus azonosítást, valamint a 

politikai képviselet elméleteit. A szinekdoché valódi jelentősége ugyanakkor abban 

mutatkozik meg igazán, ahogyan Burke azt az elsőszámú trópussá, a retorika általános 

paradigmájává emeli. Miután ugyanis a szinekdoché a metonímia reduktív funkciójával 

ellentétesen, reprezentatív és egyúttal extenzív módon érvényesül, a nyelv valóságra 

vonatkozásának definitív módjává válik (Tell 2004: 44).  

Mint a következő fejezetben látható lesz, ha nem is kimondva, de a szinekdochénak ez a 

valóságra vonatkozása központi szerepet játszik Schmitt romantika-kritikájában, amely éppen 

azon alapul, hogy az általa bírált politikai romantika retorikai volta miatt nem képes valóban 

politikaivá válni, mivel pusztán jelentések végtelen helyettesítődéseként nem rendelkezik 

tényleges alakító-teremtő erővel.
23

 Itt a közös pontot az jelenti, hogy mindkét esetben a 

jelentésképződés retorikai – tropologikus – vonatkozásai kerülnek előtérbe, a kérdés tehát az, 

hogy az episztemológiailag megalapozhatatlan jelentésképződés megalapozhatatlansága 

ellenére milyen referencialitással rendelkezik. Ennek messzire mutató jelentősége van Schmitt 

politikaelméletének nyelvisége szempontjából, ami leginkább majd a barát/ellenség 

megkülönböztetés kapcsán játszik kritikus szerepet.
24
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 Burke parlamentárisnak nevezi azt a nézőpontot, illetve az irónia dialektikus működésmódját, amelyben az 

egyes, egymásnak ellentmondó figuratív megnyilvánulások, például a különböző szinekdochék sem nem igazak, 

sem nem hamisak, hanem hozzájárulók (contributory) (Burke 1969: 513.) A szinekdoché és a parlamentáris 

kormányzat közötti összefüggésekhez lásd Gyulai (2013).  
23

 Amit Schmitt máshol, például Theodor Däubler Nordlicht című költeménye vagy Hobbes Leviatánja kapcsán 

a mítoszteremtés képességeként határoz meg. 
24

 Ennek tárgyalását lásd a 6. fejezetben.  
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Burke és Schmitt összevetése kapcsán a legérdekesebb pontok azok, amelyeknél a tematikus 

közelség a legnagyobb elméleti távolsággal párosul. A háború és a fizikai ölés mindkettejük 

számára elméleti jelentőséggel rendelkezik, ez azonban homlokegyenest ellenkező irányba és 

következtetések felé vezet. A különbség a szembeállítások feloldhatóságára, filozófiailag-

módszertanilag a dialektika lehetőségére, schmitti szóhasználattal a „magasabb harmadik” 

lehetőségére vonatkozik. 

Burke 1950-es A Rhetoric of Motives című könyvének középpontjában az identifikáció 

retorikai alakzata áll. Burke azokat a retorikai mozzanatokat keresi, amikor két fogalom 

között olyan átalakulás történik, mely által egy általánosabb egységben azonosulás következik 

be. Könyve határhelyzeteket elemez. Mint írja, egy dolog végének (megszűnésének) 

ábrázolása lényegének azonosítása lehet (Burke 1969: 17.). Ahogyan egyik példájában írja, a 

háború a béke egy speciális esete (Burke 1969: 20.). Az ölés és a háború – nem történeti, 

hanem elsősorban irodalmi idézetekben – visszatérő motívumok nála, de nem pusztán 

illusztratív, hanem elméletileg is magyarázó értelemben. A csatatér – írja – egyrészt lehetővé 

teszi, hogy az ellenfelek csatába bocsátkozzanak egymással, másrészt túllép 

részlegességükön, magasabb és semlegesebb hozzájuk képest, ahogyan a háború elvei és 

szabályai is.
25

  

Burke tehát feltételezi egy olyan nézőpont meglétét, ahonnan az ellentétességet lehetséges 

ezen ellentétességen, sőt, minden ellentétességen túlról szemlélni. Pontosan ez a kettősség 

jelenti Burke számára a retorika sajátosságát: alapja az ellentétesség, de alkalmas arra, hogy 

ezt egy magasabb szinten feloldja. Ez a magasabb szintű pozíció, ahol a retorikai identifikáció 

megtörténik (Burke 1969: 19-20.), vagy másképp, ahol képessé válik arra, hogy a részlegestől 

(factional) az univerzális felé mozduljon el (Burke 1969: 23.). Ez persze fordítva is igaz: az 

identifikáció mindig felosztást is jelent (Burke 1969: 45.). Nem véletlenül van szó azonban 

identifikációról identitás helyett, Burke ugyanis érzékeli azt, ami néhány évtizeddel később 
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 „The battlefield, for instance, which permits rival contestants to join in battle, itself ’transcends’ their 

factionalism, being ’superior’ to it and ’neutral’ to their motives, though the conditions of the terrain may happen 

to favor one faction. The principles of war are not themselves warlike, and are ultimately reducible to universal 

principles of physics and dialectic. Similarly, a poet's identification with imagery of murder or suicide, either one 

or the other, is, from the ’neutral’ point of view, merely a concern with terms for transformation in general.” 

(Burke 1969: 11.). „…the imagery of slaying is a special case of transformation, and transformation involves  the 

ideas and imagery of identification. That is: the killing of something is the changing of it, and the statement of 

the thing's nature before and after the change is an identifying of it.” (kiemelések az eredetiben Burke 1969: 20.). 
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már közhely: ha identifikáció és felosztás együtt járnak, akkor a retorikának mindig tere van, 

a folyamat, a retorikai esemény nem lezárható.
26

  

Végletesen konfliktusos képei ellenére Burke retorikaelmélete középpontjában ugyanakkor az 

univerzalitás, az identifikáción keresztüli „megértés és béke” (Kennedy 1999: 295.) áll. Burke 

felfogása szerint a retorika tehát elkerülhetetlenül partikularitások viszonyát jelenti, de még a 

retorika terén belül van olyan eljárás, amely harmóniát teremt. Az állítás két része közötti 

ellentmondás persze az elmélet tartalmát ismétli meg: a retorikán belüli univerzalitás csak 

akkor nem jelent önellentmondást, ha egy – az elmélet szintjén is alkalmazott – retorikai 

eszközzel lehetséges – átmenetileg – túllépni rajta. 

Tágan értelmezve Schmitt teljes életműve arról szól, hogy lehetséges-e elérni azt a 

nézőpontot, amely Burke szerint képes átfogni az ellentéteket. Schmitt a katolikus egyház, a 

„complexio oppositorum” példáján elvileg megtalálja ezt a lehetőséget (Schmitt 1923), de 

politikai teológiájának jól ismert szekularizációs tézise alapján (Schmitt 1992) ez nem egy 

ténylegesen is érvényesíthető empirikus lehetőséget takar, hanem olyan határszituációt, 

amelyhez képest az aktuális viszonyok értelmezhetőek. Burke dialektikus megoldása ezzel 

szemben éppen arról szól, hogy minden szembenállásban, pontosabban minden szembenállás 

felett megtalálható az a nézőpont, amely a különbségeket képes egységbe foglalni. Schmitt is 

az egység helyreállításának lehetőségét, a dezintegrálódás felszámolását kereste, de nála 

éppen az válik majd láthatóvá, hogy olyan törekvésről van szó, amely sem nyelvileg, sem 

politikaelméletileg nem teljesíthető be. 

A retorika Burke szerint nem az emberi társadalmak valamely múltbeli állapotában 

gyökerezik, hanem a nyelvre önmagában jellemző, annak lényegi funkciója. A nyelvhasználat 

szimbolikus eszközként együttműködést idéz elő olyan lények között, akik természetüknél 

fogva reagálnak a szimbólumokra (Burke 1969: 43.). A retorika tehát Burke számára, bár 

meggyőzés, de szimbolikus eszközök alkalmazása által lesz az. A retorika így legalább 

annyira a nyelvhez, mint a társadalomhoz tartozik. Visszautalva az identifikáció eljárására: 

Burke elmélete így nem csupán az attitűdök és vélemény mozgatását, megváltoztatását 

foglalja magában, hanem a jelentésekét is, ami a retorika két alapeleme – meggyőzés és 

tropológia – viszonyának szempontjából lesz fontos a továbbiakban. 
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 Vö. ehhez Schmitt megjegyzését identitás és identifikáció felszámolhatatlan különbségéről (Schmitt 1988: 

27.). 
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4. Meggyőzés, tropológia és retoricitás: Paul de Man 
A retorika a különböző elméletekben legtöbbször mint a meggyőzési szituációk eljárása és 

értelmezési kerete jelenik meg. Mint már Arisztotelész és Burke retorika-felfogása is utalt rá, 

mindig is létezett azonban egy olyan tradíció, mely túllépett ezen a leegyszerűsítésen. A 

retorika újrafelfedezésének
27

 egyik lépését az „új retorikák” jelentették
28

 egy olyan – a 

tömegpolitika és a tömegmédia által formált – politikai környezetben, ahol a meggyőzés 

lehetőségei ismét felértékelődtek.  

Egy másik irány azonban éppen a meggyőzés és a tropológia közötti viszonyt gondolta újra, 

döntően Nietzsche meglátásaira támaszkodva. Ez a megközelítés filozófia és az 

irodalomelmélet határvidékén formálódott, és noha a tudományos munkamegosztás nem tette 

lehetővé az itt született eredmények politikatudományi alkalmazását, e belátások jelentősége a 

politikáról való tudás szempontjából sem mellőzhető, és amint majd látható lesz, Schmitt 

politikaelmélete szempontjából egyenesen kikerülhetetlen.  

Arisztotelész és Burke kapcsán az elhatárolás lehetőségeit igyekeztem megmutatni, azt, hogy 

melyek azok a különbségek, amelyek az ő retorikaelméletüket nem vagy csak korlátozottan 

teszik alkalmassá egy Schmitt-elemzés számára. Paul de Man felfogása azonban arra világít 

rá, milyen analógiák adódnak közte és Schmitt politikaelmélete között. 

A probléma jelentősége a politikai tudás szempontjából az, hogy mit lehet kezdeni azzal, ha a 

nyelvnek nem csupán meggyőző erejét, de egyáltalán meggyőzésre irányultságát is kétségbe 

vonjuk. Ha a meggyőzés státusza – tehát nem csupán aktuális sikeressége – a retorikában 

megkérdőjeleződik, látszólag kétségessé válik a retorikai szituáció politikai jelentősége is. A 

politikai ugyanakkor valójában nem az önmagában vett meggyőzésben van – ez az a belátás, 

amire Schmitt politikaelméletének értelmezéséhez szükség lesz. 

A Schmitt és de Man közötti összehasonlítás egyik kiindulópontja lehet az a szerep, amelyet 

gondolkodásuk kialakulásában Friedrich Nietzche filozófiája betöltött. Bár első látásra 

Schmitt esetében Nietzsche modernitáskritikája tűnhet meghatározónak Schmitt 

                                                 
27

 Vickers (1990) az antik retorika virágzását követően Petrarca, Erasmus és Perelman munkáira hivatkozva 

helyreállítások sorozatáról beszél.  
28

 Burke mellett elsősorban Chaim Perelman sorolható ide. Rövid áttekintést ad erről Kennedy (1999: 293-296.). 

Az itt részletesebben nem tárgyalt Perelman kapcsán említésre méltó, hogy ő és szerzőtársa a retorikát éppen a 

descartes-i apodiktikussággal szemben, az esetlegességet és a valószínűt, de a kétségtelenül nem igazolhatót 

középpontba állítva igyekezett új (és sok szempontból antik) felfogásra helyezni (Perelman – Olbrechts-Tyteca 

1969: 1.). Schmitt Descartes-képe ebben az összefüggésben kettős: egyrészről az apodiktikussággal szemben 

nála is az esetlegesség a meghatározó, de ez egyben a descartes-i kétely elutasítását is jelenti, és pontosan ebben 

a köztességben fogalmazódik meg a döntés szükségessége.   
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szempontjából is, valójában nála is – mint de Man esetében – az ismeretelméleti kritikát is 

figyelembe kell venni. De Man esetében ez konkrétan Nietzsche nyelv- és 

retorikafelfogásának felhasználásában érhető tetten.  Nietzsche kifejezetten a társadalmak 

létrejötte és fennmaradása, az emberi együttélés kontextusában fogalmazza meg híressé vált 

mondatait igazság és retorika összefüggéséről. Az ember nem emlékszik rá – írja –, hogy 

moralitása, az igazságra való törekvés és ennek kötelezettsége egy olyan nyelvre épül, 

amelyről elfelejtődött, hogy nem-igazságon, az arisztotelészi azonosságelv értelmében nem-

megfelelésen alapul.  

„Mi is tehát az igazság? Metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok át- meg átrendeződő serege, 

azaz röviden: emberi viszonylatok összessége, melyeket valaha poetikusan és retorikusan 

felfokoztak, felékesítettek és átvitt értelemmel ruháztak föl, s amelyek utóbb a hosszú használat 

folytán szilárdnak, kanonikusnak és kötelezőnek tűntek föl egy-egy nép előtt: az igazságok 

illúziók, amelyekről elfelejtettük, hogy illúziók, metaforák, amelyek megkopván elveszítették 

érzéki erejüket, képüket veszített pénzérmék, amelyek immár egyszerű fémek csupán, s nem 

csengő pénzdarabok.” (Nietzsche 1992: 7.)  

Nem csak a társadalmi nyelvhasználat, hanem az érzékelés és az érzékek közvetítése sem 

mentes ugyanakkor a retorikai működésmódtól, a kifejezést itt tropológiaként értve. Retorika-

előadásban Nietzsche arról beszél, hogy a nyelvet használó ember nem közvetlenül a dolgokat 

vagy a folyamatokat fogja fel, hanem az ezekről közvetítő ingereket, maguk a dolgok egésze 

helyett is pedig csupán azoknak egy jegyét (Nietzsche 1997: 21.). Maga az érzékelés is 

retorikus módon szerveződik, a fogalomalkotás így nem közvetlenül a dolgokra, hanem a 

dolgokat közvetítő nyelvre épül, amely így – saját maga hatását kikerülni képtelenül – nem 

tudást (episztémé), hanem véleményt (doxa) közvetít. Ami miatt Nietzsche konklúziója egy 

évszázaddal később fontos lesz, az így éppen a retorika másodlagosságának, egy természetes 

nyelvre való ráépülésének megkérdőjelezése: „Egyáltalán nem létezik a nyelv nem-retorikus 

’természetessége’, amelyre apellálhatnánk: a nyelv maga színtisztán retorikai fogások 

eredménye.” (Nietzsche 1997: 21.) A természetes nyelv elsődlegessége azt jelentené, hogy 

létezik a szavak jelentésének valamiféle „nullfoka”, amelyhez képest a retorikus működésmód 

elhajlásként értelmezhető (és mint ilyen leleplezhető, majd eltávolítható), de  
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„a trópusok nem hébe-hóba járulnak a szavakhoz, hanem azok alkotják legsajátabb természetüket. 

Egyáltalán nem lehet szó valamiféle ’tulajdonképpeni jelentésről’, amely csak speciális esetekben 

válik átvitté.” (Nietzsche 1997: 23.)
29

  

Meggyőzés és tropológia viszonya szempontjának újraértelmezését Paul de Man jelentős 

részben Nietzsche imént idézett megállapításaiból bontja ki, és nem túlzás azt állítani, hogy 

éppen ez a téma teszi ki munkájának egyik leghangsúlyosabb részét. De Man esetében az 

újraértelmezés során trópus és kogníció áll az egyik oldalon, meggyőzés és performancia 

pedig a másikon. A lényeg azonban annak vizsgálata, hogy mi a viszony a nyelv megismerő, 

tehát az azonosságot kifejező, valamint cselekvő funkciói és hatásai között. Nietzsche azért 

válik fontossá számára, mert – amint ez a fent idézett mondatokból kiderül – „eltávolítja a 

retorika tanulmányozását az ékesszólás és a meggyőzés (Beredsamkeit) technikáitól, e 

technikákat ugyanis a trópusok vagy retorikai alakzatok előzetes elméletétől teszi függővé” 

(de Man 2006: 126.).
30

 Az első lépés tehát az, hogy miként rekonstruálható a trópusok ezen 

előzetes elmélete de Man Nietzsche-olvasatában.  

Szemben a retorika tradicionális megközelítéseivel a trópus nem esztétikai jelenség, nem 

ékítmény, nem redukálható tehát marginális, díszítő funkcióra, mely csak a valódi állításokat 

kíséri (de Man 2006: 127.). Az esztétikai megközelítés azonban még nem zárná ki a 

szemantikai megközelítés lehetőségét, vagyis azt, hogy a trópus, például egy metafora 

magyarázható, s ezáltal megszüntethető lenne a szó szerinti jelentéshez való visszatérés által, 

de, mint Nietzsche ezt nyomatékosan kijelentette, valójában nincs hova visszatérni, csak 

újabb trópusokhoz.
31

 De Man Nietzsche – és máshol Rousseau
32

 – alapján azt mutatja ki, 

hogy a nyelv rögzíthetetlen egy olyan modellben, amelyben egyik oldalon egy tényleges, a 

másikon pedig egy elmozdított jelentés állna, a jelentéseltérés, sőt, a jelentéskonfliktus tehát 

nem külsődlegesen adódik a nyelvhasználathoz, hanem annak megkerülhetetlen része. Ez 

alapvetően kérdőjelezi meg annak lehetőségét is, hogy a nyelv bármiféle igazságdiskurzus 
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 Továbbá: „Amiként a tulajdonképpeni szavak és trópusok között nincs különbség, éppúgy a közönséges 

beszéd és az úgynevezett retorikai alakzatok között. Tulajdonképpen minden figuráció, amit szokás szerint 

beszédnek/szónoklatnak nevezünk.” (Nietzsche 1997: 23-24.) És korábban: „… a hatás nem a dolog lényege, és 

ráadásul a legjobb beszédekből olykor kimarad a meggyőzés.” (Nietzsche 1997: 8.) 
30

 De Man egy értelmezője szerint Nietzsche valójában éppen a meggyőzésre orientált, virágzó antik retorika 

rehabilitálására törekedett, és de Man, ennek ellenére, félreértelmezve e törekvést mindent elkövet, hogy a 

retorikából száműzze, felszámolja a meggyőzés aspektusát (Buyck 1989). Mint látható lesz, ez a megközelítés 

tévesen emeli ki és abszolutizálja az episztemológiai (tropologikus) megközelítést de Man munkáiban. 
31

 „A metafora szó szerinti jelentéssé történő lefokozását Nietzsche nem azért ítéli el, mert az valamiféle 

igazságnak az elfelejtésével jár, sokkal inkább azért, mert elfelejti azt a nem-igazságot vagy hazugságot, ami a 

metafora eleve volt.” (de Man 2006: 133.) 
32

 Lásd Az olvasás allegóriái című kötet Rousseau-fejezeteit, különösen a Metafora (Második értekezés) címűt 

(de Man 2006: 159-187.). 
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eszköze és közege legyen: „A trópusok se nem igazak, se nem hamisak, és egyszerre 

mindkettők” (de Man 2002: 372.).
33

 Ez azonban – átvezetve már a következő lépéshez – nem 

jelenti azt, hogy a trópusok ne játszanának szerepet a nyelv ilyen irányú használatában, és erre 

éppen Nietzsche metaforikus szóhasználata világít rá azzal, hogy az igazságot trópusok 

seregeként azonosítja. A trópusok hatása és hatékonysága így ugyanis nem ítélet (tehát a 

megismerésben játszott szerepük megbízhatósága), hanem hatalom, valamint a megfelelő és 

gazdaságos felhasználás kérdése lesz (de Man 2002: 372.). Nem arról van tehát szó, hogy a 

trópusok és egy totalizáló tropológia oldalára állva, de Man pusztán továbbvinné a meggyőzés 

Nietzsche által megkezdett felszámolását. A lényeg éppen a nyelv kettős – bár, mint látható 

lesz, aporetikus – retorikai természete (Kulcsár-Szabó 2007: 41; 73.).  

A nyelv retorikai kettőssége megismerés és tételezés viszonyában rajzolódik ki, amennyiben 

lehetetlen stabilizálni egy tény kimondásának lehetősége és kötelezettsége közötti 

különbséget. Előbbi esetben ugyanis a tény kimondása nincs összefüggésben a dolgok 

rendjével, azt nem változtatja meg, a tételezés ugyanakkor cselekvés, beszédaktus, amely 

létrehozást, valami addig nem létezőnek (nem-megállapítottnak) a valóságba helyezését 

jelenti, ami éppen azért jelent kötelezettséget, mert nélküle nem lenne és történne meg az, ami 

(de Man 2006: 145.). Ebből az következne, hogy a nyelv performatív dimenziója 

totalizálódna, hiszen minden megismerés olyan tételezésen alapul, amely beszédaktusként 

értelmezhető,
34

 a konstatív nyelv tehát valójában performatív lenne (de Man 2006: 154.). Ez a 

totalizálódás azonban éppen azáltal ment végbe, hogy a nyelv episztemológiai érvényessége 

felszámolódott (másképp: a trópus rögzíthetősége, visszavezetése egy eredeti jelentésre 

lehetetlenné vált), a performancia felé való elmozdulás tehát maga is fiktív, így a konstatív és 

performatív nyelv közötti különbségtétel eldönthetetlen lesz (de Man 2006: 154.).
35

  

Mind a megismerés, mind a cselekvés kétségessé válik tehát, de egy következő szinten sem a 

megismerés, sem a cselekvés fogalmai, sem ezek szembeállítása nem kiiktatható (de Man 
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 „Minden retorikai struktúra – hívjuk bár metaforának, metonímiának, kiazmusnak, metalepszisnek, 

hipallagénak vagy bármi másnak – helyettesítéses megfordításon alapul, és valószínűtlennek tűnik, hogy 

elegendő volna pusztán egy újabb megfordítással tetézni az eddig végbement megfordításokat ahhoz, hogy a 

dolgok helyes rendjét visszaállítsuk. A korábbi megfordítások sorozatához toldott eggyel több ’fordulat’ vagy 

trópus nem vet véget a tévedésbe fordulásnak.” (de Man 2006: 136.) 
34

 A-ról megállapítani, hogy x, a kiindulópontban konstatívum: x-nek predikátumként A-hoz való 

hozzárendelése. Ezzel együtt azonban performatívum is, amennyiben a hozzárendelés: cselekvés. P 

performatívum tehát azt cselekszi, hogy A-ról megállapítja, hogy x. 
35

 „Ha meggyőzésként fogjuk fel, a retorika performatív, ha viszont trópusok rendszerének tekintjük, 

dekonstruálja saját performanciáját. A retorika szöveg, amennyiben két, egymással összeegyeztethetetlen és 

kölcsönösen romboló (mutually self-destructive) nézőpontra ad lehetőséget, így leküzdhetetlen akadályt állít 

minden olvasás vagy megértés útjába.” (de Man 2006: 156.) 
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2006: 150.). A különbségtétel megléte – és ez az utolsó lépés – kétségbevonhatatlan, valami 

tehát történik a nyelv mint trópus és a nyelv mint meggyőzés pozíciói között. De Man ezt 

irreverzibilis elmozdulásnak és egyúttal eseménynek, történésnek nevezi, mely „rendelkezik a 

valóban végbemenő, a valóban megtörténő materialitásával” abban az értelemben, hogy 

nyomot hagy a világon (de Man 2000: 134.).
36

 Ebben már annak az iménti megállapításnak a 

kibontása körvonalazódik, amely szerint a performancia is megalapozhatatlan és felbomló 

totalizálást jelent. A trópustól a performatív modellhez való átmenet és elmozdulás egyirányú, 

nincs visszafordulás, ami azt jelenti, hogy a performancia nem semlegesíthető a trópusok 

rendszeréhez való visszatérés által, vagyis a cselekvés nem megítélhető egy olyan 

rendszerben, amely önmagát a megfelelésre alapozza, ráadásul úgy, hogy ez utóbbi gesztus 

valójában fiktív. A másik oldalról pedig a probléma éppen az, hogy a cselekvésről nincs, nem 

lehetséges biztos tudás, tehát a nyelv nem lehet tudatában annak, hogy valóban 

performatívum-e, hogy valóban végrehajtja-e az implikált cselekvést.
37

 Visszafordítás, a 

pozíciók egymással való dialektikus kiegyenlítése tehát nem lehetséges, de a visszacsúszás 

elkerülhetetlen: nem csupán a trópus fiktív megfelelésre alapozottsága válik részévé a 

cselekvésnek, hanem a performatív is beíródik a tropologikusba.
38

  

Erre az elmozdulásra épül a trópus és a meggyőzés közötti viszony értelmezése. A 

visszafordíthatatlan nyelvi modell ugyanis tehát nem maga a performatívum, nem az 

önmagában vett cselekvés, amely felülírja az igazságdiskurzusokat. Nem a performatívum, a 

cselekvő beszéd a retorika modellje, a nyelv pedig nem totalizálódik a meggyőzésben, hanem 

a trópustól a performatív felé való átmenet az, ami a retoricitást jellemzi.
39

 A retorika nem 

trópusok rendszere vagy meggyőzés, hanem egyszerre mindkettő, folyamatos elmozdulás az 

egyiktől a másik felé. Ebből következik a válasz tehát arra a kérdésre, hogy miért nem vezet a 

politikai szituáció megkérdőjelezéséhez a meggyőzés kitüntetett szerepének kétségessége. A 

                                                 
36

 Ez az esemény „igaz, mert megtörténik; azon ténynél fogva, hogy megtörténik, igazsága, igazságértéke van, 

azaz igaz” (de Man 2000: 135.). 
37

 E mozzanat összefoglalásához lásd Chase (2007: 26.).  
38

 „E visszajutás, visszacsúszás (relapse) azonban nem ugyanaz, mint a visszafordítás (reversal). Hiszen a 

visszajutás nyitva áll egy olyan kritikai diskurzus előtt, ami hasonlít ahhoz, mely a trópus fogalmától a 

performancia fogalmához juttatott el bennünket.” (de Man 2000: 136.) 
39

 A pontosság kedvéért érdemes a vonatkozó szakaszt eredeti nyelven, angolul idézni: „The model for that, the 

linguistic model for the process I am describing, and which is irreversible, is the model of the passage from 

trope, which is a cognitive model, to the performative, for example. Not the performative in itself – because the 

performative in itself exists independently of tropes and exists independently of a critical examination or of an 

epistemological examination of tropes – but the transition, the passage from a conception of language as a 

system, perhaps a closed system, of tropes, that totalizes itself as a series of transformations which can be 

reduced to tropological systems, and then the fact that you pass from that conception of language to another 

conception of language in which language is no longer cognitive but in which language is performative.” (de 

Man 1996: 132., magyarul lásd de Man 2000: 135.) 



43 

politikai retorikai értelemben éppen abban jelentkezik, amikor történés következik be, amikor 

a trópus és a performatívum közötti elmozdulás „nyomot hagy”, tehát akkor, amikor a 

megismerés átfordul meggyőzésbe, de ez utóbbi nem marad hatásában megítélhető, mert 

mindig kitett annak, hogy a figuratív jelentés miatt kétségbe vonódjon, hogy mire is utal 

valójában. A retorika attól politikai tehát, hogy képes megkérdőjelezni annak a közegnek a 

működésmódját is, amelyben végbemegy, és így a retorikát a politika puszta eszközeként 

tekintő felfogások valójában arra irányuló – hiábavaló – kísérletet jelentenek, hogy 

felszámolják a nyelvben meglévő politikai mozzanatot.  

Az itt vázolt retorika-felfogás túllép a nyelvhasználat egy szeletének magyarázatán, és 

valójában a nyelviség általános jellemzőit írja le. Nem retorikáról, hanem retoricitásról vagy – 

illeszkedve a dolgozat tárgyához – a retorikairól van szó. Schmitt politikaelméletének nyelvi 

és retorikai meghatározottságát a későbbi fejezetekben visszatérően de Man felfogására 

támaszkodva igyekszem igazolni, az összefüggéseket így majd azokon a pontokon mutatom 

be, ahol Schmitt munkái alapján magyarázatot igényelnek. De Man itt vázolt felfogására 

modellként, magyarázó analógiaként tekintek, amely Schmitt politikaelméletének mélyebb, és 

az eddigiekhez képest eltérő belátását teszi lehetővé. Az eltérés érvényesül mind a klasszikus 

– akár pozitív, akár negatív értelemben vett – decizionista értelmezésekhez képest, mind 

pedig az utóbbi évtized posztmodern Schmitt-képéhez képest. A lényeg éppen a kettő közötti 

összefüggések megmutatása.  

A következő fejezet a retorika és a nyelviség fogalma, valamint az imént felvetett probléma 

közötti kapcsolatot teremti meg. Néhány kevésbé vagy szinte egyáltalán nem ismert 

munkájának elemzésén keresztül azt mutatom meg, hogy változott Schmitt viszonya a 

nyelviséghez és a retorikához az 1910-es és a korai 1920-as években írt munkáiban.  
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II. Carl Schmitt retorikái 

1. A korai művek változó nyelvfelfogása 
Schmitt nyelvfelfogása, az a szerep, amit a retorikának tulajdonított, semmiképpen sem 

nevezhető egységesnek és változatlannak. Már az életmű korai szakaszában, alig néhány éven 

belül is jelentős elmozdulások mutathatóak ki, a nyelviség szerepe azonban minden esetben 

meghatározó, noha ez csak ritkán kap szerepet a szakirodalomban. Ebben a fejezetben, 

tulajdonképpen a későbbiek megelőlegezéseként Schmitt néhány korai munkáját elemzem 

abból a szempontból, hogy bennük és közöttük milyen módon változott a nyelv szerepe, a 

retoricitás helye és értékelése. A következő szövegekről lesz szó: az 1914-es Der Wert des 

Staates und die Bedeutung des Einzelnen című habilitációs dolgozatról, az 1916-os Däubler-

elemzésről, az 1918-as Die Buribunken című szatíráról, valamint az 1919-es Politische 

Romantik című munkáról, ami Schmitt első nagyobb terjedelmű munkája volt. Nehéz pontos 

értékelést adni arról, hogy éppen ezek a munkák milyen jelentőségűek az életmű egészén 

belül. A Wert des Staates például nyilvánvalóan nem határozza meg olyan mértékben a 

későbbi munkákat, mint a Politische Romantik vagy Däubler Nordlicht című költeményének 

elemzése, mely utóbbiról maga Schmitt állította, hogy kulcsként kell felfogni teljes 

munkássága értelmezéséhez (Schmitt 1991: 25.12.48.). A buribunkológia fiktív tudományáról 

szóló antiutópia viszont még a Schmitt-recepcióban sem kapott különösebb figyelmet, noha, 

mint látható lesz, éppolyan meghatározó a modernitáskritika szempontjából, mint a 

romantikáról szóló tanulmány, arról nem is beszélve, hogy benne a nyelvi közvetítettség 

szűkebb problémája központi szerepet játszik. Ezek a munkák ugyanakkor a Schmitt-életmű 

szakaszolását tekintve is csak problematikusan rendezhetők egy csoportba, pontosabban: 

világossá válik mindenféle periodizáció nehézsége és esetlegessége Schmitt munkáival 

kapcsolatban. Egyszerre kell ugyanis figyelembe venni a korai időszak neokantiánus hatását, 

ami a korszak jogászképzését meghatározta, így befolyással volt Schmittre is, az 

antipozitivista tendenciákat, amelyek az előbbivel való szembefordulásban jelentkeztek, az 

egzisztencializmus és expresszionizmus ugyancsak meghatározó szellemi és szociológiai 

kontextusát (McCormick 1997: 9.), valamint az első világháború és az azt követő bizonytalan 

szuverenitású politikai helyzet okozta törést. Az itt tárgyalt munkák eltérő jelentősége, 

egymáshoz való egyenetlen viszonyuk a Schmitt gondolkodását alapvetően meghatározó 

évtizedben ugyanakkor nem semlegesítik, hanem éppen kiélezik a nyelviség változó módon 

megjelenő problémáját.  
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Ahogyan látható lesz, a négy röviden elemzett munkában Schmitt négy különböző 

megközelítését adja a nyelviségnek, illetve a nyelviség vagy a retorika szerepének az éppen 

tárgyalt probléma összefüggésében, amellyel éppen foglalkozik. Tévedés lenne azt gondolni, 

hogy az eltérések egy skála két végpontja között helyezkednek el, ahol az egyik pólus a 

nyelviség mindenre kiterjedő uralma, a másik pedig teljes háttérbe szorítása és 

szubsztancializált jelentések feltételezése lenne. A probléma ennél összetettebb annyiban, 

hogy bár jelentős részben ugyanazokról a problémákról van szó – jelentések egyértelműsége, 

a nyelv közvetlen és közvetett működése, a nyelv esztétikai dimenziói és ezek vonatkozása a 

valóságra, valamint mindennek beágyazottsága Schmitt modernitás-kritikájába –, a 

szerkezetileg analóg elhelyezkedés ellenére ugyanazok az elemek más és más jelentést 

vesznek fel az egymást követő munkákban. A fikció esetében ez éppúgy tetten érhető, mint a 

nyelvi cselekvés lehetőségét tekintve. Noha a kérdéses munkák eltérő szempontjai 

megengedhetnek lokálisan eltérő nyelvfelfogásokat, nyilvánvaló, hogy következetlenségről, 

megalapozatlan különbségekről is beszélhetünk Schmitt esetében. Ennek a fejezetnek nem 

célja, hogy magyarázatot adjon erre a következetlenségre, a feladat most csupán annyi, hogy a 

később tárgyalandó fogalmi problémák előképét egy szűken meghatározott időszakra 

vonatkozó kronologikus megközelítés által láthatóvá tegye. Az mindenesetre különösebb 

kockázat nélkül is felvethető, hogy a nyelviség szerepének változó jelentése és pozíciója a 

korai munkák itt bemutatott részében nem pusztán véletlenszerű csúszkálás, hanem 

jelentésteli eltérések sorozata, ami az olyan későbbi problémákban, mint a politikai fogalma 

vagy a szuverén pozíciója korántsem csak melléktémaként tér vissza.  

2. Fikció, trópus és definíciós probléma az állam fogalmában 
Az 1914-ben megjelent és Schmitt 1916-os habilitációjára benyújtott Der Wert des Staates 

und die Bedeutung des Einzelnen fontos lépés az állam absztrakt elsőbbségétől a politikai 

kiemelt szerepe felé vezető úton. Elméletileg Schmittet az a fogalmi és kontextuális 

különbség foglalkoztatja, ami jog és állam között húzódik, és ami a jogállam fogalmát is 

magyarázhatatlanná teszi, legalábbis pozitivista nézőpontból, amely feltételezi, hogy a 

jelentések pontos megfelelésen alapulnak. A fogalmak azonban különbséget hordoznak 

magukban Schmitt szerint, és ennek a különbségnek nem pusztán történeti, politikai vagy jogi 

oka van, hanem nyelvi. Schmitt pozitivizmuskritikájának célpontja az a módszer, amely az 

állam fogalmát valamely megfelelés útján igyekszik megragadni, aminek egyik példája a 

területtel való azonosítás (Schmitt 1914: 42.). Bár ez a törekvés akár eredményre vezethet, 

Schmitt szerint megalapozott és kimerítő tudáshoz nem, méghozzá pontosan azért, mert a 
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nyelv – amelyen alapul – egy figyelembe nem vett törést hordoz magában. Fogalmak és 

jelentések egyértelmű megfelelése helyett a szavakhoz “asszociációk kusza örvénye” 

kapcsolódik, ahogy minden megnevezéshez több utalás is tartozhat: 

„Az asszociációk kusza örvénye, mely egy szóhoz kötődik, nem képes önmagából megteremteni 

azt a rendteremtő elvet, mely a fogalomnak a szükséges szilárdságot biztosíthatja, és amellyel az 

egyáltalán alkalmazható lenne. Nyilván minden nyelvi megnevezésben több fontos utalás 

található, a nyelv több mint puszta biológiai szerszám, a megértetés eszköze, ami az ember 

számára nem jelent többet, mint amit a kutyáknak a kifejlett szaglóérzék. Minden probléma 

magában hordja annak összes kapcsolódását, valamint a kezdetére való utalásokat. Azok a 

módszerek ugyanakkor, amelyek a nyelvhasználatot igyekeznek rögzíteni, hogy ezáltal 

tudományos fogalomhoz jussanak, félreismerik a nyelv jelentését, és azt csak tényként veszik 

figyelembe, éppúgy, mint minden más tényt.” (Schmitt 1914: 41-42.)
40

 

Mind az asszociációs jelentésképződésre való utalás, mind pedig az utalások, jelentésirányok 

szerepének felvetése ellentétes az önmagával azonos jelentés, a megfelelés pozitivista 

logikájával.
41

 Mindkét esetben a trópushoz jutunk, illetve, amint a szöveghelyhez kapcsolódó 

Leibniz-idézet kapcsán Schestag (2007: 545-546.) kimutatja, a fikcióhoz: a fogalmak nem 

tények, hanem fikciók. Mind a fikció, mind a trópus kifejezés arra utal, hogy a szavak 

jelentésének nincs olyan szintje, mely véglegesen szó szerintinek lenne nevezhető, eleve 

törésről, a már a kiindulópontban érvényesülő különbségről van tehát szó. A fogalmak nem 

egyek önmagukkal, a mindennapi, átlátszónak tetsző használattal szemben többletet, 

jelentéskülönbséget hordoznak magukban, de legalábbis ennek eshetőségét. Schmitt számára 

mindebből az következik, hogy a jog nem határozható meg az állam előzetesen adott fogalma 

felől, a két fogalom nem is csúsztatható eltérésmentesen egymásra, ami nyilvánvalóan a 

politizálódás lehetőségét nyitja meg. Itt nem annyira az a fontos, hogy ez utóbbi szempont 

hogyan vezet el A politikai fogalmának híres nyitómondatához, hanem az a nyelvi és politikai 

probléma, melybe Schmitt beleütközik és amelyet jól láthatóan egy jelentéselmélet 

felvázolásával igyekszik megoldani, pontosabban jelezni a probléma lezárhatatlanságát.  

                                                 
40

 „Der verwirrende Wirbel von Assoziationen, die sich an ein Wort anknüpfen, kann nicht aus sich selbst heraus 

das ordnungschaffende Prinzip gebären, das dem Begriff die nötige Festigkeit verleiht, damit er überhaupt 

verwendbar werde. Freilich liegen in jeder sprachlichen Benennung viele und wichtige Hinweise, die Sprache ist 

mehr als ein rein biologisches Werkzeug, ein Mittel zur Verständigung, das dem Menschen nichts anderes 

bedeutete, als etwa dem Hunde sein ausgebildeter Geruchsinn. Jedes Problem nimmt mit der Erforschung jener 

Relationen und Andeutungen seinen Anfang. Die Methode aber, die exakt den Sprachgebrauch feststellen will, 

um einen wissenschaftlichen Begriff dadurch zu gewinnen, verkennt gerade die Bedeutung der Sprache und 

achtet sie nur als Faktum, wie jedes andere Faktum.” (Schmitt 1914: 41-42.).  
41

 A szavak többértelműsége a kontextuális és szerkezeti szempont határán jelenik meg A semlegesítődések és 

depolitizálódások korszaka című szövegben (Schmitt 2002: 60.). Vö. Müller (1999: 68-69.) 



47 

A politikai tehát a nyelven keresztül lép be, éspedig pontosan azért, mert a definíciós 

probléma egyben a definíció, a definiálhatóság problémája is. Hasonlóképpen, amennyiben 

elfogadjuk a fikció fogalmának szerepét, az is világos, hogy nem a jelentésüket vesztett 

szavak feletti bánkódás az, amiről Schmitt beszél, hanem az a strukturális pozíció, mely 

lehetővé teszi a hozzá képest heterogén szféra rendjét és működését. Ez utóbbi szempont az, 

ahol világosan tetten érhető Hans Vaihinger és rajta keresztül a „retorikus” Nietzsche hatása 

(Mehring 2006: 29.). A fogalmak használati értéke nem veszett el, hiszen utalnak a rajtuk 

kívül lévő világra, de nem árt emlékezni arra, hogy jelentésük – a Vaihinger által 

megfogalmazott als-ob elméletre utalva – csak „mintha” jelentés, hogy olyan igazságok, 

„amelyekről elfelejtettük, hogy illúziók” (Nietzsche 1992: 7.).   

Ennél persze közvetlenebb módon kapcsolja be a retorika problémáját a Schmitt által leírt 

asszociatív jelentésképződés. Lényegében ugyanis itt ugyanaz fogalmazódik meg, mint ami 

Rousseau óriás-metaforájában
42

 és Nietzsche retorika-előadásaiban
43

 is megjelent: a 

szavaknak nincs eredeti jelentésük, amelyekre hivatkozva az eltérések felszámolhatóak, a 

tudományos és/vagy politikai konfliktusok pedig véglegesen eldönthetőek lennének. A 

retorika ebben az esetben természetesen nem a jólformált vagy hatásos beszédre vonatkozik, 

hanem a megismerés kikerülhetetlen nyelvi közegére és az ebben a közegben érvényesülő 

különbségre, mely retoricitásként jelentkezik. A fogalmak nem egyenlők önmagukkal, mert a 

nyelv, amelyben létrejönnek, már eleve kétségessé teszi, hogy képes-e bármit anélkül 

megnevezni, hogy ne hozna létre ebben az aktusban és ez által törést. Ezzel pedig az 1914-es 

munka a politikai fogalma mellett előrevetíti az egység felbomlásának kérdését is, ami 

Schmitt modernitás-felfogásának középpontjában áll, és ami körül életműve mint tudományos 

és mint politikai kísérlet kialakult. Schmitt máshol ugyanakkor nem beszél majd explicit 

módon is ugyanebből a pozícióból, noha ugyanez a probléma különböző mintázatokban újra 

és újra feltűnik majd.  

                                                 
42

 Az Esszé a nyelvek eredetéről című írásában Rousseau egy példával mutatja be, hogy – amint a vonatkozó 

fejezet címe is állítja – az első nyelvnek figurálisnak kellett lennie. Amikor egy vadember más vademberekkel 

találkozik – írja Rousseau – ijedtségében és félelmében nagyobbnak és erősebbnek látta őket magánál, ezért az 

óriás nevet adta az addig ismeretlennek. A tapasztalat azonban ezeket a vélt különbségeket eltörölte, így kiderült, 

hogy az óriás szó nem felel meg a leírásnak. A vadember „[k]italált tehát egy másik közös nevet rájuk és 

önmagára, mint például az ember, és az óriás nevet meghagyta ama amis tárgy számára, amely illúziója idején 

ejtette őt ámulatba.” (Rousseau 2007: 12.) Schmitt nyomán a vadembernek a többi, addig ismeretlen 

vademberrel való találkozója, és az ebből eredő félelem még nem a felismert és azonosított ellenséggel való 

találkozás, sőt, a félelem pontosan az ellenség meghatározásával, a meghatározatlanság felszámolásával szűnik 

meg. Abban a pillanatban azonban, amikor – közös fogalmak híján – jelentésadásra kerül sor, ellenségeskedésről 

van szó. (Schmitt 1991: 31.10.47.) 
43

 „Egyáltalán nem létezik a nyelv nem-retorikus ’természetessége’, amelyre apellálhatnánk: a nyelv maga 

színtisztán retorikai fogások eredménye.” (Nietzsche 1997: 21.) 
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3. Esztétikai totalitás és politikai cselekvőképesség: Schmitt Nordlicht-

elemzése 
A kapcsolat Schmitt jogi-politikaelméleti és irodalmi munkái között könnyen megtévesztheti 

olvasóit. Ugyanazok az eljárások és módszerek, amelyeket alkalmaz, nagyon közel vannak 

azokhoz, amelyeket kritizál. Ez tehát nem jelenti azt, hogy Schmitt általában elutasította volna 

a retorikát vagy szélesebb értelemben a nyelviség szerepét, ahogyan ez már az előző 

szakaszban is látható volt. Az állam fogalma kapcsán megfogalmazott fikcionalitás persze 

nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, a nyelv problémája Schmitt gondolkodásának 

középpontjában áll. Az, hogy ez mégis így van, először abban a szövegében válik világossá, 

melyben Theodor Däubler Nordlicht című költeményét elemzi. Ebben Schmitt egy totális 

esztétika hatását kíséri figyelemmel, amely szerkezetileg hasonló módon azon a szinten képes 

stabilizálódni, mint a szuverén pozíciója és a politikai fogalma. Schmitt nem általában ítéli el 

a nyelviség felértékelését vagy a retorikát. Nem utasítja el az irodalmiságot sem, mint 

politikailag releváns tapasztalatot, és számos helyen olvas össze jogi és politikai problémákat 

irodalmi művekkel, tehát a kettő közötti átjárás sem volt idegen számára, sőt, mint a 

későbbiekben látható lesz, ez az átlépés problémaként tematizálódik is nála. Úgy tűnik 

azonban, hogy Schmitt különbséget tett a nyelviség és a retorika különböző felfogásai és 

irodalmi alkotások között is abból a szempontból, hogy azok miként viszonyultak a Schmitt 

számára központi jelentőségű, a modernitásban megnyilvánuló töréshez: erősítették, 

helyreállították vagy éppen csak láttatták, hogy képesek áthidalni a szakadékot. Nyilvánvaló, 

hogy egy irodalmi-retorikai gondolkodásmód, amely tükrözi és megerősíti a törést már 

pusztán azáltal is, hogy a közvetítettség elkerülhetetlenségére mutat rá, elfogadhatatlan lenne 

Schmitt számára. Däubler jelentősége Schmitt számára éppen az, hogy Nordlicht című 

költeményével képes volt az ellenkező irányba ellépni. 

Däubler, az expresszionista mozgalom fontos alakja személyesen és gondolatilag is 

meghatározó szerepet játszott Schmitt életében, aki a költő barátságának köszönhetően került 

közvetlen kapcsolatba a kor meghatározó művészeivel, íróival, noha az irodalmi tájékozottság 

és érdeklődés már az ismeretség előtt is jellemző volt Schmittre (Mehring 2009: 47-54.).  

Schmitt elemzése egyszerre irodalmi-poétikai és történeti-politikai.
44

 Däublernél éppen az 

történik, hogy az előbbihez tartozó eszközök teszik lehetővé az utóbbi problémáinak 

                                                 
44

 A Däubler-könyvből kiindulva elemzi Schmitt „politikai expresszionizmusát” Ellen Kennedy, aki szerint a 

Nordlicht elemzése az életműnek nem elszigetelt tematikájú eleme, hanem – a benne megjelenő korszakkritikán 

keresztül – szorosan kapcsolódik a későbbi munkákhoz, mindenekelőtt A politikai fogalmához (Kennedy 1988.) 
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megoldását, Schmitt elemzésének alapját tehát a nyelviből a politikaiba való átlépés jelenti, 

éppen az, aminek lehetőségét a romantikától néhány évvel később elvitatja. Pedig tartalmilag 

Däubler költeménye is a romantikához vezethető vissza, Schmitt szerint a művészi 

megformálás azonban radikális szakítást jelent a hagyománnyal (Schmitt 1916: 16-17.), és 

pontosan ez az, ami lehetővé teszi a költő számára, hogy a kor legfontosabb problémájára, a 

középpont és az egység eltűnésére választ adjon. Schmitt a máshonnan is jól ismert 

helyzetleírást adja: „az isteni középpont, a kereszt eltűnt, ellipszissé változott, az így 

megkettőződött középpont pedig az ellipszis két fókuszpontjává alakult át” (Schmitt 1916: 

13.). Az ellentétesség, a kor „radikális dualizmusa” (Schmitt 1923: 20.) általánossá vált, és a 

kérdés az, hogy az ellipszisnek a középpont (újra)elérésére törekvő fókuszpontjai 

egyesülhetnek-e ismét (Schmitt 1916: 13.).  

A költemény politikai tétje nyilvánvaló, amennyiben a politikát nem pusztán a közvetlen 

politikai küzdelmek terepeként, hanem a világhoz való viszonyulás általános megismerési 

kereteként fogjuk fel. A kontextus, amelyben el kell helyezni, nem pusztán az 1910-es évek, 

nem is a háború vagy a parlamentarizmus hamarosan Schmittnél is tematizálódó válsága, 

hanem a mindezeket magában foglaló korszak, illetve korszakok egymásra rakódó szintjei: a 

romantika, a felvilágosodás, a reneszánsz és a reformáció.
45

 Schmitt tehát nem pusztán 

esztétikai hatást keres a költeményben, hanem olyan cselekvőképességet, amely korszakos 

jelentőségű törésekkel képes szembeszállni, pontosabban az esztétikai olyan kiteljesítését, 

amely képes betölteni ezt a szerepet.  

Däubler esetében ez a nyelvi formán keresztül valósul meg. Schmitt szerint Däubler „teljesen 

új, példátlan pictura poesis” megteremtése által a diszkurzív-szisztematikus szabályoktól 

eltávolodik, és sokkal inkább egy festmény vagy egy szimfónia irracionális ritmusa szerint 

hozza létre költői alakzatait (Schmitt 1916: 36.). A nyelv ennek következtében kettéválik: 

Däubler szembefordul a mindennapi célorientált nyelvhasználattal, egyértelműnek hitt 

jelentéseivel, rögzített referenciáival. Däubler valójában lebontja a nyelvet, hogy tiszta 

művészi eszközzé alakíthassa át, mert csak ezáltal lehet képes mítoszt létrehozni (Schmitt 

1916: 40., 43.), a költői nyelv Schmitt felfogásában tehát megkérdőjelezetlen egységet teremt.  

                                                                                                                                                         
Kennedy összefoglalása ugyanakkor nem ad magyarázatot a Nordlicht-elemzés nyelvisége és a politikai fogalma 

közötti kapcsolatra, mivel alapvetően külsődleges tematikus megközelítést követ. 
45

 Ehhez lásd még Vardoulakis megkülönböztetését a sztaszisz schmitti fogalmával kapcsolatban, amely a törést 

teológiai értelemben megengedi, politikai-világi értelemben azonban kizárja (Vardoulakis 2009: 133-136.).  
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Däubler nyelvét Schmitt a festmény és a zene analógiája mentén írja le, elemzésében a 

hangsúly azonban egyre inkább az utóbbira helyeződik, hogy végül a hangzás kerüljön a 

középpontba.
46

 Schmitt kimutatja például, hogy az egyiptomi napisten, Ré (Ra) neve hogyan 

válik jelentésteli szóból puszta hangalakká, mely, más szavakban („Sahara”, „Iran”, „Ararat”) 

ismétlődik végig az egész költeményben, és miként hoz létre új jelentéseket – Däublert 

idézve: vég nélküli visszhangként, „als ein Echo ohne Ende”. Ré azonban nem csupán 

istenség, hanem az a rettenetes, misztikus kiáltás is, amelyet az emberiség a Däubler által leírt 

kozmikus kataklizma tetőpontján magából kiad: 

„Kolossale Bergesrachen / Seh ich ganze Meere spein. / Alles muß zusammenkrachen, /  Und die 

Menschheit hör ich schrein: / ’Ra’ / Als ein Echo ohne Ende / Hat der Schrei nun fortgegellt. / 

Wenn die ganze Welt verschwände, / Dieser Schrei blieb als die Welt!” (Idézi Schmitt 1916: 43-

44.) 

Däubler költői nyelvének rendkívülisége Schmitt szerint az, hogy képes túllépni a 

közvetettségen, hogy tiszta esztétikai eszközként, képpé és hangzássá válva képes a 

teremtésre, képes megalapozni saját birodalmát (Schmitt 1916: 43.).
47

 A nyelv ebben az 

értelemben szuverénné válhat a fogalom schmitti értelmében, úgy is, tehát, mint ami rendet 

hozhat létre általában, de úgy is, mint ami képes helyreállítani a törést, amelynek helyzetében 

abszolút cselekvőképességre van szükség. Érdemes ismét hangsúlyozni: ez a képesség a 

költői nyelv lényegéhez tartozik (Schmitt 1916: 47), és az esztétikai totalizálása által jön létre. 

Paradox módon olyan esztétikáról – és a törés helyreállítása értelmében olyan 

esszencializmusról – van tehát szó, amelynek nyelve éppen azért sikeres, mert működése 

közben képes saját maga felfüggesztésére annak érdekében, hogy a közvetlenség által töltse 

be a szakadékot, amelyet az eredendő törés hozott létre.  

A szó élővé válik – írja Schmitt, de függetlenné válik a költőtől is. Ahogyan Däubler írja: 

„Die Dinglichkeit ist tot. Das Wort erfüllt den Raum.” [...] Es singt. Es klingt. Es singt sich 

selbst. Gebiert die / Dichter.” (idézi Schmitt 1916: 51.) A szó cselekvő- és teremtőképessége 

odáig fokozódik tehát, hogy saját birodalma mellett magát a költőt is világra hozza. Nem a 

                                                 
46

 A Glossarium naplóbejegyzései többször is a hangzás, a hang jelentőségével foglalkoznak. A hang hozza létre 

nem csupán a zenét, hanem a nyelvet is; csak az angyalok énekelnek, Isten beszél – írja Schmitt (Schmitt 1991: 

31.12.47.). Egy másik bejegyzésben ugyancsak a hang és a jelentésképződés összefüggéséről beszél: Schmitt azt 

írja le, ahogyan egy reggel félálomból egy gyár szirénájának megszólalása ébresztette fel, ami ugyanabban a 

pillanatban („unmittelbaren Simultanität”), tehát az akusztikus jellel egyszerre egy hatalmas hal szélesre tátott 

szájának vizuálisan értett képét idézte fel (Schmitt 1991: 19.2.48.). Nyilván nem véletlen, hogy a „kép láttán” 

Schmitt pár sorral később már a sziréna és a templomi harangok viszonyáról ír.  
47

 Más szempontokat hangsúlyoz ehhez képest McCormick, aki szerint Schmittnél Däubler totális negációja 

valójában nem a dualizmusok meghaladását jelenti, hanem éppen az azokból való kitörés képtelenségét 

(McCormick 1997: 47., 62.). 
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költő a szuverén, ő csak eszköze valaki, valami másnak (Schmitt 1916: 55.). Ahogyan az 

ember, akinek cselekvőnek kell lennie, nem áll teljesen saját hatalma alatt, mert a 

legfontosabbat csak a kegyelem által érheti el, és ez az a kontextuális értelem, ami miatt 

Schmitt a Nyugat sorsáról szóló költeményként olvassa a verset (Schmitt 1916: 57.). Ezen a 

ponton minden ellentét feloldódik (Schmitt 1916: 48.), minden különböző összetartozóvá 

válik: egy nem-mediális nyelv segítségével létrejön a Nordlicht univerzalitása (Schmitt 1916: 

53-54.). Ez a nyelv éppen azért szuverén, mert nincs alávetve saját közvetettsége korlátainak, 

hiszen, miután elszakadt a hétköznapi célorientált referencialitástól, elszakadt a szavakat 

megformáló szubjektumtól, a költőtől, puszta hangalakká vált, amely immár nem az adottra 

irányuló reflexió, hanem a világ létrehozója. Ez az ugrás a metafizikaiba, a totális 

megismerés, teremtés és megismerés összeolvadása a világtörténelem vége – írja Schmitt 

(1916: 56.).  

A Nordlicht-elemzés egyszerre integráns része a Schmitt-életműnek, de egyben az egyik 

leginkább kilógó darabja is. Schmitt elemzése több, egymásnak olykor ellentmondó szinten is 

kapcsolódik életműve későbbi problémáihoz. Az alapkonfliktus, amire választ keres, állandó: 

az egység megbomlása, a középpont, az elrendezettség visszanyerése. Minden tagadás 

tagadásaként (Schmitt 1916: 65.) a Nordlicht-elemzés a complexio oppositorum egy korai 

megfogalmazása, de itt még a nyelviség középpontba állításával és pozitív értékelésével. Ez a 

nyelv nem egyszerűen különbségteremtő vagy egységesítő, hanem mindkettő, vagyis képes 

mindarra, amit Schmitt a szuveréntől elvár.
48

 Ez a nyelv ugyanakkor az esztétikai pontosan 

olyan értelemben felfogott univerzalitására épül, amelyet Schmitt évekkel később a 

politikainak tulajdonított – éppen az esztétikaival szemben. Mint még ebben a fejezetben 

látható lesz, a változás a romantika egyre élesebb – pontosabb és kritikusabb – értékelésének 

köszönhető. A Schmitt által leírt däubleri nyelv ugyanakkor – minden képszerűsége ellenére – 

nem retorikus, hiszen minden cselekvőképességét annak köszönheti, hogy közvetlen, vagyis 

megszabadult mindentől, ami eltéríthetné az egységteremtéstől, aligha lehet tehát például 

kétértelmű, illetve, ha képes saját maga felfüggesztésére, nem is irányíthatja a figyelmet 

ugyanerre. Mindez nem áll ellentétben Schmitt ideológiai pozíciójával, hiszen miközben 

egyik oldalról a nyelv felértékelése volt megfigyelhető, valójában ugyanennek a nyelvnek a 

semlegesítése a kulcsa Däubler sikerének, legalábbis Schmitt szerint. Mindebből a 

                                                 
48

 A nyelv ilyen értelemben vett szuverenitása jelenik meg az 1938-as Hobbes-könyvben, ahol Schmitt a 

Leviatán-szimbólum és a mechanisztikus állam bukását elemzi. Hobbes mítoszteremtő kísérlete, az állam 

leviatánként való leírása azonban olyan törekvés volt, ahol a szimbolikus nyelv felülkerekedett a szerzőn és 

ellene fordult, ahogyan a varázsló, aki emberi képességei által kontrollálhatatlan erőket idéz meg, amelyek 

azonban ahelyett, hogy szövetségesei lennének, ellenségeivé válnak (Schmitt 2003 [1938]: 124.) 
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későbbiekben ugyanakkor rendkívül fontos lesz, hogy a közvetettség, a különbségtevés és a 

cselekvőképesség egymástól való elválasztása, illetve szembeállítása valójában ugyanezen 

fogalmak szerint mégis visszanyeri a nyelvet a politikai közvet(ít)ettsége számára.  

4. Írás, uchrónia és fikció 
Míg a Wert des Staates című munka rendszeresen felbukkan a Schmitt-recepcióban és a 

Nordlicht-elemzés is gyakran szóba kerül mint Schmitt modernitáskritikájának példája, az 

1918-as Die Buribunken című szöveg csak alig kap figyelmet. Pedig ez az esszé mind 

tartalmilag, mind formailag fontos adalékot jelent Schmitt nyelvfelfogásának változásaihoz, 

valamint a már ismert korszakkritikához, ami ezúttal egy szatíraként, paródiaként megírt 

tudományos értekezés formájában jelenik meg. A tényszerű tudományos nyelvezetet Schmitt 

itt arra használja, hogy egy fiktív tárgy, a buribunkológia elméleti és történeti áttekintését 

adja, valójában azonban egy antiutópiát, pontosabban uchróniát ír le, mely az írást és az az 

önleírást állítja középpontba, miközben egyébként retorikus módon a pozitivizmus kritikáját 

fogalmazza meg.  

Mint máshol, Schmitt ezúttal is definíciós problémából indul ki. Mi a buribunk kritériuma, 

megkülönböztető jegye, mi a „das Buribunkische” (Schmitt 1918: 99.): a szélesre nyitott pofa 

vagy a naplóírás (Schmitt 1918: 91.)? Miután Schmitt a továbbiakban az utóbbival 

foglalkozik (az előbbi szempontot csupán egy rövid antropológiai kitérő képviseli), 

valószínűsíthető, hogy a szembeállítás célja éppen az, hogy a szöveg felhívja a figyelmet saját 

státuszára, a túlzás által láthatóvá tegye fiktív voltát. Ez azonban nem gyengíti a 

gondolatmenetet, mert a kritika tárgyát retorikusan előtérbe tolja: a meglepő kontextus által 

egy hétköznapinak tűnő jelenséget – a naplóírást – egyrészt pozitivista módon 

megragadhatóként ír le, másrészt olyan összehasonlításba helyezi azt, amely képes a tárgyat 

eredeti kontextusából kiemelni.   

Az írás totálissá válása a naplóírás, híres naplóírók és naplóírás-teoretikusok történeti 

előrehaladásaként jelenik meg Schmitt szövegében. Érdemes a kevéssé ismert 

gondolatmenetet röviden felidézni, hogy láthatóvá váljon, hogyan kapcsolódik össze az írás 

pozitivista felfogása e tárgy retorikus megjelenítésével. Schmitt három lényeges szintet 

bemutatva mutatja ki a buribunkológia fejlődését, ahol a sorban következő mindig képes 

módosítani az előző egy olyan hiányosságát, amely a tiszta buribunkológia kiteljesedése 

útjában áll.  
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Az első példa Leporelloé, aki Don Juan hódításairól vezetett naplójának köszönhetően került a 

buribunkológia érdeklődésébe. A döntő kérdés, hogy mi teszi a buribunkot: a tettek vagy a 

tettekről készült feljegyzések? Mert igaz ugyan, hogy Leporello mint naplóíró túllép ura 

tettein és történetíróvá válik azzal, hogy feljegyzi a hódításokat, de ezek egyrészt nem saját 

tetteiről számolnak be, tehát nem képes saját története hősévé válni, másrészt feljegyzései 

hiányosak, hiszen nem adnak rendezett képet sem a meghódítottak jellemzőiről (származás, 

kor, társadalmi helyzet), sem a hódítóban bekövetkezett változásokról. Pedig, mint Schmitt 

megjegyzi, az 1003 eset éppen alkalmas lenne efféle statisztikák készítésére (Schmitt 1918: 

94-95.). A buribunkológia fejlődése azonban mindkét hiányosságot képes volt orvosolni. 

Leporello valójában csak előképe volt a későbbi valódi buribunkoknak, így Ferkernek is, aki 

érvényesítette a „légy saját magad története!” elvét (Schmitt 1918: 96). Az ő érdeme, hogy 

mind a buribunkológia tudományát, mind magát a naplóírást fellendítette, sőt, még halálában 

is igyekezett hű maradni életműve sarokpontjaihoz. Úgy rendelkezett, hogy halála után 

hamvasszák el, majd hamvait keverjék nyomdai festékbe, azt jutassák el szerte mindenhová a 

világon, hogy minden nyomtatott betűben megmaradjon valami életéből, hogy tehát életének 

naplója halála után se érjen véget (Schmitt 1918: 97.). Ferker azonban mégsem lehet a 

buribunkológia teljes értékű hőse, legfeljebb Mózese, aki megláthatta ugyan az ígéret földjét, 

de oda sohasem léphetett be (Schmitt 1918: 99.). Ferker életművében maradt ugyanis két 

vakfolt. Az egyik, hogy feleségül vette házvezetőnőjét, aki maga analfabéta volt, így nyilván 

nem lehetett képes naplót vezetni saját magáról, de ennél is nagyobb probléma, hogy 

minderről Ferker nem számolt be saját naplójában (Schmitt 1918: 99.). A következő szinten 

azonban Schnekke már nem egyszerűen az a buribunk, aki naplót vezet életéről, hanem 

egyenesen a naplójáért és a naplójában él, ami kizárja minden olyan visszaesés lehetőségét, 

ami Ferkert még sújthatta (Schmitt 1918: 100.). Jó buribunk módjára ugyanakkor Schnekke a 

buribunkológiáért is sokat tett. Rendszerében minden egyes ember élete minden egyes 

pillanatáról naplót kell, hogy vezessen. A naplókat összegzik, a feljegyzésekhez 

hozzárendelik a naplóíró adatait, majd ezeket pszichopatológusok összegzik, statisztikákat 

készítenek belőlük, majd ezekről a kutatásokról is összegzés készül, éppúgy, mint azokról a 

naplóbejegyzésekről, amelyeket a kutatók készítenek arról, hogy éppen mivel foglalkoznak és 

éppen milyen motivációból végzik éppen azt a kutatást, ami zajlik (Schmitt 1918: 101.). 

Schnekke rendszerében ugyan szólásszabadság van, naplót írni azonban mindenkinek 

kötelező, akár arról, hogy valaki miért tartja értelmetlennek vagy károsnak azt a 

tevékenységet, amiben minderről éppen beszámol. Aki ugyanis nem vezet naplót, aki ezáltal 

nem jelenik meg mások naplóbejegyzéseiben vagy a buribunkológiai kutatásokban, az a 
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társadalom láthatatlan szférájába süllyed és teljességgel eltűnik a közösség szeme elől, így 

segíteni sem lehet rajta, hogy visszataláljon a rendes naplóíró buribunkok közé (Schmitt 1918: 

102.).
49

  

A tiszta buribunkológia megvalósulása egyrészről technológiai: az írás, az önleírás totálissá 

válik, amennyiben az írás médiumán keresztül jön csak létre az eszményi módon elrendezett 

társadalom. Másrészről azonban a negatív utópia abban jelenik meg, ahogyan ez a társadalom 

teljes mértékben alávethető lesz a rendszerezésnek és totális megfigyelésnek. A fejlődés 

végpontján pedig az írás eggyé válik a történelemmel. A gondolat csak annyiban gondolat – 

írja Schmitt –, amennyiben beszéd, a beszéd csak akkor valódi beszéd, ha írottá válik, ez 

azonban csak akkor valódi írás, ha nyilvánosságra kerül, az én tehát csak annyiban én, ha ezen 

identitáslánc mentén gondolkodik, beszél és ír (Schmitt 1918: 103.). Az írás tartalma pedig 

nem valami külsődleges, hanem egy megkettőződés: az, hogy a buribunk ír, „azt írom, hogy 

saját magamról írok” (Schmitt 1918: 103.). A logika végül a technológiához tér vissza, hogy 

eljusson a történelemig. A buribunk betű a történelem írógépén, egy betű, mely saját magát 

írja, és amely abban a pillanatban nyeri el történelmi valóságát, amikor a betűk rendezetlen 

halmazából megindul az üres papír felé (Schmitt 1918: 104.).
50

  

Az írás totálissá válása, felértékelődése Schmittnél nyilvánvalóan retorikus. A nyelviség és 

nyelvi közvetítettség általánossá, társadalomformálóvá válása negatív utópiaként 

fogalmazódik meg, de ez a negatív utópia többszörösen is kitett saját maga nyelvi 

közvetítettségének. Valóság és fikció között többszörös határátlépés valósul meg Schmitt 

szövegében: egy fiktív tudományról írt retorikus szöveg, a tudományos esszé paródiája abból 

a célból született, hogy leleplezze az írás totálissá válásába vetett haladáselvű hitet. A 

szövegben magában leírás és cselekvés azonossá válik, de ez éppúgy igaz a szövegre is, 
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 Csak futó megjegyzésként érdemes itt arra utalni, hogy Schmitt szövegének státusza közel száz év után 

könnyedén újraértékelhető. Az uchrónia mára megtapasztalható, de legalábbis empirikusan vitatható, és hogy ezt 

egy antiutópia beteljesüléseként értékeljük, nem kell az átlagosnál sokkal pesszimistábban szemlélni a világot. 

Elegendő megemlíteni, hogy az a társadalmi viszonyrendszer, ami Schnekke buribunkológiájában megjelenik, 

vagyis az egymást kölcsönösen tartalmazó naplóbejegyzések általi fenntartott közösség működése meglehetősen 

pontosan követhető az online közösségi hálózatok, mindenekelőtt a Facebook mennyiségi és minőségi 

alakulásában. Ugyanakkor az sem tanulság nélküli, ahogyan párhuzamba állítható egymással a naplóbejegyzések 

statisztikai összesítése és kutatása, a bejegyzések hozzárendelése a buribunk szociológiai adataihoz, valamint a 

modern kampánytechnikákban fokozatosan bekövetkező elmozdulás a lehető legszigorúbban adatalapú 

kampánytervezés felé, ahol létező, felkutatott és számolt adatok alapján immár lehetségessé vált, hogy szinte 

minden egyes választó saját célcsoportjának egyetlen tagja legyen (vö. Issenberg 2012).  
50

 Technológiai összefüggésben, a gépírás 19-20. század fordulóján bekövetkezett robbanásszerű elterjedése 

kapcsán idézi Schmitt szövegét és kapcsolja össze Foucault munkáival Friedrich Kittler (1999: 231.). Schmitt 

ebben az esszéjében a medialitás 20. század végén kiteljesedett problematikáját előzi meg, amennyiben felhívja a 

figyelmet az írás technikáinak paradox – önmagát eltüntető és láthatóvá tévő – önreferenciájára. Ehhez ld. 

Kulcsár Szabó Ernő áttekintését (2004), valamint – az írógép és a jelek konfiguratív jelentésrögzítésével 

kapcsolatban Sybille Krämer Schriftbildlichkeit fogalmát (Krämer 2003: 525.). 



55 

amely éppen azáltal válik – politikai értelemben is – cselekvővé, hogy leírja azt, amit elutasít. 

Ugyancsak a szövegen belüli kettősség az, ahogyan a naplóbejegyzések kutatása végül ismét 

naplóbejegyzések tartalmává válik, Schmitt szövege maga ugyanakkor ugyanezt a lépést 

ismétli meg azzal, hogy fiktív módon beszámol a kutatás állásáról.  

A szöveg többszintűségének bizonyítéka az is, hogy a temporális utópiát, mely éppen a 

Buribunken-szöveget példaként tárgyaló Koselleck szerint tapasztalati úton elvileg sem 

ellenőrizhető, tapasztalatilag nem megragadható (Koselleck 2002: 87.), Schmitt pozitivista 

nyelvezetet és ideológiát parodizálva írja le. Az írás és a naplóírás totalizációja az esszében 

történeti módon jelenik meg, de ez a történetiség valójában a múltra vonatkozik, miközben 

Schmitt mondanivalója ténylegesen a jövőre irányultan érthető meg. Egy olyan műfaj tehát, 

amiben Koselleck szerint fokozottan érvényesül a szerzői invenció és a fikcionalitás, 

Schmittnél a pozitivizmus nyelvén jelenik meg, és pontosan azt ígéri, amit a műfaj elvileg 

nem tesz lehetővé: a tényszerűséget és ellenőrizhetőséget. Schmitt pozitivizmus-kritikájának 

eszköze a fikcionalitás: azt mutatja meg, a Wert des Staates után ismét, hogy a tények 

valójában és eredendően és kikerülhetetlenül fikciók. Végül, naplóírásról szólva meg kell 

említeni, hogy a szöveg egyben önironikus tett is, hiszen Schmitt maga is rendszeres naplóíró 

volt, ráadásul folyamatosan igénybe vette a sztenografikus írás technológiai hátterét. 

Összességében pedig tehát – tekintettel például a naplók intenzív felhasználására a Schmitt-

recepcióban vagy a Glossarium című kötet átmeneti műfajára
51

 – Schmitt saját maga buribunk 

voltát és a saját magára vonatkozó buribunkológiát is megelőlegezte.  

5. Cselekvőképtelen retorika és végtelen fikció: Schmitt romantikakritikája  
Schmitt és a romantika kapcsolatának vizsgálata önálló munkát igényelne, itt csupán arra 

vállalkozom, hogy a Politische Romantik nyelv- és retorika-felfogását bemutassam. Az 

előzőekben tárgyalt szövegekhez képest az 1919-es könyv ismét eltérő megközelítésben 

foglalkozik a nyelv és a retorika kérdéseivel: ebben a korszakban Schmitt itt volt a 

legkritikusabb a tárggyal kapcsolatban, és ez a felfogás bizonyult a legtartósabbnak is a 

későbbi munkákat tekintve. A Politische Romantik leginkább a Nordlicht ellenpárjaként 

értelmezhető, de a romantikára jellemző fikcionalitás miatt a másik két szöveghez is 

kapcsolódik.  
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 A Glossarium bejegyzései közül több is foglalkozik a naplóírás feletti kritikával, sőt, Schmitt pontosan a 

buribunkológia problémájára utal vissza, amikor felteszi a kérdést, hogy szabad-e egyáltalán az életet írásba 

foglalni, és mások számára olvashatóvá tenni (Schmitt 1991: 10.9.47.; 11.2.48.; 3.7.48.) 
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A Politische Romantik a megkezdett munka folytatása, kibontása, de egyúttal átértelmezése és 

konkretizálása is Schmitt életművében. Az 1910-es évek gondolkodásának összefoglalásáról 

van szó, valamint az 1920-as „nagy munkáinak” nyitányáról. Az eltérő, olykor ellentétes 

kapcsolatokat a nyelv és a retorika értékelése magyarázza. Ugyanazok az elemek, amelyek 

például a Nordlicht-elemzésben lehetővé tették a mindent átható dualizmusok meghaladását 

és az egység helyreállítását, a romantikus kezében a cselekvőképtelenség nyelvi ideológiájává 

válnak Schmitt elemzése szerint. Míg közvetlen nyelve által Däubler költeménye, totális 

esztétikát létrehozva volt képes a megismerés és a létrehozás egybekapcsolására, a 

romantikában az esztétika univerzalitása Schmitt szerint retorikailag üres, politikailag pedig 

bármilyen cselekvésre képtelen ideológiává válik. A romantika Schmitt számára a modernitás 

legmélyebb pontja, mely összekapcsolja egymással Descartes dualizmusát (1998a [1919]: 

63.), valamint a cselekvőképtelen és instabil politikai rendszereket. A weimari 

parlamentarizmus így a romantika „végtelen beszélgetésének” gyakorlatba átültetése a 

kormányzatban.  

Schmitt és a romantika kapcsolata persze rendkívül bonyolult, kritikája pedig korántsem 

olyan egyértelmű, mint azt saját maga a Politische Romantik-ban láttatja. Karl Löwith 

eredetileg 1935-ös tanulmánya óta már sokan és sokféleképpen leírták,
52

 hogy Schmitt 

valójában milyen mértékben adósa annak a romantikának és esztétika-felfogásnak, amelynek 

olyan éles kritikáját adja. Mint látható volt, pozíciója mindezzel kapcsolatban már az 1919-es 

könyv előtt sem volt egyértelmű, nem beszélhetünk például az esztétikaitól való egyenes 

vonalú távolodásról, arról meg végképp nem, hogy a nyelviség és a politikai kapcsolatát 

egyszer és mindenkorra elintézte volna. Pozícióváltásokról beszélhetünk tehát: ami a 

Nordlicht-elemzésben még lehetséges volt, az egy más kontextusban már lehetetlennek 
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 Löwith éppen azzal vádolja Schmittet, amit korábban a Politische Romantik támadott: okkazionalizmussal, 

vagyis azzal, hogy decizionizmus mögül hiányzik a metafizikai háttér, illetve bármennyire keresi is Schmitt a 

teológiai megalapozás lehetőségét, a formális decizionizmus végső soron profán (Löwith 1995: 141., 144.). 

Löwith szerint Schmitt az ebből következő nihilizmus miatt sorolható a romantikusok közé. Löwith eredetileg 

1935-ös tanulmánya nyomán erőteljes Schmitt-kritika fogalmazódott meg például Richard Wolin írásaiban 

(Wolin 1990; 1992), valamint a Schmitt által ugyancsak bírált és rá ugyancsak visszafordított, a romantikával 

összefüggő esztéticizmus összefüggésében (vö. Kahn 2003: 68-69.). Löwith kritikájától eltérő értelmezést ad, de 

ugyancsak összefüggést talál Schmitt és a romantika között Krockow (1958: 89-90.). Schmitt pozícióját 

közvetlenül nem magyarázza, de a romantika-problémát tágabb összefüggésbe helyezi Paul de Man, aki 

Wordsworth and Hölderlin című tanulmányban arról beszél, hogy a romantika tanulmányozása sajátos 

értelmezői pozíciót jelent, ami alapvetően eltér a középkor vagy az ókori Görögország vizsgálatától. A 

romantika értelmezése eszerint egy olyan időszak temporális perspektívájában valósulhat meg, amelyet mi 

magunk is átéltünk. Az esemény közelsége – mondja de Man – nem teszi lehetővé, hogy az emlékezet olyan 

megtisztított formájában tekintsünk rá, ahogyan Görögország megjelenik számunkra: „Magunkban hordozzuk, 

mint egy cselekedet tapasztalatát, amelyben, bizonyos mértékben mi magunk is részt vettünk.” Pontosan a 

cselekedet és értelmezése közötti temporális viszony tapasztalata a romantika egyik legfontosabb témája – teszi 

hozzá (de Man 1984: 50.). 
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bizonyul. Miközben egyszer a fikció a nyelviség és fogalomalkotás általános kerete, máskor 

ugyanez csak a nyelven való túllépés lehetetlenségét jelzi a romantika felfogásában. Míg tehát 

a romantika-könyvet a nyelviség legélesebb schmitti kritikájaként értelmezhetjük, ugyanúgy 

kontextushoz kötött, lokális értelmezésről van szó, mint az ellentétes vagy eltérő esetekben. A 

probléma nem lezáródik, csupán egyik mozzanata emelkedik itt ki.  

A kiindulópont ebben az esetben is a definiálhatóság problémája. Nem csupán arról van szó, 

hogy másképp kell közelíteni a romantikához egy történeti leírás esetén, és másképp, ha – 

mint Schmitt törekedett rá – a szellemi mozgalom fókuszpontjának megtalálása a cél (1998a 

[1919]: 10.), hanem arról, hogy a tárgy nyelve maga ellenáll minden definiálási kísérletnek. A 

romantika ugyanis, mint Schmitt írja, saját magát definiálhatatlannak és megragadhatatlannak 

tételezi, hogy minden mást saját magához képest határozhasson meg, a romantika viszont ne 

lehessen megragadható semmi más felől, csak önmagából (1998a [1919]: 10.). A romantika 

így nem meghatározható az általa és benne megjelenő tárgyak felől, legyen az romantikus 

tájleírás, a középkor vagy a szubjektum (1998a [1919]: 6.). A romantika ugyanis nem sajátos 

tárgyak és témák gyűjteménye, hanem viszonyulás („die spezifisch romantische Beziehung 

zur Welt”, Schmitt 1998a [1919]: 20.), a világ megragadásának egy sajátos módja, tehát nem 

feltétlenül egy időben körülhatárolható történeti jelenség, hanem beállítódás, végső soron 

tehát: ideológia. Schmitt nem azért jelenti ki, hogy célja „tényszerű” módon megragadni a 

jelenséget (1998a [1919]: 21.), mert – saját korábbi álláspontjával ellentétben – a 

pozitivizmus irányába lépne vissza, hanem azért, mert a tárgy lényegéhez tartozik szerinte, 

hogy változó jelentések mögé rejtőzve álljon ellen minden rá irányuló kísérletnek. Schmitt 

legfőbb kifogása a romantikával szemben az, hogy úgy tételezi saját maga szuverenitását, a 

saját maga és a világ meghatározására vonatkozó totális képességet, hogy ennek nem tud, de 

valójában nem is akar megfelelni, mert – ellentétben például a Nordlicht nyelvével – olyan 

retorikával él, amely nem képes cselekvővé válni. Éppen ezért áll Schmitt romantika-

elemzésének középpontjában külső és belső definiálásának problémája, mely közvetlenül 

politikai kérdéssé válik, a definiálást megalapozó retorika pedig a romantika ideológiájává.  

A romantikát Schmitt szubjektív okkazionalizmusként határozza meg, amely összetételben a 

szuverenitásprobléma egyrészről tételeződik, másrészt azonban vissza is vonódik. Az 

okkazionalizmus eredete az isteni beavatkozás alkalomszerűségére, azokra a pontokra 

vonatkozik, amelyeken keresztül a cselekvőképesség abszolúttá válik. A szubjektív kitétel 

azonban ennek az elvnek az átértelmezésére a romantikában: Isten helyére az egyén 

zsenialitása kerül. A romantika szubjektivizálta az okkazionalizmus eredeti értelmét (Schmitt 
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1998a [1919]: 18-19., 105.), és a középpontba az ént állította. A külső definiálhatóságnak való 

ellenállás és a középpont relativizálása együttesen, egymásnak ellentmondó törekvésekként 

cselekvőképtelenséghez vezetnek. Ez ragadható meg Schmitt elemzése alapján a romantika 

nyelvfelfogásában és az esztétikai totálissá tételében. Van olyan esztétika és olyan nyelv, 

amely képes megfelelni a szuverén pozíciójával szembeni elvárásoknak, erre példa Däubler 

költeménye, és van olyan, mint a romantikáé, mely megreked saját szférájában, és azon kívül 

nem képes hatást kifejteni. Schmitt explicit módon is különbséget tesz a hagyományos 

értelemben vett retorika eltérő felfogásai között: a romantika formaellenes, mert bármilyen 

forma elismerése külső megkülönböztetést, korlátozást jelentene az esztétikai tételezett 

totalitásával szemben, és az egyik ilyen elutasított forma a klasszikus, arisztokratikus retorika, 

mely nem fér össze a romantika és a demokrácia egymással párhuzamos kibontakozásával 

(Schmitt 1998a [1919]: 14.).  

A definiálhatatlanság mellett Schmitt alapján a romantika politikai és episztemológiai 

zsákutcája két újabb – több szinten is érvényesülő – nyelvi-retorikai problémának köszönhető. 

Az egyik szerint a romantikus gondolkodás megalapozatlan szinekdochéként strukturálódik, a 

másik szerint pedig eleve egy olyan üres, önmagáért való retorikára alapozódik, amely hiába 

törekszik meggyőző és ezáltal cselekvő lenni, saját eljárásai miatt szükségszerűen megreked 

saját szférájában anélkül, hogy kiléphetne a világba és hatást gyakorolhatna rá. 

Schmitt újra és újra Novalist idézi: bármiről elképzelhető, hogy egy végtelen regény kezdete 

legyen.
53

 A tétel több szempontból is paradigmatikus Schmitt romantika-értelmezését 

tekintve. Egyrészről tükrözi az esztétika totalizálásából eredő fikcionalitást, amely ezúttal 

hangsúlyosan a valóságtól való elválasztottságként kap szerepet Schmittnél. Másrészről 

azonban pontosan visszaadja a szubjektív okkazionalizmus logikáját is, amennyiben egyszerre 

jelenik meg benne a definiálási törekvés (amely tehát nem a romantika felé irányul, hanem 

abból ered), de ennek korlátozottsága is, mégpedig a következők szerint. Novalis alapján 

Schmitt a szubsztanciájukat vesztett jelentések mellett nem is annyira a regényszerűség 

fikcionalitását
54

 hangsúlyozza, hanem azt, hogy az említett kezdőpontokból a romantikus 
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 „… erstes Glied in einer unendlichen Reihe, Anfang einer unendlichen Romans” (idézi Schmitt 1998a [1919]: 

85.) 
54

 Közel három évtizeddel később a Glossariumban az államregény fogalma kapcsán Schmitt egy széljegyzetben 

az állam fogalma és az államiság fikcionalitását veti fel: talán minden állam regény és utópia, a mai alkotmányok 

pedig maguk az államregények? – teszi fel a kérdést (Schmitt 1991: 10.3.48.) Schmitt „mai alkotmányok” alatt 

az 1945 utáni korszakról beszél, ez egyértelműen kiderül egy hasonló tartalmú, ám sokkal egyértelműbb 

kijelentéséből, ahol az államregény fogalmát valóban az utópia körébe sorolja (Schmitt 1991: 22.6.51.) Az állam 

fogalmának fikcionalitása tehát tematikusan jóval a Wert des Staates után is jelen van, ám a nyelvi megközelítés 

helyébe a szubsztantív politikai tartalom lép. 
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totalitást hoz létre: minden gondolatból társadalmi beszélgetés, minden egyénből társadalmi 

egész, minden énből a kozmosz egésze lesz, ahogyan minden egyes pont kör is egyben és 

minden kör egyetlen pont (Schmitt 1998a [1919]: 84-85.). Más szavakkal: a romantika 

minden részt képesnek vél egésszé kiterjeszteni, és minden egészet egyetlen ponttá redukálni. 

Ugyan Schmitt nem használja a kifejezést, de ahogyan leírja a romantikus gondolkodás 

szerkezetét, azzal valójában retorikai leírást is ad, ami ugyanis a rész-egész átmenetekben 

megjelenik, nem más, mint ahogyan a szinekdoché trópusa működik. A mintázat ugyanakkor 

ennél is összetettebb, a szinekdoché ugyanis egy újabb retorikai elemre támaszkodva 

érvényesülhet csak, ami pedig az irónia, ami már a következő szemponthoz vezet tovább. 

Azt, hogy a romantikus bármit kezdőpontként jelölhessen ki, az teszi lehetővé, hogy a 

világhoz való viszonyulása eredendően ironikus. A romantikus irónia Schmitt szerint a 

döntések felfüggesztését jelenti (Schmitt 1998a [1919]: 66.), pontosan azért, mert minden 

döntés a képlékeny jelentések feletti irányítás beszűkülését jelentené: a romantikus azért 

kerüli el a döntéseket, hogy a szabadon megválasztható kezdőpontok végtelenségét 

fenntarthassa. Ennek megfelelően a romantikus irónia nem tagadni vagy lerombolni akarja a 

valóságot, sokkal inkább kijátszani egyik valóságot a másikkal (például a szó szerinti és az 

átvitt értelmű jelentést egymással szemben) annak érdekében, hogy ne kelljen elköteleződni 

egyik mellett sem (Schmitt 1998a [1919]: 82.). A romantikus éppen ezért a világ jelenségeire 

nem is állításokkal, hanem csak affektusokkal és parafrázisokkal reagál, valójában pedig nem 

is szándékozik beavatkozni a világba, mert azzal a saját maga által teremtett esztétikai 

totalitást vonná kétségbe (Schmitt 1998a [1919]: 101-103.). A romantikus „cselekvés” nem 

több mint a világ poetizációja (Schmitt 1998a [1919]: 93.). Mindez Schmitt szerint üres 

retorikára épül, amelyben – ahogyan a politikai romantika paradigmatikus példája, Adam 

Müller szerinte ezt láthatóvá teszi – a szavaknak nincs szubsztanciája, ahol az ellentmondások 

csak látszatszerű ellenpozíciókat jelentenek, ahol a vita csak kvázi-érvelés, ahol a retorikai 

eszközök csak a díszítést szolgálják, ahol a hang csak jelentés nélküli puszta hangzás, ahol a 

nyelv feloldódik saját közvetettségében, de soha nem lép túl azon, Schmitt terminológiájával: 

nem képes mítoszt teremteni. Ebben az értelemben mondja Schmitt konklúzióként azt, hogy 

„ahol politikai cselekvés kezdődik, ott ér véget a politikai romantika” (Schmitt 1998a [1919]: 

165.).  

Schmitt romantika-kritikája ellenpontja egyrészről a korábbi Däubler-elemzésnek, amely 

politikai cselekvőképességet engedett az esztétikai totalitásának, amely – abban a kivételes 

esetben – túl tudott lépni a romantika formaellenességén. Másrészt ellenpont abban az 
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értelemben, hogy a politikai totalitása, mely majd A politikai fogalmában megjelenik, az 

esztétikainak pontosan arra a kritikájára épül, amelyet Schmitt a romantika kapcsán írt le.  

Schmitt pozíciója az itt tárgyalt korai művek alapján a nyelv és a retorika szerepét tekintve 

távolról sem egyértelmű: nem egyértelműen kritikus és nem egyértelműen helyeslő. Nem 

csupán a fikcionalitás általános érvényességéről van szó, ahogyan az a Wert des Staates című 

munkában megjelent vagy a Nordlicht saját magát is átlépni képes totális nyelvéről, de nem is 

az írásba vetett hit utópiájának önironikus leírásáról. Tanulságos módon a legkritikusabb 

szöveg, a Politische Romantik is két nyelvfelfogást enged meg, amelyek – némi 

leegyszerűsítéssel – a forma szerepe által válnak el egymástól.  

Az eltéréseket, jelentés-áthelyeződéseket és jelentés-konstrukciókat, amelyek a nyelv és a 

retorika szerepére vonatkoznak, túl könnyű lenne azzal magyarázni, hogy Schmitt éppúgy 

magáról írt a Politische Romantik-ban, ahogyan – minden kritikája mellett – buribunk is volt. 

Könnyen lehet, hogy így van, de megítélésem szerint az ebben a fejezetben feltárt 

elmozdulások, pozíciók és kritikák szerkezetileg rendkívül fontos szerepet töltenek be a 

schmitti életmű későbbi szakaszaiban is, és visszatérően megjelennek a jól ismert 

kulcsfogalmak körül, amelyeknél nyelv és politika viszonya, hierarchiája és egymásba 

kapcsolódása nem az elméletről leválasztható, tisztázható problémák, hanem Schmitt 

elméletének alapelemei.  

  



61 

 

 

 

 

Második rész: Fogalmak 
  



62 

III. Analógia / allegória 

1. Nem-reduktív analógia 
Schmitt politikai teológiájának kulcsa az analógia értelmezése. Mint a jól ismert tételben 

megfogalmazódik: „A modern államelmélet minden jellemző fogalma szekularizált teológiai 

fogalom” (Schmitt 1992: 19.). Ezt azonban nem csupán a történeti fejlődés értelmében kell 

felfogni – folytatja Schmitt –, hanem szerkezeti struktúrájuk azonosságában is, vagyis a 

közöttük fennálló analógia alapján. Az analógia felfogásán múlik, hogy kikerülhető-e az a 

hiba, hogy a fogalom egyik elemét a másikkal azonosítjuk, így pusztán teológiailag 

meghatározott politikáról vagy teológiai köntösbe bújtatott politikáról beszélünk vagy 

felismerjük a köztük lévő, Schmitt által leírt dinamikus kapcsolatot. A politikai teológia 

fogalma ma már messze túlnyúlik a Schmitt-recepción, de ennek a burjánzásnak jelentős 

részben éppen az az oka, hogy sokszor túlságosan is statikussá válik politika és teológia 

kapcsolata. Schmitt maga ennek lehetőségét meglehetős egyértelműséggel zárta ki az 1922-es 

Politikai teológiában, amikor a fogalmat a puszta materiális által meghatározott és egy 

teljeséggel ideális megközelítés közé helyezte (Schmitt 1992: 22–23.).  

A politikai teológia rendkívüli hatást gyakorolt a politikaelméletre, önálló életre kelt, és mára 

Schmitt felfogásától függetlenül is értelmezések tárgya. A politikai teológia egyszerre tűnhet 

alkalmasnak történeti tendenciák leírására, a szuverenitás újrafogalmazásra, valamint elméleti 

keretként a politika mibenlétének tisztázására. A fogalom homályossága, szisztematikus 

kétértelműsége (Geréby 2008: 9.) természetesen nem csökkent a róla folytatott vita, illetve a 

továbbértelmezések intenzitása mellett sem, sőt, az önálló életre kelt fogalom mára az eredeti 

schmitti felfogást is képes újraértelmezni. Mindez nem tárgya ennek a fejezetnek, az már 

sokkalta inkább, hogy világosabbá váljon az analógia jelentése és jelentősége, amely 

nélkülözhetetlen Schmitt szövegeinek, illetve politikai teológiája retorikájának megértéséhez. 

Már egészen korán nyilvánvalóvá vált, hogy Schmitt olyan koncepciót fogalmazott meg, 

amelyet rendkívül könnyű félreérteni, de legalábbis reduktív módon megfosztani belső 

dinamikájától, és korántsem csupán a kifejezetten politikai törekvéseket szolgáló 

átértelmezésekről van szó. A politikai teológia mint analógia azonban nem teológiailag 

megalapozott politika és nem is pusztán politikai célú teológia, hanem a fogalom elemeinek 

részben történeti, részben elméleti viszonyrendszere. 

A politikai teológia fogalma éppúgy joggal kaphat kiemelt figyelmet Schmitt életművén belül, 

mint a politikai fogalma és a barát/ellenség megkülönböztetés. Ennek indoka jelen munka 
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szempontjából az, hogy olyan koncepciókról van szó, melyekben különösen jól látszik leírás 

és cselekvés összekeveredése, vagyis az, hogy saját tartalmukon túl önmaguk működését is 

láthatóvá teszik: nem csupán leírják azt, amit jelölni hivatottak, de ez a leírás úgy is jön létre, 

mint amit jelölnek. A politikai teológia nem csupán az analógia által magyarázott fogalom 

Schmittnél, de egyúttal a politikainak szélesebb értelemben véve is analógiája. Az analógia 

szerepét magyarázva a politikai fogalmának működése is jobban érthetővé válik. Azt 

igyekszem megmutatni, hogy a politikai teológia fogalmán belül az analógia éppúgy 

érvényesül, mint általános „modellként” a politikai és a politikai teológia között, továbbá a 

politikai teológia mint történetileg jól meghatározható probléma és általános elméleti keret 

között is. 

Schmitt a szuverenitás fogalmának szociológiáját kívánja megtalálni, ami a fogalomtörténeti 

megközelítést és a fogalmak szerkezeti vizsgálatát egyesíti magában. A két szempontot 

összekapcsoló analógia fogalmában mindkettő érvényesül, így teljes mértékben hiábavaló 

vállalkozás lenne Schmitt politikai teológiáját pusztán történeti elemzéssé redukálni, de 

éppígy egy általános fogalomszociológiai módszerrel való azonosítás is távol állna attól, amit 

Schmitt megfogalmazott. Abban az értelemben ugyanakkor mégis általános elméleti keretről 

van szó, hogy a politikai teológia fogalma alatt Schmitt azt a minden korra érvényes rendszert 

érti, melyben a politikai fogalmak szerkezete megfelel a mögöttes metafizikai gondolkodás 

szerkezetének. Ez azonban nem valamiféle platonista gondolati séma, melyben a politikai 

fogalmak az ideális metafizikai háttér leképeződései lennének, hanem egy olyan dinamikus 

viszony, amelyben megfelelés helyett feszültség van a háttér és a politikai fogalmak között. 

Ez a feszültség ugyanakkor nem is pusztán ellentmondás – ez nem is lenne kiolvasható 

Schmitt szövegeiből –, hanem jelentés és a jel viszonyának megjelenése, ami összetartozást és 

egyúttal nem-megfelelést jelent.  

Ebben a fejezetben az analógia kérdését középpontba állítva igyekszem magyarázatot adni a 

politikai teológia schmitti fogalmának jelentőségére és tényleges működésére. A tárgyalás 

magával a problémával analóg módon történik. Elsőként azt mutatom meg, hogy Schmitt a 

Politikai teológia című szöveg előtti munkáiban hogyan alkalmazta és miként értelmezte az 

analógiát. Itt elsősorban retorikai értelemben, retorikai eszközként keresem az analógia helyét 

a schmitti gondolatmenetben, azt megnézve, hogy mennyiben tartható annak módszerjellege. 

Ezt követően az analógia fogalmának tartalmi tényezőit vizsgálom meg, pontosabban azt, 

hogy a teológiai problémák, amelyeket a fogalom magában hordoz, mennyiben vezetnek 

végül mégis vissza a kifejezés, a nyelviség problémájához Schmitt esetében is. Végül a 
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politika és teológia dinamikus, nem feloldható értelmezésével azt mutatom meg, hogy miként 

válik az analógia széles értelemben vett retorikai felfogása politikai problémává, hogy a 

módszer és szubsztantív tartalom konfliktusa nem elkerülhető, mert az maga a politikai 

kifejezésének nyelvi lehetőség-feltétele. Az analógia ebben az értelmezési kísérletben abban 

áll, hogy a schmitti politikai teológia problémáját szerkezetileg azonos módon értelmezem a 

politikai nyelviségének problémájával, és azt állítom, hogy ez nem Schmitt szövegének 

újraértelmezésével, az ő konstrukciójának lebontásával válik elérhetővé, hanem pusztán a 

szövegek – köztük a recepció – értőbb újraolvasásával. 

2. Analógia a Politikai teológia előtt 
A Politikai teológiában Schmitt három korábbi könyvét jelöli meg, amelyekben foglalkozott 

az analógia „szisztematikus és módszertani” jelentőségével, majd kijelenti, hogy a téma 

részletesebb kifejtésére máshol vállalkozik (Schmitt 1992: 19.). Mégis, a Politikai teológia az 

a szöveg, ahol a legrészletesebben tárgyalja a problémát, amelynek státusza, helye az 

érvelésben egészen más, mint az általa említett Der Wert des Staates, a Politische Romantik 

vagy a Die Diktatur című szövegek esetében. A szuverenitás fogalmának szociológiája első 

látásra valóban módszertani szempontból kerül kapcsolatba az analógiával, közelebbről nézve 

azonban forma és tartalom itt sem ilyen egyértelműen elválaszthatók. Az említett három 

munkára áttérve pedig gyorsan világossá válik, hogy az analógia nem pusztán a deskripció 

eszköze, hanem a megismerés általános kerete (mint a Wert des Staates esetében) vagy a 

politikai cselekvés formája, mint a másik két munkában tárgyalt jelenségeknél.  

A korai munkák kapcsán már esett szó a fogalmak általános fikcionalitásáról, amely Schmitt 

számára a jogi és politikai jelenségek megragadásának általános közegét és feltételét jelenti. 

Mint látható volt, az állam és a jog fogalma nem csupán történeti és politikai értelemben nem 

esnek egybe, de megismerésükben is jelen van egy eredendő törés, amelyet a szavak 

használatának általános sokértelműsége, fikcionalitása, végső soron pedig figurativitása okoz. 

A Wert des Staates, mint például Mehring is leírja (2006: 29.), nem csupán az átmenetiség 

miatt érdekes, amit egyfelől a neokantiánus jogtudományi környezet, másfelől pedig a 

kibontakozó antipozitivista szemlélet jelent, hanem azért is, mert Schmittnél itt tetten érhető 

az ennek a kettőségnek a határán elhelyezkedő Hans Vaihinger hatása. A megismerés 

általános fikcionalitása Vaihinger szerint abban jelentkezik, hogy a világ megragadását 

szolgáló kategóriák trópusokként, retorikai alakzatokként („tropische Fiktionen”) működnek, 

amelyek végső megalapozására nincsen lehetőség, de „mintha” valóságként, értelmet adó 

eszközökként képesek működni (Vaihinger 1922: 39-40.). Az irodalmi és filozófiai fikciót 
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elemezve Wolfgang Iser pontosan mutatja meg, hogy az analógia mint a vaihingeri „mintha” 

egyik – központi – típusa a megragadhatatlanság elismerése, de egyben elutasítása is, 

gyakorlati cselekvés, és mint ilyen nem a belátásról, hanem a létrehozásról szól (Iser 2001: 

187.). 

A Wert des Staates című munkában egyszerre jelenik meg a fikcionalitás és a politikai 

teológia analógiájának első verziója. Az állam Schmitt szerint szerkezetileg éppolyan 

közvetítőszerepben helyezkedik el jog és egyén között, mint amit Krisztus közvetítése jelent 

az isteni és az emberi között (Schmitt 1914: 55.). A közvetítőszerep kettőssége, az, hogy 

egyszerre összeköt, de rá is mutat arra a törésre, ami összeköttetést tesz szükségessé, a 

politikai teológia megértésének kulcsmozzanata, amint arra Nicoletti (1988) rámutat. Ebben a 

szövegben az analógia, a kontextushoz illeszkedően elsősorban valóban megismerési eszköz, 

és még csak felsejlik az a tartalmi probléma, ami a Politikai teológiában majd központi 

szerepet kap, de legalábbis hangsúlyos pólusává válik a forma-tartalom, megismerés-

cselekvés viszonyrendszereknek.  

A Die Diktatur című könyvben az analógia szerepe már sokkal inkább a politikai cselekvés 

szempontjából jelenik meg, nem a politika megismerési kereteként, hanem történetileg is jól 

azonosítható politikai törekvések eszközeként. Ennek példája Cromwell uralma is, illetve a 

tágabb kontextust tekintve a puritanizmus és a reformáció, melynek során a pápa helyére 

állított szuverenitás analóg érvelésben jelenik meg ahhoz képest, amit helyettesít (Schmitt 

1928a: 138-139., 145.). A pozíció tehát ugyanaz, az érvelés, ami a helyettesítést alátámasztja, 

a kimozdított eredeti pozíciójának megfelelően jelenik meg, de ez csak szerkezeti azonosság, 

nincs teljes megfelelés az analógia elemei között.  

Ugyanez a logika érvényesül Schmitt romantika-felfogásában is. A szubjektív 

okkazionalizmus maga az analogikus eljárás, amennyiben a romantikus ego magát Isten 

pozíciójába helyezve állítja saját maga világteremtő voltát (vö. Ball 1983: 105.), igaz, mint 

látható volt, mindezt Schmitt szerint csak relatív, valójában nem tételező módon teszi annak 

érdekében, hogy a romantikus beavatkozása ne legyen valódi cselekvés, ne váljon politikai 

elköteleződéssé. Az analógia a romantikus oldaláról nézve így puszta játszadozás, tét nélküli 

cselekvések és megalapozatlan totalitásigények sorozata. Az analógia ebben az esetben 

pusztán annak a retorikának az egyik eszköze, mely által a romantikus megfogalmazza 

törekvését, hogy a világot a saját esztétikai törekvései alá hajtsa. Schmitt számára ugyanez az 

analógia viszont a kritika eszköze is, amely által rámutathat arra, hogy nem identitásról van 
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szó, pusztán a szerkezet hasonlóságáról, ami így azonban éppen a tényleges cselekvést zárja 

ki.  

Az analógia, mint Schmitt sok más kulcsfogalma más és más jelentéssel és pozícióban kap 

szerepet a különböző szövegekben. A Politikai teológiában megjelenő analógia ugyanakkor 

visszavezethető mind a Wert des Staates megismerési keretére, mind pedig a másik két munka 

direktebben politikai, illetve Schmitt szemszögéből kritikai eszközére. A politikai teológia 

fogalma ugyanis éppen azáltal kapcsolja össze ezeket a szempontokat, hogy a politikai 

megismerésének határpontján helyezkedik el, ahogyan Schmitt fogalmaz, „az államelmélet 

általános fogalmaként értendő” (Schmitt 1992: 1.), egyszerre szól tehát a politikai történeti és 

elméleti megismeréséről, valamint arról a kritikáról, amelynek Schmitt ezt a fogalmat a 

legfőbb tárgyává is avatja.  

3. Az analógia retorikája Politikai teológiában 
A politikai teológia fogalma mögött meghúzódó analógia mint retorikai eszköz egyszerre szól 

annak megmutatásáról, hogy deskriptív értelemben miként tartozik össze és válik szét politika 

és teológia, ugyanakkor – mivel retorikai eszköz – rögtön politikai értelemben is érvényesül. 

Az analógia ezért lehet paradigmatikus a schmitti politikaelmélet szempontjából. Első 

lépésben azt kell tehát megnézni, hogy megismerési szempontból milyen szerepet kap az 

analógia Schmittnél, majd ezt követően szükséges továbblépni a retorika más, tartalmi vagy 

szubsztanciális területei felé, hiszen – bár Schmitt még a Politikai teológia II-ben is csak utal 

erre (Schmitt 2006a: 49.) – az analógia körül lezajlott teológiai viták éppen a megismerés és a 

cselekvés közötti különbség kapcsán alakultak ki.  

Az analógia fogalmának gyökerei az antik retorikához éppúgy visszavezetnek, mint a 

metafizikához és a teológiához. Mint retorikai eszköz, a schmitti analógia pontatlan a fogalom 

klasszikus, arisztotelészi értelemében, de a XX. századi új retorikák definíciói szerint is. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy ezen a vonalon elindulva ne lehetne fontos belátásokhoz jutni, 

figyelembe kell azonban venni, hogy – mint a fejezet későbbi szakaszaiban látható lesz – az 

analógia retorikája a politikai teológia esetében folyamatosan túllép a megismerés és módszer 

kiindulópontján.    

Térjünk vissza a fejezet elején részben már idézett alaptételhez részletesebben is! A 

vonatkozó szakasz magyar fordítását mindenképpen érdemes az eredeti német szöveggel 

összevetni, mert az előbbiből több helyen eltűntek a retorikai megközelítés meghatározó 

mozzanatai.  
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Schmitt így fogalmaz: 

„A modern államelmélet minden jellemző fogalma szekularizált teológiai fogalom. Ennek oka 

nemcsak történeti fejlődésük, melynek során teológiából államelméletté alakultak, mint például a 

mindenható Isten és a politikában megtalálható teljhatalmú törvényhozó esetében, hanem 

szerkezeti struktúrájukban is, melynek megismerése szükséges e fogalmaknak a szociológiai 

vizsgálatához. A kivételes állapot a jogtudományban hasonló jelentéssel bír, mint a csoda a 

teológiában. Csak az ilyen analógiák tudatában ismerhetjük fel az utóbbi évszázadok során az 

államfilozófiai elvek körében végbement fejlődést.” (Schmitt 1992: 19.) 

A német eredetiben: 

„Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. 

Nicht nur ihrer historischen Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre 

übertragen wurden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum omnipotenten Gesetzgeber 

wurde, sondern auch in ihrer systematischen Struktur, deren Erkenntnis notwendig ist für eine 

soziologische Betrachtung dieser Begriffe. Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine 

analoge Bedeutung wie das Wunder für die Theologie. Erst in dem Bewußtsein solcher analogen 

Stellung läßt sich die Entwicklung erkennen, welche die staatsphilosophischen Ideen in den letzten 

Jahrhunderten genommen haben.” (Schmitt 2004: 43.) 

Schmitt egyrészről történeti fejlődésről, másrészről pedig szerkezetről, struktúráról beszél, de 

a közöttük lévő különbség messze nem egyértelmű. Az idézett szakaszban az analógia 

azonban világos módon az utóbbihoz kapcsolódik, ami megegyezik az analógia hagyományos 

felfogásával is, ahol az időbeliség nem kap szerepet. A magyar fordításból azonban nem 

látszik, hogy már a történeti megközelítés is a retorikára utal, noha ennek szándékossága 

Schmitt részéről nyilvánvalóan nem megállapítható. Mindenesetre a teológiából 

államelméletté való átalakulás németül átvitelként (übertragen) jelenik meg, ami 

Arisztotelész óta a metafora definíciója, pontosabban a metafora szó szerinti fordítása. A 

„történeti fejlődés” így legalább annyira folyamat, mint amennyire diszkontinuitás és törés, az 

átvitel és az alakulás tehát már eleve retorikai kétértelműséggel terhelt viszonyra utalnak 

teológia és politika között. Az is világossá válik, hogy a „történeti fejlődés” és a szerkezeti 

viszony közötti kapcsolat korántsem olyan élesen szétválasztható, ahogyan Schmitt szövege 

első látásra ezt esetleg sugallná, legalábbis nem abból a szempontból, hogy az egyik retorikai 

lenne, a másik pedig nem. A kérdés sokkal inkább a retorikán belül fogalmazódik meg, 

méghozzá abban az értelemben, hogy mi az analógia viszonya ahhoz időbeliséghez, ami a 

jelentésáthelyeződésnél megjelenik. Schmitt fogalma a politikai teológiáról már ezen a ponton 

szétválaszthatatlanná teszi a megismerés és a politikai cselekvés szempontjait. A történetiség 
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leválasztása persze összeférhet az analógia szűk felfogásával, de azonnal felmerül az 

egyidejűség kérdése: az egymás mellett, időben egymással párhuzamosan érvényesülő 

teológia és politikai folyamatosan a két pólus egymás felőli determinációjának kérdését veti 

fel. Ez viszont, a Politikai teológia II-ből is tudhatóan, a politikaiba való folyamatos 

visszacsúszást jelenti, a történetiség így pedig nem választható le a politikai teológia retorikai 

megközelítéséről.
55

  

Schmitt következetesen és pontosan használja az analógia fogalmát abban az értelemben, 

hogy minden esetben szerkezeti azonosságról vagy szerkezeti hasonlóságról és viszonyról 

beszél, sohasem pusztán megfelelésről vagy önmagában vett hasonlóságról.
56

 Nem a teológia 

és a politika hasonlítanak egymáshoz, hanem alapfogalmaik szerkezeti kapcsolódásai az adott 

területen belül. A problémát éppen az okozza, hogy a két terület egymáshoz való közelsége 

magát az analógiát végül pontatlanná teszi.  

Ez a pontatlanság jól látható akkor, ha a schmitti analógiát összevetjük a klasszikus és modern 

retorikaelméletek meghatározásaival. Arisztotelész Poétikájában az analógia a metafora egyik 

esete, jelentésátvitel egy négy elem közötti viszonyrendszerben, „ha a második úgy viszonylik 

az elsőhöz, mint a negyedik a harmadikhoz” (Arisztotelész 2004: 56-57.). Schmitt esetében 

ennek felel meg a csoda/teológia és a kivételes állapot/politika viszonyrendszer, de az érvelés 

valójában nem pusztán a kivételes állapot jelentésének analogikus megvilágításáról, az érvelés 

útján való értelemtöbblet láthatóvá tételéről szól, hanem a második és a negyedik elem 

rendszerszintű összevetéséről, ami túllép a szűk arisztotelészi kereteken. Ennél is fontosabb, 

hogy a metaforikus jelentésátvitel, ami az arisztotelészi definíció kiindulópontja, Schmitt 

esetében nem arról szól, hogy az első terület értelme világítaná meg a tőle teljesen független 

második terület értelmét, hiszen a kapcsolat kétirányú, ráadásul időbeli is, mint az imént 

látható volt. Az arisztotelészi érveléselméleti hagyományt megújítani kívánó, egyébként a 

descartes-i filozófia apodiktikusságával szemben megfogalmazó Perelman és Olbrechts-

                                                 
55

 Hugo Ball Schmitt által nagyra értékelt (Mehring 2009: 170.), eredetileg 1924-ben megjelent esszéje a 

politikai teológia kapcsán nagy hangsúlyt helyez a történetiségre. Szerinte Schmitt olyan fogalomszociológiát 

alkotott, amely a jogi fogalmakat képes visszavezetni történeti eredetükig, és amely a történeti valóságból, nem 

pedig az absztraktból képes eljutni az abszolútig (Ball 1983: 112.). Ball rendkívül fontos meglátása, hogy bár 

történetiségről beszél, mégis fenntartja a folyamat heterogenitását, hiszen a lényeg nála éppen az, hogy a 

történetin felül állóhoz éppen a történetiből kiindulva lehetséges eljutni, nem pedig az abszolúttal homogén 

minőségű absztraktból. 
56

 Ebből a szempontból a magyar fordítás a fenti szakaszt tekintve ismét pontatlan, hiszen a kivételes állapot nem 

„hasonló” jelentésű a csodához, hanem analóg, ahogy Schmitt a szóismétlést is vállalva írja. Retorikai 

értelemben az analógia nem hasonlat, amit azért fontos hangsúlyozni, mert a viszonyok azonossága vagy 

hasonlósága az, aminek elemzése elkerülhetővé teszi azt, hogy az egyik szférát a másikra redukáljuk, amire 

Schmitt nyilvánvalóan hiába figyelmeztetett, látva a politikai teológia fogalmának ilyen irányú felhasználásait.  
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Tyteca-féle új retorika növelte az analógia jelentőségét, bár megközelítésük szerint az 

azonosság-hasonlóság-analógia sorozatában az továbbra is a legerőtlenebb viszonyra 

vonatkozott. A schmitti analógia pontatlansága ezzel az alapvető XX. századi 

retorikaelmélettel kapcsolatban a két viszonyba hozott terület előzetes kapcsolatával 

összefüggésben válik láthatóvá. Ha ugyanis végigkövetjük a politikai teológia fogalmának 

jelentését, hiba lenne azt állítani, hogy egyértelműen látszik, hogy vajon a politika-e az a – 

Perelmanék (1971: 372-374.) terminológiájával – téma, melyet a teológia mint phoros 

megvilágít, vagy legalább ennyire fontos e viszony fordítottja is.  

Az analógia pontatlanságát csak fokozza, hogy Schmitt egy olyan elhatárolással él, ami úgy 

próbálja azt kiemelni a retorika területéről, hogy közben ragaszkodik annak retorikai 

definíciójához.  

Az ellenforradalom katolikus államfilozófusainál, utal Schmitt az általa használt analógia 

eredetére,  

„már első látásra felismerhető, hogy fogalmilag tiszta, rendszeres [begrifflich klare, systematische] 

analógiáról, és nem csupán valamilyen misztikus, természetfilozófiai vagy akár romantikus 

játszadozásról van szó, melyek az állam és a társadalom számára is könnyedén találnak színes 

képeket, szimbólumokat [bunte Symbole und Bilder].” (Schmitt 1992: 19.; Schmitt 2004: 43-44.) 

A szisztematikus kitétel itt minden bizonnyal ismét arra utal, hogy nem általában vett 

hasonlóságról vagy megfelelésről van szó, hanem a két terület egymáshoz való viszonyának a 

saját belső logikájuk szerinti összevethetőségéről, ami persze furcsa módon ismét csak a 

kettejük közötti törés alapvető voltát jelentené. Ez megfelelne az analógia retorikai 

megközelítésének, ám tagadhatatlan, hogy a közelség legalább ilyen meghatározó, hiszen 

Schmitt éppen erre építi gondolatmenetét – nem csupán a Politikai teológiában, hanem teljes 

életművében. Az imént idézett szakasz ugyanakkor a retorikához való viszony két másik 

schmitti példáját is felidézi. A romantika retorikájától való elhatárolás itt ugyanolyan 

értelemben jelenik meg, mint a néhány évvel korábbi Politische Romantik című könyvében, 

amelynek kettősségéről a korábbi fejezetben már részletesen is esett szó. Miközben Schmitt 

ragaszkodik az analógia szerkezeti értelemben vett azonosságot jelentő retorikai 

definíciójához, a retorika romantikus gyakorlatát ismét elutasítja. Ez a megkülönböztetés 

ugyanakkor A politikai fogalmára is előreutal, amennyiben ott is a retorikához, a nyelviséghez 

való kettős viszony kap kulcsszerepet barát és ellenség megkülönböztetésében. A retorikához 
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való kettős viszony, amelyre ebben a dolgozatban újra és újra fel kell hívni a figyelmet, 

Schmitt gondolkodásának minden döntő mozzanatában megjelenik.  

4. A teológia retorikája 
A teológia a politikai teológia schmitti fogalmában: analógia. Retorikai alakzat, amely 

önmagán túl másra is utal. Mert igaz ugyan, hogy könyvében Schmitt a teológiát szó szerinti 

értelemben hozza összefüggésbe a politikával és a szuverenitással, ennél azonban tovább is 

lép, amikor helyére általános értelemben a metafizikát állítja. Először egymás mellé 

rendeléssel találkozhatunk:  

„A modern jogállam elve a deizmussal együtt jut érvényre, azzal a teológiával és metafizikával, 

amely kizárja a világból a csoda lehetőségét, és éppen úgy elutasítja a természeti törvények csoda 

segítségével történő közvetlen megszegését, mint a szuverén közvetlen beavatkozását az érvényes 

jogrendbe.” (Schmitt 1992: 19.) 

A metafizika felbukkanása itt alig feltűnő, hiszen a fogalom kritikai értelemben érthető lenne 

úgy is, mint a teológia pótléka, mely a Schmitt számára – negatív értelemben – különösen 

fontos felvilágosodás következménye lenne. A deizmusra azonban valódi teológia és politikai 

teológia nem alapozható, hiszen ez a szuverén pozíciójának kiüresítését készíti csak elő, 

ahogy az a király parlamenten keresztül történő hatástalanítása kapcsán mind a Politikai 

teológiában (Schmitt 1992: 29.), mind a Politikai teológia II-ben (Schmitt 2006a: 42-43.) 

megjelenik.  

A metafizika azonban – a Politische Romantik című könyvből tudható – Schmitt szerint 

kikerülhetetlen. Lokálisan tehát igaz lehet, hogy a metafizika egy adott helyzetben, egy adott 

történelmi szituációban valamely adott formájában a teológia helyének – inautentikus – 

betöltését jelenti, de általában véve nem a metafizikai és a teológiai gondolkodás ellentétéről 

van szó. Ebben azonban ismét a schmitti gondolkodás kettősége látszik megjelenni: miközben 

általánosan értelmes, „tiszta” fogalmiság megteremtésére és ennek megfelelő megismerésre 

törekszik, a teológia a politikai teológia analógiájában nem lehet pusztán a metafizika egyik 

esete, hiszen maga a fogalom kontextuálisan kötött módon katolicizmus és politika 

viszonyából kiindulva jön létre Schmittnél. Kérdés tehát, hogy a politikai teológia fogalmának 

lehet-e olyan, vele analóg megfelelője, mely ezen a kontextuson kívül is alkalmas arra, hogy 

egy adott korszakban a metafizikai világkép és politikai világkép közötti szerkezeti 

azonosságot leírja. Az általánosítás felé való átlépési törekvés egyszerre tágítja, de szűkíti is a 

schmitti felfogást: 
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„Az a metafizikai világkép, amelyet egy meghatározott korszak hoz létre, ugyanolyan szerkezetű, 

mint amilyen szerkezete a politikai világkép rendjének van. Az ilyen azonosságok felállítása 

jelenti a szuverenitás-fogalom szociológiáját.” (Schmitt 1992: 24.) 

Az, hogy ez mennyiben jelent túllépést az eredeti teológiai kontextuson, világosnak tűnik. 

Schmitt szerint a politikai rend fogalmisága minden korszakban szerkezeti összefüggésbe 

hozható az akkor érvényes metafizikai háttérrel, azzal a megszorítással persze, hogy a 

szerkezeti azonosságból nem következik a két terület jelentés-azonossága, mert akkor nem is 

lenne szükséges megkülönböztetni őket.
57

 Kettős viszonyról, kettős analógiáról és 

jelentésátvitelről van tehát szó, egyrészről a politikai teológia fogalmának megfelelően a 

teológiai/metafizikai rend és a politikai rend szerkezetei között, másrészt ezen a viszonyon 

belül a teológia és a metafizika közötti viszonyról is. De mennyiben jelent a teológia 

fogalmának a metafizikával való helyettesítése szűkítést? A válasz ismét az analógia fogalma 

felé fordulva kereshető, ám ezúttal a fogalomnak nem a retorikai, hanem teológiai 

gyökereihez kell visszanyúlni, hogy végül a teológia retorikai problémájához jussunk el.  

A teológia retorikájának problémája az emberi megismerés korlátain túl lévőre vonatkozó 

jelentésadás problémájára utal. Schmitti értelemben arra a kérdésre, hogy miként lehetséges 

állításokat megfogalmazni valami olyasmiről, amitől minden jelentésadás lehetősége függ, de 

amely nem része annak a rendszernek, amelyen belül a jelentések létrejönnek. Érdemes a 

Schmitt-recepció néhány olyan példájához visszanyúlni, melyek kifejezetten ezt a törést és az 

áthidalás lehetőségét állították középpontba a politikai teológia fogalmával kapcsolatban. 

Ezeken keresztül ugyanis láthatóvá válik az, hogy a schmitti rendszerben a szuverén pozíciója 

miként tölti be szerepét két, egymással megfelelésbe nem hozható, ám egymással mégis 

összefüggésben lévő terület között.  

Első lépésben Peter Koslowski tanulmányát érdemes felidézni, amely közvetlenség és 

közvetettség szempontjai szerint közelít a politikai teológia meghatározásához. A politikai 

teológiának három formáját különbözteti meg.
58

 Az első szerint a politikai teológia a politika 
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 Ennek nem mond ellent Heinrich Meier elemzésének következtetése sem, amely szerint az egyetlen olyan 

esetben, ami igazán számít, a politikai végül mégis egybeesik a teológiaival, akkor, amikor az Isten és a Sátán, 

Krisztus és az Antikrisztus közötti döntésről van szó (Meier 2011: 77.). Ebben a sémában a megfelelés a schmitti 

kivételes állapottal azonos szerkezetű, a politikai és a teológiai közötti megfelelés pedig nem a két terület 

előzetesen adott, önmagában zárt jelentésén alapul, hanem a teológiaiban meglévő, eredendően politikai jellegű 

döntésen.  
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 Ugyanabban a Jacob Taubes által szerkesztett kötetben, amelyben Koslowski tanulmánya megjelent, Ernst-

Wolfgang Böckenförde némileg hasonló, az átvitelt is láthatóvá tévő tipológiát állít fel, ugyanakkor az általa 

elkülönített jogi, intézményi és etikailag motivált megközelítések sokkal inkább külső, nem pedig belső, 

szerkezeti leírását adják politika és teológia kapcsolatának (Böckenförde 1983).  
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közvetlen dedukciója a teológiából, amely így közvetlenül határozza meg a politikai formát. 

A következő mód a közvetett dedukcióé: a politikát a teológiából levont következtetések 

determinálják, ami valójában a Szentírás politikai exegézisének módján történik meg. A 

harmadik lehetőség a politikai teológiát analógiaként fogja fel, amely a politikai formát nem a 

vallásos tartalomból következtetve határozza meg, hanem a teológiára való reflexió 

kiegészítéseivel. Ez a teológiai reflexió ugyanakkor a belátást, a megismerést szolgálja a 

politikai formára vonatkozóan (Koslowski 1983: 32-34.). Egymástól tehát módszeresen 

elválasztható területekről van szó, a közöttük lévő törést pedig valamilyen értelmezési aktus, 

logikai transzformáció vagy explicit jelentésátvitel hidalja át.
59

 „Módszertani nehézséget” 

jelent ugyanakkor Koslowski szerint, hogy az analogikus magyarázatnak nincs olyan 

kritériuma, mely lehatárolná annak érvényességi területét. Az analógia tehát saját maga 

határozza meg vonatkozási területét, azt, hogy milyen viszonyokat hoz létre, és végső soron 

azt is, hogy saját pozíciója felől miként értelmezi újra az előzetesen adott, eredetileg 

szétválasztott szférákat. Nevezhetjük ezt az analógia szuverenitásának is, legalábbis azon 

viszonyok felett, amelyeknek jelentést ad, valamint azon területek felett, amelyeket előbb 

szétválaszt, majd saját logikáján keresztül összekapcsol.  

Ez utóbbi mozzanat, szétválasztás és összekapcsolás viszonya, a közvetettség a vezérfonala 

Michele Nicoletti tanulmányának, ami meggyőző módon mutatja ki ebből a szempontból 

Schmitt gondolkodásának belső koherenciáját a legelső munkáktól a politikai teológia 

fogalmáig. A kettősség és ennek áthidalása mindvégig jelen van Schmittnél: a már tárgyalt 

módon a Nordlicht-elemzésben, az általános jogi norma és a bírói döntés közötti kapcsolatban 

(Gesetz und Urteil), valamint a jog absztraktsága és az egyedi között (Der Wert des Staates). 

A kor radikális dualizmusa (Römischer Katholizismus und Politische Form) okozta törés a 

politikai teológia fogalmában nyeri el legáltalánosabb értelmét, a szétválás és a törés itt válik 

a legmélyebbé. Ez a krízis legmagasabb foka, a szó eredeti, válságra és döntésre egyaránt 

utaló értelmében.
60

 Nicoletti a lehető legszorosabban Schmittet követi, amikor arról ír, hogy a 
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 Érdekes persze az első forma meghatározása, hiszen a „közvetlen dedukció” ellentmondást hordoz magában. 

Míg a közvetlenség arra utal, hogy nincs szükség transzformációra a jelentésátvitelhez, a dedukció értelmezési 

aktust sugall, ami a két terület előzetesen adott önállóságát eleve megkérdőjelezi. Koslowski tipológiájában ez a 

séma áll legközelebb ahhoz, ami Schmittnél az analógia redukciójaként a két szféra egymásra való 

visszavezetéseként jelenik meg, és ami módszertanilag sem felel meg a fogalmi szociológia eljárásának (vö. 

Schmitt 1992: 23.).  
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 A krízis fogalmával analóg módon adhat magyarázatot a politikai teológia problémájára a sztaszisz fogalma 

abban az értelemben, hogy ez ugyancsak két, egymással ellentétes jelentést foglalhat magában. Vardoulakis 

elemzése megvilágító erejű addig a pontig, ameddig a schmitti politikai teológiát a sztaszisz radikális változásra 

utaló politikai jelentésének és teljes változatlanságra utaló teológiai jelentésének együttes érvényesüléseként 

magyarázza (Vardoulakis 2009). Az elemzés szerint Schmitt először a két szféra, politika és teológia ellentétét 

kell, hogy felállítsa, hogy azután analogikus kapcsolatot tételezhessen közöttük. Míg a politikán belül a törés 
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politikai teológia fogalma már az eredetétől kezdve nem az uralom szakralizálásáról vagy a 

vallás politizálásáról szólt, nem az egyik dimenziónak a másikkal való elsekélyesítéséről, 

hanem sokkal inkább arról a közvetítésről (Vermittlung), amit a két világ közötti távolság 

szükségessé tesz (Nicoletti 1988: 117.). A törés (Bruch) azonban nem csupán a szakadék a két 

világ között, nem is az absztrakt valóssá tételének közege: megismerési értéke van, lehetővé 

teszi a valóság fogalmi megragadását, ami persze így nem az identitás, hanem a krízis módján 

megy végbe, így téve lehetővé a megalapozó döntést (Nicoletti 1988: 114.). A törés egyszerre 

utal két, egymáshoz képest heterogén dimenzióra, a közöttük húzódó szakadékra, valamint az 

áthidalás lehetőségére, ami azonban nem önazonos áthidalás, hanem olyan ugrás, amely 

miközben lehetővé teszi az átlépést az egyik oldalról a másikra, folyamatosan láthatóvá teszi 

saját tettének megalapozatlanságát. Akár a decizionizmus, akár a fikcionalitás
61

 fogalmát 

idézzük itt fel, Schmitt gondolatmenetének keretei között maradunk. A teológiai problémát a 

semmiből való teremtés és ennek az aktusnak a megismerhetősége idézi fel.  

Az analógia a teológia problémájaként természetesen jóval régebbi a politikai teológia 

schmitti fogalmánál. Középpontjában mindig is a megismerés és a jelentésadás lehetősége 

állt. A kérdés az, hogy milyen módon lehetséges állítani valamit Istenről és a teremtésről úgy, 

hogy a teremtett heterogén ahhoz képest, amire állítása vonatkozik, amire megismerési 

törekvése irányul. Ezen múlik politika és teológia viszonya, de általánosabb értelemben a 

politikai rend és a mögötte meghúzódó metafizikai rend közötti kapcsolat is. A schmitti 

analógia az analogia entis logikája szerint működik: valójában e kettő között is analogikus 

viszony áll fenn. Ez a viszony azonban nem amiatt érdekes, mert megmutathatná, hogy a 

politikai teológia végül mégis a teológiához vezethető vissza vagy azzal lenne azonosítható. 

Sokkal inkább arról van szó, hogy az analógia mint módszer és az analógia mint 

szubsztanciális tartalom közötti átmenetben, a megismerés és a tételezés közötti viszonyban a 

teológiai analógia mutathatja meg az eddig nem vizsgált „másik oldalt”, azt, hogy az előbbi 

szempont miként jelenik meg az utóbbiban is.  

                                                                                                                                                         
romboló hatású (mivel a sztaszisz, a polgárháború cselekvőképtelenné teszi az adott politikai entitást), addig 

teológiai értelemben a sztaszisz az egységet testesíti meg: az önmaga ellen forduló lázadás végső soron a 

mindenhatóságot jeleníti meg. E kettő egységében nyeri el jelentését a politikai teológia fogalma, mely az 

elemzés szerint pontosan az ellentmondás mentén dekonstruálódik. Vardoulakis megközelítésével szemben 

ugyanakkor felvethető, hogy Schmitt maga is tudatában volt ennek a kettősségnek, és az analógia fogalmán 

keresztül pontosan az ezek közötti átmenetet tematizálta.   
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 Vaihinger és Iser mellett ezen a ponton Victoria Kahn munkája is felidézhető, melyben a politikai teológia és a 

fikció kapcsolatát Ernst Kantorowicz kapcsán igyekszik kimutatni. Tanulmányának hiányossága az, hogy ennek 

a kapcsolatnak a kiaknázásában túlértékeli Kantorowicz tevékenységét Schmitthez képest, miközben Kahn maga 

is tisztában van a fikció és az irodalom jelentőségével Schmitt esetében is, ám ennek szerkezeti vonatkozásai 

elkerülik figyelmét, mint ahogy az is, hogy már maga a teológia is magában hordozza a fikcionalitás problémáját 

(Kahn 2009).  
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Schmitt közvetlenül sehol sem hivatkozik az analógiára úgy, ahogyan az a teológián belül 

problémaként felmerült, leszámítva a Politikai Teológia II. negatív utalását az analogia entis 

és az analogia fidei megkülönböztetésével kapcsolatban (Schmitt 2006a: 49.) A két fogalom a 

két világháború közötti időszakban Erich Przywara és Karl Barth katolikus, illetve protestáns 

teológusok vitájaként kapott ismét figyelmet, de a probléma eredete az arisztotelészi 

metafizikáig, Szent Tamásig, illetve az 1215-ben kezdődött IV. Lateráni zsinatig
62

 nyúlik 

vissza. Az, hogy az analógiával kapcsolatos vita az első világháború sokkját követően ismét 

feléledt, nem csupán a teológia belügye volt, hanem pontosan abból következett, hogy újra 

kellett definiálni az egyház viszonyát a teológián kívüli világhoz, az egyházi tanítás 

lefordítását a politika területére. A kérdés az volt, legalábbis Karl Barth aggodalmai szerint, 

hogy az egyház megteheti-e, hogy még egyszer olyan közvetlenül fordítja le saját 

teológiájának következtetéseit a politika területére, mint 1914 előtt, tudva, hogy milyen 

tragikus eseményekre adhatja ezáltal áldását. Przywara ezzel szemben pontosan azt kereste, 

hogy miként adhatja vissza a társadalmi-politikai relevanciát az egyház tanítása számára,
63

 és 

ennek alapjaként talált rá az analogia entis, vagyis a létanalógia elvére, mely ugyan nem 

feltételez kontinuitást a Teremtő és a teremtett között, de nem is zárja ki az utóbbinak az 

előbbire vonatkozó érvényes állításait egy olyan analógia formájában, amely egységet teremt 

a feszültség és ellentmondás felett. A teremtés eredménye, a teremtett nem közvetlenül mutat 

rá Isten művére, hanem saját, Istentől származtatott létének analógiája által teszi láthatóvá azt, 

amitől ő közvetlenül függ, de ami felé csak közvetett módon törekedhet. Przywara végül egy 
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 Monagle (2010) és Gray (2007) egyaránt abból a szempontból bírálják Schmitt politikai teológiáját, hogy az a 

középkori egyház politikai egységének feltételezésére épül, vagyis arra, hogy Schmitt szerint a reformáció előtti 

egyház még képes volt barát és ellenség egyértelmű megkülönböztetésére, ilyen módon pedig megfelelt a 

szuverén ideális leírásának. Gray egyenesen azt állítja, hogy Schmitt szuverenitás-fogalmának alapja valójában 

nem is a katolicizmus, hanem az antik római pogány vallás politikai vonatkozásainak aktualizálása. Monagle 

pedig azt rója fel Schmittnek, hogy nem veszi figyelembe azt az ellentmondást, amely az egyház Isten 

képviseletével kapcsolatos deklarált szuverenitás-törekvése és ugyancsak deklarált, Isten megismerésének 

korlátozott lehetőségei között feszült, amely kettősség a IV. Lateráni zsinat határozataiban tükröződött. 

Miközben a pápa deklarálta saját kizárólagosságát, ami az Istenhez való eljutás útjait illeti, azt is kimondták, 

hogy áthidalhatatlan különbség húzódik a Teremtő és a teremtmény között. Teológiai kontextusban a nyelv 

mindig az isteni felé törekszik, mégis korlátozott marad teremtett voltában. Monagle szerint ez pedig valójában 

nem a teológia és a politika egységét demonstrálja, hanem a kettő közötti különbség meglétét, így pedig Schmitt 

hanyatlástézise és analógiája egy hamis eredetkoncepcióra épül. Monagle több szempontból is leegyszerűsíti 

Schmitt tételét, de a legnagyobb probléma, hogy az analógiát megpróbálja beilleszteni az igaz/hamis 

dichotómiájába, ami retorikailag és teológiailag is zsákutca, hiszen az analógia nem így működik. A Schmitt-

kritika erénye ugyanakkor, hogy helyesen mutat rá a zsinat egyik határozatának jelentőségére az analógiában 

egyszerre meglévő azonosság és különbség szempontjából: a Teremtő és a teremtett között nem lehet nagyobb 

hasonlóságot megjelölni (notari), hogy ne lehetne ennél is nagyobb különbséget látni közöttük. A zsinati htározat 

megfogalmazásából látszik, hogy megismerési és jelentésadási problémáról volt szó, vagy retorikáról a teológián 

belül. 
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 Ez a relevancia felfogható úgy is, mint az eszkatologikus történelemfelfogással szemben a katekhon alakját 

kereső, evilági cselekvési lehetőséget teremtő elképzelés. A katekhon ebben az értelemben szekularizáció a szó 

legalapvetőbb értelmében (vö. Tallár elemzését Taubesről 2003: 90-91.).  
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olyan felfogását vázolja az analogia entis fogalmának, amely hasonlóság és különbség 

egységére fut ki, ám nem egy hegeli szintézis értelmében, hanem olyan módon, hogy a két 

mozzanat végül mindig megkülönböztetésbe csúszik vissza, vagyis a „végső” kijelentés 

mindig csak negatív teológia lehet, ettől azonban gyakorlati értelme nem szűnik meg, 

emlékeztetve az analógia fogalmán belül érvényesülő fikcionalitásra. Másképp fogalmazva: a 

feszültség lét és keletkezés pólusai között húzódik és ismétlődik újra és újra.
64

  

A fenti áttekintés mentén a schmitti politikai teológia fogalmában jelen lévő analógia 

pontosabbá tehető, egyúttal vissza is vezethető a retorikai megközelítés területére. Ebből 

azonban az következik majd, hogy az analógia szűk jelentésén túl is kell lépni ahhoz, hogy a 

politikai és a retorikai belső összefüggése a probléma schmitti megközelítésében feltárható 

legyen. 

5. A politikai teológia mint az átmenet helye 
A politikai teológia fogalmának értelmezésekor akkor követjük el a legnagyobb hibát, ha 

alkotóelemeinek bármelyikét adottnak vesszük. Ebben a fejezetben éppen azért választottam 

az analógiát kiindulópontnak, hogy ne az összevetett elemek magyarázzák az összevetés 

aktusát, hanem éppen ellenkezőleg: a cselekvés felől váljon láthatóvá a jelentésadásban 

egyszerre megnyilvánuló megismerés és tételezés. A politikai teológia fogalmán belül az 

irányadó viszony tehát nem az azonosság, hanem a törés volt, úgy ahogy az analógia fogalma 

egyébként ezt megköveteli, hiszen az azonosság nem az elemek között, hanem az elemek 

belső viszonyainak viszonyai között áll csak fenn. A probléma tehát a viszonyban jelentkezik, 

amely retorikailag és teológiailag egyaránt a közvet(ít)ettség problémája, egy olyan átmeneté 

és elmozdulásé, amelyben a „kiindulópont” és a „végpont” között heterogenitás áll fenn. A 

heterogenitás azt jelenti, hogy a különbség egyszerre eliminálhatatlan és magára-magában 

hagyhatatlan, valamilyen áthidalásnak érvényesülnie kell, amely azonban nem szünteti meg a 

szakadékot, a törést, sőt, sokkal inkább láthatóvá teszi, illetve a felette való átlépésben 

kifejezetten tematizálódik. Az analógia lényege éppen az, hogy az általa összekapcsolt elemek 

referencialitását éppúgy megalapozhatatlanná teszi, mint magának az összekapcsolásnak a 

referenciáját. Az egymástól megkülönböztetett, egymással egységbe hozott, de eközben is 

                                                 
64

 Az analogia entis fogalmának bemutatásához Przywara 1932-es könyve mellett Nielsen (1952) tanulmányát, 

valamint Johnson (2010) Przywara és Barth vitáját bemutató könyvét használtam fel. Schmitt egyébként nagyra 

becsülte a jezsuita Przywara munkáját és személyiségét is, amiről a neki küldött, valószínűleg megválaszolatlan 

levele, valamint a Przywara számára összeállított ünnepi kötetben megjelent tanulmánya is tanúskodik. Érdekes 

adalék a politikai konfliktusossága szempontjából, hogy Barth egyrészt az Antikrisztus feltalálásával vélte 

egyenértékűnek Przywara analogia entis fogalmát, másrészt azonban pontosan azért tisztelte vitapartnerét, mert 

benne kompromisszummentes, saját álláspontját a végsőkig védő ellenfelet látott (Johnson 2010: 91.).  
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feszültségben maradó területek, logikák közötti törés ráadásul időbeli, vagyis egy olyan 

történetiség kontextusában létezhet csak, amely kiindulópontként kell, hogy tételezze a 

történelmileg lokalizálható változást, de ami ennél is fontosabb, magában a jelölésben is 

megőrzi a történetiséget. Ha úgy tűnik, hogy mindez nem más, mint Schmitt 

döntésfogalmának absztrakt leírása, az nem véletlen. A schmitti analógia belső működése 

ugyanis nem csupán a teológia és a politika közötti szerkezeti azonosságot idézi fel, hanem az 

általánosítási törekvés – a kikerülhetetlen történetiség miatt nyilvánvalóan megalapozhatatlan 

– átmenetét teológiától a metafizika felé, valamint a mindezek közötti feszültséget „egységbe” 

rendező döntés megalapozhatatlanságát is.  

Egy utolsó lépésben azonban az analógia retorikai kritikájának megismétlésére és 

kiterjesztésére van szükség, ezúttal már azonban nem pusztán abban az értelemben, hogy azt 

módszerként pontosan használta-e Schmitt, hanem az időközben áttekintett szubsztanciális 

vonatkozások tapasztalatával gazdagodva egy olyan retorika felől szemlélve, mely valóban 

képes az átmenet pontjai között magára az átmenetiségre irányítani a figyelmet. Amellett 

fogok érvelni, hogy a schmitti analógia fogalma valójában elmozdulás az analógia felől az 

allegória irányába.  

6. Az analógiától az allegóriáig 
Schmitt analógiája négy szempontból jelent problémát a politikai teológia fogalmával 

kapcsolatban, lehetetlenné téve a két terület egymáshoz képest rögzített pozícióját és a 

közöttük lezajló jelentésátvitel egyértelműségét. Mind a négy tényező az analógia szűk 

értelemben vett retorikai fogalmának felbomlását eredményezi, így valójában arra mutat rá, 

hogy a schmitti analógia csak a fogalom átértelmezésével működhet a politikai teológia 

fogalmában. Az, amit Schmitt analógiaként értelmez, politika és teológia kapcsolatának 

kiindulópontjában érvényes eszköz ugyan, de a politikai teológia fogalmának kibontásakor 

már túl szűknek bizonyul. A recepció és a továbbértelmezések Schmitt szándékaival ellentétes 

következtetései, vagyis a két terület egymásra való redukciói éppen azon a ponton jelennek 

meg, amikor az analógia eszköze már nem magyarázza Schmitt felfogását, de nincs a helyébe 

lépő olyan eszköz, amely választ tudna adni a két terület elválasztásának és 

összekapcsolásának kétértelműségére, a közöttük fennálló történetiségre, a viszony – Meier 

által leírt – körkörösségére és kétirányúságára, végső soron pedig a fogalomszociológiai leírás 

és a teológia/politika közötti törés schmitti kritikájának szétválaszthatatlanságára.  
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Az első problémát teológia és politika dimenzióinak elválaszthatósága okozza. Schmitt 

analógiája bizonytalanná válik ugyanis akkor, amikor kétséges lesz, hogy eredendő 

összetartozásról vagy csupán a politika értelmének kiterjesztéséről és magyarázatáról van szó 

a politikai teológia fogalmában. Bár az analógia fogalma – Perelmanék szerint például – 

lehetővé teszi, hogy egymástól teljes mértékben különböző területek közötti viszonyról legyen 

szó, valamint azt is, hogy egyazon területen belüli kapcsolatokról,
65

 a leszármazás és 

egybeesés lehetősége nyilvánvalóan más magyarázatot igényel.  

A fejezet korábbi szakaszában már látható volt, hogy Schmitt analógiája a történeti 

magyarázathoz képest eltérő logikát kíván követni. Ahogy a már idézett szakaszban írta:  

„Ennek oka nemcsak történeti fejlődésük, melynek során teológiából államelméletté alakultak 

[übertragen], mint például a mindenható Isten és a politikában megtalálható teljhatalmú 

törvényhozó esetében, hanem szerkezeti struktúrájukban is” (Schmitt 1992: 19.)  

Ez az elválasztás azonban nem tartható, hiszen végeredményben mindkét esetben retorikai 

viszonyról van szó. Ez azonban nem cáfolja Schmitt koncepcióját, de felerősíti a történetiség 

szempontját, ami ugyancsak az analógián túlmutató magyarázatot igényel.  

Az analógián túlmutató harmadik tényezőre Heinrich Meier elemzése mutat rá. Ahogyan 

Meier a politikai teológia politikai filozófiai jelentését vezeti le, abból az válik láthatóvá, hogy 

nem egyszerűen a teológiától a politika felé való – történeti és/vagy – analogikus átmenetről 

van szó, hanem arról is, ahogyan a politikai a teológiaiban, pontosabban a Krisztus és az 

Antikrisztus közötti döntésben érvényesül. Ahogy Meier fogalmaz, az egyetlen esetben, ami 

valóban számít, a politikai egybeesik a teológiaival (Meier 2011: 77.) Ez a politikaira 

vonatkozó alapvető kivétel, amelyből paradox módon a politikai normája következik: a 

politikai totalitása lehetetlen, mert már nem önmagát határozza meg, hanem a teológiait is. 

Ezen a ponton tehát a politikai és a teológiai azonossá válik, de ezt megelőzi a teológiaitól a 

politikai felé való mozgás, majd a politikainak a beíródása a legalapvetőbb teológiai döntésbe. 

Nem csak arról van szó, amire az előző tényezők utaltak, vagyis a viszonyítás elemeinek 

esetleges egybeeséséről, hanem a viszonyítás irányának megfordulásáról, valójában egy 

újabb, az eredetivel ellentétes analógia felbukkanásáról.  

E tényezőkből következik egy újabb, amely nyilvánvalóvá teszi a fogalomszociológiával 

kapcsolatos schmitti dilemmát: a politikai teológia a korszakkritika fogalma, nem csupán a 

                                                 
65

 Mint például a biológia esetében, amikor egy fajra jellemző felépítés analogikusan magyarázza egy másik 

szerveinek működését vagy felépítését (Perelman – Olbrechts-Tyteca 1971: 374.). 
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szuverenitás megragadásának leíró kísérlete. A korszakos és szerkezeti törés azonosítása 

alapvetően politikai mozzanat, mint ahogy az egymástól elváló területek szembeállítása, majd 

valamely partikuláris logikán keresztüli összekapcsolása is az. Az analógia a szerkezeti 

leírásból folyamatosan átcsúszik szubsztancialitásba: a retorikai eszköz nem pusztán 

értelembővülést eredményez, nem egyszerűen magyaráz, hanem tételez és jelentést hoz létre, 

mely vonatkozik a viszonyba hozott elemekre és a saját maga által végrehajtott tettre is. Az 

analogia entis jelentősége éppen az, hogy láthatóvá teszi ennek a tételezésnek a 

szükségességét, de egyúttal megalapozhatatlanságát is.  

A politikai teológia fogalmi problémáit éppen az okozza, hogy benne egyszerre van szó az 

analógia érvényesüléséről, ugyanakkor egy ezen túlmutató viszonyról is, ami nem egyszerűen 

kiegészíti, hanem tagadja is az analógia érvényességét. Amikor Schmitt a Politische 

Romantikban azt írja, hogy a metafizika elkerülhetetlen, akkor az többet és mást kell, hogy 

jelentsen annál a megismerést szolgáló viszonynál, amit az analógia mint retorikai eszköz 

sugall. Ha pedig a Politikai teológiában írtak szerint a teológia általában is utal a politikai 

rend mögötti metafizikai háttérre, akkor világossá válik, hogy itt éppen egy, az analógiát 

érvénytelenítő viszonyról van szó, mely egyszerre fejez ki összetartozást és szétválást, egy 

olyan jelentésréteget a politika „felett”, amely szó szerint ugyan jelölhetetlen, de figurálisan 

jelen van az utalásban. Ez a többlet ragadható meg az allegória fogalmán keresztül.  

A szuverenitás és a kivételes állapot schmitti felfogása éppen az, hogy van olyan jelentésréteg 

– a teológiáé –, amely értelmezi ezek helyét a politikában, de ugyanez a réteg érvényteleníti is 

ezt a tételezett pozíciót, szerkezeti elhelyezkedést, hiszen a schmitti analógiára éppen azért 

van szükség, mert nincs egybeesés a két jelentésréteg között. Ebből a szempontból mellékes, 

hogy ennek oka történeti (szekularizáció) vagy a megismerésben és kifejezésben rejlő 

áthidalhatatlan különbség (az analogia entis mintájára). A törés tételezésével, politika és 

teológia szétválásának kimondásával a különbség többé nem állítható helyre, mert ez egy 

olyan lépést követelne meg, ami ellentmondana az egybeesés felett gyakorolt kritikának, 

hiszen a jelentés transzcendentális lehetőségét igényelné, ami viszont éppen az a probléma, 

amiből a törés fakad. Persze Schmitt ez utóbbi kérdést tekintve ingadozónak tűnik. Däubler 

esetében éppen arról beszél, hogy lehetséges ilyenfajta jelentésképződés, a romantika viszont 

a puszta jelölésbe zárt marad. A szuverenitás politikai teológiailag értett fogalma viszont 

éppen amiatt különleges, hogy nyitva hagyja ezt a dilemmát, sőt, azt éppen a retorikai elemek 

bekapcsolásával tartja a különbözőségben nyitottan. 
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Talán nem is annyira meglepő módon Schmitt analógiájának a fentiekben kifejtett – és 

remélhetőleg az ő intencióival egyező – értelmezése a romantikában újraéledő allegória 

fogalmához közelít.
66

 Paul de Man elemzésében
67

 láthatóvá válnak az allegóriának azok a 

jellemzői, melyek a schmitti analógiát tágabb megvilágításba helyezve válaszolhatnak a fenti 

dilemmákra, az analógia szűk értelmezésén való túllépés problémáira. Az allegória a XVIII. 

században organikussága, univerzalitása, szubjektumot és objektumot egyetlen totalitásban 

egyesíteni képes szimbólummal szemben alulértékelt volt az irodalomban és az esztétikában, 

mivel úgy tartották, hogy amint kimerítette figuratív jelentésének lehetőségeit, azaz 

lefordíthatóvá vált szó szerinti jelentésére, az allegória végső soron elvesztette tényleges 

retorikai és művészi jelentőségét. Az analógia szerepét is betöltő szimbólumot viszont 

képesnek tartották arra, hogy egységet teremtsen természeti leírások és szellemi igazságok, 

morális tartalmak között. De Man azt mutatja ki, hogy ezzel a leértékeléssel szemben 

Rousseau-nál, illetve a romantika későbbi szakaszában az allegória képes volt túllépni azon az 

analógiára alapozott látszólagos dialektikán, amely a tudat és a természet közötti egységet 

keresve – ontológiailag hol a természetbe jelentést olvasó tudat, hol az esetleges egyént 

stabilizáló, állandó természet prioritását tételezve – időbeli azonosságban vélte megtalálni a 

jelentés stabilizálásának lehetőségét (de Man 1983b: 188-198.).
68

 A szimbólum az identitás és 

az identifikáció lehetőségét jelenti, az allegória ezzel szemben a távolságot saját eredetéhez 

képest, az allegorikus jel által létrehozott jelentés mindig ismétlése egy előző jelnek, amellyel 

sohasem eshet egybe, hiszen annak éppen az előzetesség a lényege: az allegória nyelve éppen 

ebben a – temporális – különbségben jön létre – írja de Man (1983b: 207.).  

Az allegóriának ebből a felfogásából következik, hogy a jel és az, amely hozzá képest időbeli 

különbségben áll, legalább annyira összetartozóak, mint szétválasztottak. Politika és teológia 
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 Abban az esetben nem meglepő, amennyiben elfogadjuk, hogy Schmitt romantika-kritikája legalább részben 

nem mutat túllépést a romantikán, ami nem jelenti azt, hogy Schmitt maga is példája lenne az általa elemzett és 

bírált politikai romantikának, de azt igen, hogy a romantikától való távolodási kísérlet nem jelenti azt, hogy 

annak minden nyomától képes volt elszakadni.  
67

 De Man munkája nagymértékben támaszkodik Walter Benjaminnak A német szomorújáték eredete című 

munkájában megjelenő allegória-felfogására. Benjamin pedig saját bevallása szerint Schmitt szuverenitás-

fogalmára, illetve annak a Politikai teológiában olvasható elemzésére támaszkodott, Schmitt azonban vitatta, 

hogy Benjamin helyesen értelmezte volna azt, amire évtizedekkel később, a Hamletről szóló könyvében vissza is 

tért (ez utóbbiról lásd e dolgozat 7. fejezetét). Rengeteg munka született a Benjamin és de Man közötti 

kapcsolatról, ahogyan a Schmitt és Benjamin közöttiről is, arról azonban nincs tudomásom, hogy a három szerző 

egybevetését bárki megkísérelte volna.  
68

 Az analógia persze nem tűnik el de Man szerint sem, de az elme és a természet közötti kapcsolat egyre 

kevésbé formális, külsődleges vagy asszociatív, és egyre kevésbé van szó egymást kizárni képes pólusok 

hierarchiájáról (de Man 1983b: 195-196.). Ez csak első látásra nem illeszkedik a schmitti problémához, hiszen, 

amiről a politikai teológiában szó van, az végső soron nem egyszerűen a teológia által determinált politika, 

hanem a teológia politikaisága is – az utóbbi fogalom legradikálisabb egzisztenciális döntést implikáló schmitti 

értelmében.  
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egybeesése így azért tematizálódhat, mert a különbségük (fel)tételezhető, mely viszont csak 

úgy fogalmazható meg, ha van egy ugyancsak tételezett – noha el nem érhető – egybeesés. Az 

előzetesség kérdése így meg is fordulhat, vagyis a jelölésnek nincsen eleve rögzített 

hierarchiája, a lényeg azonban az, hogy a jelek közötti különbség temporalitást hoz létre, mely 

ugyancsak kiiktathatatlan különbségen alapul.  

Schmitt analógiája megfelel egy ilyen allegóriának, pontosabban analógiája mindig 

allegorikusan utal saját maga határaira, vagyis arra, hogy mi az, amiben a politikai teológia 

valójában már túllép a formális szerkezeten. A politikai teológia elemei azért nem 

redukálhatók egymásra, mert nincs olyan eljárás, amely a Schmitt által közöttük tételezett 

különbséget megszüntethetné: a lényeg éppen az ebből fakadó feszültség, amelynek 

időbelisége a Schmitt által is említett történeti értelemben vett szekularizáció, másrészt 

azonban szekularizáció mint elmélet azt is jelenti, hogy a politika olyan nyelvben fejeződik ki, 

amely már mindig megfosztott saját transzcendentális referensétől. A teológia (metafizika) a 

schmitti „analógiában” így azt jelenti, hogy minden politikának van egy hozzá képest 

transzcendentális szintje, mellyel azonban sohasem eshet egybe, allegorikus módon mégis 

mindig arra utal. Ebben a modellben a politika a jel, a teológia (metafizika) pedig az a 

referens, amellyel a rá vonatkozó jel sohasem eshet egybe, miközben a kettő közötti 

megszüntethetetlen különbség időbeliséget hoz létre. Ez azt jelenti, hogy amennyiben van 

schmitti „analógia”, akkor az nem egyszerűen teológia és politika között áll fenn, sokkal 

inkább a politikai és a nyelv között, de már sokkal inkább mint allegória. 
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IV. Döntés és heterogenitás 

1. Döntés és válság 
Aligha igényel különösebb magyarázatot, hogy a döntés fogalma milyen meghatározó 

szerepet játszik Schmitt politikaelméletében, illetve Schmitt politikai és/vagy tudományos 

recepciójában. A döntés látszólag kizárja a nyelviséget vagy a bármilyen szélesen is 

értelmezett retorikát, sőt a decizionizmus mind fogalmilag, mind a történelmi-politikai 

kontextust tekintve éppen ezzel szemben fogalmazódott meg Schmittnél. Ez azonban csak 

első látásra és felületes megközelítésben vezethető vissza a legalapvetőbb politikai 

szembeállításra, tett és szó megkülönböztetésére. Schmitt esetében a probléma ennél jóval 

összetettebb, és bármennyire is egyszerű és kényelmes lenne Schmitt pozícióját – akár 

pozitív, akár kritikus megközelítésben – a közvetlen cselekvés ideológiájaként meghatározni, 

saját szövegei is láthatóvá teszik, hogy a döntés feltételezi a nyelviséget és retorikát, 

mégpedig éppen amiatt, hogy a döntésnek hatása lehessen arra a rendre, amire irányul vagy 

utal.  

A szuverenitás fogalmát magyarázó politikai teológia Schmittnél a két terület, dimenzió, 

illetve jelrendszer közötti átmenet retorikáján alapul, és mint az előző fejezetben látható volt, 

ez a retorika általában véve is az átmenetiség, a közvetítés, szétválás és összekapcsolódás 

problémáját tárja fel. A lehető leginkább formalizáltan a kérdés ezt követően az, hogy mi a 

viszony a szuverén döntése és az általa létrehozott vagy felfüggesztett, tehát tőle függő rend 

között. Továbbra is a tágan értett analógia területén járunk, hiszen ez a teremtés
69

 

kontinuitásának vagy diszkontinuitásának kérdése. A szétválás és összekapcsolódás 

kettősségében heterogenitás és homogenitás schmitti alapfogalmai húzódnak meg, a 

magyarázat pedig a nyelviség és retorika ismételt figyelembe vételét teszi szükségessé. 

Döntés és rend között ugyanis törés, de értelmezett törés van, olyan átmenet, amely legalább 

annyira alapul különbözőségen, mint azonosságon. Továbbra sem két, előzetesen adott 

pozíció dialektikus ellentétéről van szó, melyek feloldhatóak lennének egy újabb fogalom 

bevezetésével, hanem arról, hogy a kettő egymásba kapcsolódva, egymásból értelmezve teszi 

lehetővé az egyiktől a másik felé irányuló átmenetet, amely azonban egy hozzá képes külső 

pozícióból megalapozhatatlan. Ez a kettősség jelenik meg a német Entscheidung fogalmában, 

amely a szétválás egyesítésének (Ent-scheidung) aktusára utal, nyilvánvalóan 
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 A retorikai kontextusra visszautalva, Kenneth Burke nyomán az identifikáció határfogalmáról van szó, vagyis 

– Schmitt értelmében – arról, hogy a döntés szerkezetileg pontosan úgy vonatkozik valamely rend létrehozására, 

mint felfüggesztésére, a rend fogalma alatt itt elrendezettséget, mintázatot vagy struktúrát értve függetlenül 

annak normatív megítélésétől. 
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visszavezethetően a krízis összetett ógörög jelentésének egyik rétegéig is. Ez utóbbi szempont 

persze nem ad kimerítő magyarázatot döntés és rend viszonyának retorikájára, de lehetőséget 

ad arra, hogy a döntést igénylő – tág értelemben vett – válsághelyzetet szuverén nyelvi 

tételezést magában foglaló szituációként állítsa az egyszerre heterogén és homogén schmitti 

átmenet pozíciójába. 

Ebben a fejezetben azt a viszonyt elemzem, ami Schmittnél a szuverén pozíciója, a döntés, a 

döntés által érintett rend és a politikai között húzódik. Arra fogok rámutatni, hogy Schmitt 

számára is nehezen megoldható problémát okozott ennek a viszonynak a szerkezeti 

kidolgozása, és ebben egyes pontokon a döntés és a politikai közötti ellentmondások is 

szerepet játszanak. A probléma ott jelentkezik, ahol a kivételes állapot és a politikai 

egymáshoz képest az előzetesség viszonyába kerülnek, ahol felmerül annak lehetősége, hogy 

a kivételes állapot azonosítása, tételezése megelőzheti a politikai érvényesülését. E probléma 

feltárásához pedig szükséges lesz részletesebben is megnézni a szuverén döntése és az ebből 

fakadó rend (elrendezettség) közötti kapcsolat heterogenitásának vagy homogenitásának 

kérdését. Amiről szó van, az tehát az, hogy miként lehet a szuverén egyszerre külső és belső 

ahhoz az elrendezettséghez képest, amely létrehozásában, fenntartásában és felfüggesztésében 

egyaránt tőle függ.  

Az érvelés menete a következő: a válság fogalmának specifikus értelmezéséből indulok ki 

annak érdekében, hogy a döntést az eldönthetetlenség határfogalma felől tegyem láthatóvá. 

Ehhez, a probléma minél plasztikusabb megragadása érdekében Schmittől első látásra 

rendkívül távoli szempontokat mutatok be, melyek a szövegek jelentésének és értelmének 

azonosításával kapcsolatosak. Igyekszem azonban rámutatni arra, hogy a látszólag analóg 

érvelés valójában több szerkezeti azonosságnál, méghozzá éppen azért, mert az imént vázolt 

problematikus viszonyban Schmittnél a nyelviségnek és az értelmezésnek alapvető szerepe 

van. Állításom szerint Schmittnél a szuverén beíródása – az elrendezettséghez képesti 

egyszerre külső és belső pozíciója – nem pusztán a kivételes állapot eseteire vonatkozó 

magyarázatot jelent, hanem a politikai általános logikáját írja le.   

2. Kritika és válság 

Kritika és válság fogalmainak összekapcsolásával elsősorban nem Reinhart Koselleck azonos 

című munkájára utalok, noha annak Schmitt-hatásai is nyilvánvalóak. Koselleck könyvének 

alapgondolata az, hogy az abszolutista állammal szembeni polgári kritika a felvilágosodástól 

kezdve 1789-en keresztül az utópikus történelemfilozófiák formájában egyenesen vezetett el a 
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modernitás válságáig, ami lényegében depolitizálásként ragadható meg (Koselleck [1959] 

1988). Ami ebből ezen a ponton fontos, az kritika és válság egymásba kapcsolódása, de nem 

pusztán kontextuális értelemben, a Koselleck által vizsgált korszakot illetően (ami részben 

persze egybeesik Schmitt modernitás-kritikájával), hanem szerkezetileg és episztemológiailag 

is. 

A válság gondolata és tudata persze nagyon is eleven volt a Schmitt munkáit közvetlenül 

meghatározó időszakban. Sematikus megközelítésben a 19-20. század fordulóján egyre 

mélyebben és/vagy egyre gyakrabban elgondolt válság hívta életre a döntés szükségességének 

gondolatát, mint ami a rendezetlen, irányvesztett helyzetet ismét formálni lenne képes. Bár 

Schmitt esetében is beszélhetünk a válság ilyen értelemben való felfogásáról,
70

 nála már nem 

pusztán a történeti szituáció válik érdekessé, hanem az a gondolati struktúra is, amely 

egyáltalán a válság és döntés viszonyának elgondolásáról szól. Schmitt esetében a sematikus 

kép csak felületes közelítéssel érvényes, és valójában csak a válság fogalmának tág 

értelmezése kapcsolható össze nála döntés, szuverenitás és kivételes állapot fogalmaival. A 

válság ebben a széles értelemben a politikai cselekvés alapszituációja, minden politikai 

cselekvés feltétele és kontextusa, már amennyiben politikai alatt a fogalom schmitti jelentését 

értjük. Innen nézve a válság ugyanis nem adódik, nem objektív külső körülményként kell 

számolni vele, amely azután a politikai döntést szükségessé teszi, mert az már eleve csak a 

politikain belül értelmezhető:
71

 a helyzet kritikája, a krízis beálltának tételezése csak a 

kivételes állapotról döntő szuveréntől érkezhet. Ennek az összefüggésnek a szerkezeti és 

nyelvi-retorikai alapjaira igyekszem rámutatni annak érdekében, hogy a krízis 

általánosításától az eldönthetetlenség és döntés szükségességének viszonyához eljuthassak.  

Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy e magyarázathoz Schmitt megállapításaihoz képest 

külső eszközök felhasználásáról lenne szó. A Glossarium egyik, első látásra meglehetősen 

enigmatikusnak tűnő (és ezzel összefüggésben meglehetősen retorikusnak a szó 

leghétköznapibb értelmében) bejegyzése éppen a válság fogalmának ezt az általános szintjét 

idézi fel: 
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 Ebben az értelemben hozza össze kontextuálisan is Schmitt, Jünger és Heidegger munkáit például Krockow 

(1958). 
71

 Hétköznapi példát hozva: a kormányválság akkor válik ténylegesen is válsággá, ha az, aki rendelkezik a 

helyzet meghatározásának képességével, a tételezés erejével, ekként definiál egy adott szituációt. Egyes 

helyzetekben ez nyilvánvalóan lehet a nyilvánosság vagy az ellenzék is, de értelemszerűen a helyzet 

„szuverénje” itt a kormány maga, mely saját magáról, mintegy utolsó autonóm tetteként kijelenti a válsághelyzet 

beálltát. 
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„Azt hallom, hogy ambivalencia, antinómia, apória, és már tudom, mi az, mivel egyúttal azt is 

hallom: zsákutca és tritónus. Azt hallom, hogy kritika és kritikus, és tudom és hallom: válság, 

válság. Ich höre: Kritik und kritische und weiß und höre: Krise, Krise.] Azt hallom, hogy ősnyálka, 

és látom az egész 19. századot 1848-tól 1948-ig. Egy univerzum és egy pluriverzum van, de nincs 

duo-ambiverzum. Binarius numerus infamis: aki ambivalenciát, apóriát mond, maghasadást mond, 

azaz polgárháborút, azaz barátot és ellenséget mond.” (Schmitt 1991: 23.9.47., kiemelés, GyA)
72

 

A bekezdés a retoricitás és nyelviség több olyan szempontját is felidézi, melyek Schmitt 

korábbi munkáiból lehetnek ismerősek. A fogalmak között jelentésáthelyeződés figyelhető 

meg, ami érintkezésen alapul, fogalmi közelségen az ambivalenciától a barát/ellenség 

megkülönböztetésig, felidézve a schmitti politikaelmélet legalapvetőbb, egymással szorosan 

összefüggő problémáit. Egység és különbség, a részben a Nordlicht-elemzésből, részben 

pedig a Römischer Katholizismus und politische Form című könyvből is jól ismert 

megkettőződés, valamint a barát/ellenség megkülönböztetés globális és/vagy államon belüli 

kérdései köszönnek vissza a sűrű szövegrészben, amely láthatóan nem hagyja el a 

modernitáskritika kontextusát, ám az 1940-es évek bővülő schmitti tematikájának 

megfelelően már felidézi a nukleáris korszakot is. A jelentésáthelyeződésnek ez a módja 

jellemzi kritika és krízis összekapcsolását is, de ennek a résznek és az előbb említetteknek a 

kapcsolata korántsem olyan egyértelmű, mint az egyes részeké külön-külön, vagyis az, hogy a 

kritika és a válság közötti elmozdulás milyen viszonyban van a különbségként általánosítható 

fogalmi sorral. Etimológiailag az összefüggés persze világos, de a jelentésáthelyeződés 

összetettebb, és a fogalmak alapvető fikcionalitásának és figurativitásának korai schmitti 

felfogását idézi. Meghallani valamit nem jelent megfelelésen alapuló kapcsolatot egy rögzített 

jelentéssel, erre utal a folyamatos elmozdulás hallás és értés között. A kapcsolat sokkal inkább 

asszociatív (vö. „verwirrende Wirbel von Assoziationen”), de a lényeg az, hogy a 

különbségről és szétválasztottságról szóló mondatok magukban hordozzák az ezt jelölő 

fogalmak eleve megkettőződött jelentését: kritika, ami valójában válságot jelent. Érdemes 

felfigyelni arra, hogy csak az erről szóló mondatban esik egybe hallás és tudás („Ich höre: 

Kritik und kritische und weiß und höre: Krise, Krise.”), ami a retorikai áthelyeződéseket 

vagyis a tropológia szintjét azonnal performatívummá, tételezéssé változtatja, és ezáltal ez a 
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 Ich höre: Ambivalenz, Antinomie, Aporie und weiß schon, was das ist. Denn ich höre zugleich: Sackgasse, 

Tritonus. Ich höre: Kritik und kritische und weiß und höre: Krise, Krise. Ich höre: Urschleim und sehe das ganze 

19. Jahrhundert von 1848 bis 1948. Es gibt ein Universum und ein Pluriversum, aber kein Duo-Ambiversum. 

Binarius numerus infamis; wer sagt: Ambivalenz, Aporie, sagt schon Kernspaltung, d. h. Bürgerkrieg, d. h. 

Freund und Feind. (Schmitt 1991: 23.9.47., kiemelés, GyA) Az Aquinói Szent Tamáshoz visszavezethető 

binarius numerus infamis tételét, amely a pápai egységet, az egyház egységét mondta ki, elítélve, eretnekké 

nyilvánítva a dualizmust, Schmitt Gierkénél éppúgy megtalálhatta (1922 [1900]: 10.; 102.), mint Laski 

pluralizmuselméleténél (Laski 1999 [1917]: 6.). 
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mondat az egész szakasz megértésének kulcsává válik. A válság ugyanis, amiről szó van, nem 

pusztán a kontextuálisan is megjelölt időszakra vonatkozik, hanem a válságban megjelenő 

szétválasztottság tételezhetőségére, vagyis magának a válságnak a kimondhatóságára, a 

tételezés és a kimondás megalapozhatóságára. Schmitt politikaelmélete felől a magyarázat 

természetesen az, hogy a válság, a szétválasztottság maga a politikai pillanata, amikor barát és 

ellenség megkülönböztetése megtörténik. Ami itt igazán érdekes, azonban az, hogy a nyelven 

keresztül ez a tett visszafordul önmagára, és saját maga megalapozottságára kérdez rá, hogy 

ugyanabban a pillanatban a döntés schmitti fogalma mentén ez az újabb szétválasztottság fel 

is számolódjon. Ezt a gondolati sort még lehetne folytatni, hiszen a következő lépés ismét 

ennek a döntésnek a megalapozhatósága lenne saját értelmezése, saját jelentésének rögzítése 

és saját rendjének tételezése szempontjából, de ezzel a dolgozat alapkérdéséhez jutottunk 

vissza, egyelőre azonban válasz nélkül. Ami ebből mégis kiderült, az, az, hogy Schmittnél a 

döntés és a hozzá képest külső, de vele mégis inherens kapcsolatban álló rend létrehozása, 

fenntartása vagy felfüggesztése legalábbis problémaként jelenik meg.  

Ennek a problémának a nyelvi háttere érthetőbbé válik, ha az idézett szakaszt egy másik, 

kritika és válság kapcsolatával foglalkozó szöveggel, Paul de Man egy tanulmányával vetjük 

össze. Itt ismét fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a válság fogalma itt már nem az olyan 

hétköznapi helyzetekre utal, amelyek jól elkülöníthetőek a normál állapotoktól, hanem 

szerkezeti értelemben, lényegében azt a pozíciót jelölve, melyet Schmitt a kivételes állapotnak 

tulajdonított. A válság mint szétválasztottság és döntés ezt az értelmezést ugyanakkor 

lehetővé is teszi.  

Eredetileg 1971-ben megjelent, a kortárs irodalomkritika vakfoltjait (azokat a pontokat, ahol a 

kritikusok belátásai az általuk használt modell vakfoltjaira épülnek, és ebben az értelemben 

végül saját magukra vezetnek vissza) vizsgáló kötetének Criticism and Crisis című 

nyitótanulmányában de Man a fenti Schmitt-idézetből nyert megállapításokhoz szorosan 

illeszkedő módon mutat rá válság, kritika, eldönthetetlenség és döntés kapcsolatára.  

De Man a mindenkor és mindenhol érvényesülő válságról beszél, azt megmutatva, hogy nem 

megítélhető, nem eldönthető, hogy a kifejezés megfeleltethető-e annak, amire a szó használata 

éppen utal.
73

 A válság önmagában hordozza kettősségét, hiszen eredeti jelentésében 

szétválasztásra utalt, olyan kritikus szituációra, mely a döntés szükségességét vonta maga 
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 „No set of arguments, no enumeration of symptoms will ever prove that the present effervescence surrounding 

literary criticism is in fact a crisis…” (de Man 1983a: 6.) 
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után. Egyszerre, egyetlen kifejezésben van szó tehát eldönthetetlenségről és döntési 

helyzetről, a válság válsága éppen abban áll, hogy egyértelműen, „objektív” módon soha nem 

megítélhető, de mégis olyan kritikus cselekvésnek kell vagy kellene következnie belőle, mely 

a leghatározottabban adottnak veszi a helyzetet, amelyben működésbe lép.  

A válság először is tehát szétválasztás:  

„Válságról akkor beszélhetünk, amikor az önreflexió által ‘szétválasztás’ történik aközött, ami az 

irodalomban összhangban van az eredeti intencióval és aközött, ami visszavonhatatlan távoli ettől 

a forrástól.” (de Man 1983a: 8.)
74

 

Nem egyszerűen egy döntés általi szétválasztottságról van azonban szó, hanem minden olyan 

helyzetről, amelyben az eredet és az elvileg belőle következő, onnan tételezett rend közötti 

viszony is a válság módjában létezik, de ez a válság nem a megbomlás következménye, 

hanem éppen az átmenet, a kapcsolódás tételezéséé. Nincsen tehát olyan külső pozíció, mely 

eredetként ne a válság módján viszonyulna ahhoz, amit belőle eredeztetnek.
75

 A döntés 

fogalmának kontextusába átfordítva: minden szuverén pozíció a válság módjában van ahhoz 

képest, amit meghatároz, alapít és felfüggeszt, és ennek a válságnak az eredete éppen a 

szétválasztottság, az önkényesség és esetlegesség. Így amikor de Man úgy fogalmaz, hogy a 

szöveg úgy tesz, mintha leírná a válságot, de amire utal, az valójában saját maga (de Man 

1983a: 7.), akkor minden megnevezés és alapítás, illetve elemzés és felbontás működését írja 

le.  

Miközben de Man nem a döntésről (vagy szó szerinti értelemben az eldönthetetlenségről) ír 

ebben a szövegben, valójában a szuverén pozíciójának elemzését adja. A válságot tételezni 

kell, ám ez a tételezés önmagában alátámaszthatatlan, nincs olyan norma ugyanis, amiből egy 

helyzet válságként vagy rendként való megítélése automatikusan következne. A válság 

tételezése tehát önkényes abban az értelemben, hogy a szuverén mikor ítéli meg, hogy a 

háttérből ismét elő kell lépnie, hogy felfüggesszen, helyreállítson vagy akár alapítson. 

Ám időbeli szerkezetben nem rendezhető el a probléma, hiszen a szuverén döntése, miközben 

azt állítja, hogy megoldja a saját maga által megnevezett-tételezett válságot, valójában saját 

magára vonatkozik, arra, ahogyan szuverénként saját külsődlegességéből, kiszámíthatatlanul 
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és hirtelen előlép és dönt. Nem előbb van tehát a válság, majd a szuverén helyreállító döntése 

és a rend, hanem együtt, állandóan minden egyes mozzanat a válság módjában érvényesül. A 

szuverén cselekvései, döntése a válság megnevezéséről és tételezéséről, valamint döntése a 

válság felszámolásáról egyaránt a válság módjában történnek meg, hiszen képtelenség 

bármelyiket is megalapozni: pozíciója közvetlenségét csak e közvetlenség válsága, a 

közvetítettség útján képes érvényesíteni. A válság retorikája végül éppen a szuverén 

döntésének semmiből való eredeztetését vonja be a válság terébe: előzetességet tételez azon a 

ponton, ahol pedig abszolút eredetnek kellene lennie. A válság ebben az értelemben a 

szuverén döntésének szerkezeti leírása, valamint ezzel együtt a szuverén döntésébe beíródó 

olyan retorikai mozzanat, amely éppen a beíródás során vonja maga után a politikait. Nem 

úgy, mint bármiféle tartalmat, hanem mint a viszonyulás itt leírt módját és szerkezetét, 

egyetlen tartalomként tehát saját magát.  

3. Eldönthetetlenség, döntés és értelmezés 
Láthatóvá vált tehát döntés és a döntés szükségességét kiváltó helyzet egymásra 

vonatkoztathatóságának esetlegessége. A döntés ugyan eredetként viszonyul ahhoz képest, 

amire vonatkozik, de ez a leszármazás közvetlenül nem levezethető, és valójában ahhoz, hogy 

a szuverén valóban szuverén legyen, kapcsolódásában heterogenitásnak is lennie kell. A 

döntés tehát csak egy értelmezett törésen keresztül jelenthet eredetet (a döntéstől függő rend, 

elrendezettség szempontjából). Mégis a szuverén nem lehet teljes mértékben külső a rendhez 

képest, hiszen nyilvánvalóan szerveznie kell annak belső struktúráját. Ahhoz, hogy a szuverén 

a rendet garantálhassa, és hogy ezen belül a szuverén érvényesülhessen, a homogenitás sem 

kizárható. A szuverén egyszerre heterogén és homogén viszonyban áll a tőle függő 

elrendezettséggel. Mindez már az előző, az analógiáról szóló fejezetben kiderült, Paul de Man 

imént idézett megközelítése csupán élesebbé tette a schmitti problémát. De valóban arról van 

szó, hogy a döntés és a rend közötti viszony heterogenitása vagy homogenitása 

eldönthetetlen? Lehetséges volna, hogy Schmitt „decizionizmusának” az eldönthetetlenség az 

alapja? 

Közvetlen politikai és politikaelméleti tétje van e kérdéseknek, hiszen itt arról van szó, ami 

Schmittet egész életművében foglalkoztatta: lehetséges-e olyan szuverén, amely nem 

transzcendens saját teremtési aktusához képest. A fejezet későbbi részében ebből a 

szempontból vizsgálom a szuverén heterogén és/vagy homogén voltát, előbb azonban 

tisztázni szükséges, hogy az értelmezett törés, amely a szuverén kapcsolódását, 
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külsődlegességét és belső érvényesülését meghatározza, milyen módon fordul át az 

eldönthetetlenségből a döntésbe.  

Mennyiben forgatja fel tehát a schmitti szuverén pozícióját, ha a döntés alapja végső soron az 

eldönthetetlenség? Felforgatja-e egyáltalán? Ez ugyanis nem is állna olyan távol Schmitt 

logikájától: döntésre éppen azért van szükség, a döntési helyzet éppen azért áll elő, mert 

aminek rendezésére irányul, vagyis a helyzet megítélése kontingens, nem szükségszerű, 

megalapozhatatlan. Definíciós és jelentésadási probléma húzódik meg tehát a döntés 

hátterében, ami Schmitt esetében egybeesik magával a döntéssel, hiszen a háttér a kivételes 

állapot, amely által a szuverén megnyilvánul, és amely a tőle függő renddel kapcsolatba 

lépteti. De a válságtól a schmitti terminológia felé továbblépve kiderül, hogy a kivételes 

állapot valójában nem csak a szuverén döntése által érintett rendre, hanem saját maga 

azonosíthatóságára is vonatkozik.  

Ennek megmutatásához egy analógiára fogok támaszkodni. Az analógia a jelentésadás 

problémájára vonatkozik, eldönthetetlenség és döntés szerepét középpontba állítva szövegek 

értelmezése esetében. Nyelv és döntés, illetve retorika és döntés kérdése azonban nem pusztán 

analógia, hanem – a dolgozat alapkérdésére visszautalva – egyben az analógia státuszának 

megkérdőjelezése: politika és nyelv kapcsolatának, szétválásának vagy hierarchiájának – 

eddig nem tisztázott – problémája.  

Mi a döntés szerepe a szövegek értelmezésében? Akár politikai, akár irodalmi szövegekről 

van szó, az értelmezés jelentések rögzítését jelenti, de a rögzítés lehetősége mindkét esetben 

kérdéses. Szövegek értelmezése esetén a politikai perspektíva éppúgy kizárja a végleges 

jelentésadást, ahogyan az irodalmi megközelítés esetében a retoricitás lehetetlenné teszi a zárt, 

rögzített jelentések létrejöttét. Mind a politikai, mind pedig a nyelvi-retorikai-irodalmi 

felforgató módon viszonyul saját jelentéstartományához, de legalábbis potenciálisan mindkét 

szituáció magában hordozza az eltérés lehetőségét: a jelentés nem megalapozható, vitatható. 

Ez az eldönthetetlenség tartja mindig nyitva a döntés lehetőségét és szükségességét.  

Schmitt szempontjai felől két értelemben is határhelyzetről van szó. Az irodalom, abban az 

értelemben, ahogyan Schmitt a Politische Romantik-ban közelített hozzá, valamint az 

eldönthetetlenség ellenpontként viszonyulnak a döntéshez. Mégis az fog kiderülni, hogy 

határhelyzetekként mindkettő kiiktathatatlanul része Schmitt elméletének. Az 

eldönthetetlenség látszólag könnyebben indokolható a fentiekben említett esetlegesség miatt, 
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az irodalomban azonban önmagában is nehezebben magyarázható a döntés szükségessége, 

ezért érdemes ebből az irányból közelíteni.  

A döntés olykor észrevétlenül kap szerepet az irodalmi szövegek értelmezésében, valamint 

ennek az értelmezésnek a lehetőségében. A szöveg primátusából kiinduló, a szerző vagy az 

olvasó autoritását elutasító megközelítések számára ezt a szerepet eleve gyanússá teszi az, 

hogy a döntés feltételez egy olyan pozíciót, ahonnan a döntéshozatalra lehetőség nyílik, a 

szöveggel kapcsolatban tehát mintha előfeltételezné valamilyen külső pozíció létezését, amely 

ráadásul hierarchikusan magasabban helyezkedik el, mint a maga szöveg. Ennek elutasítása 

logikus módon részesíti előnyben az eldönthetetlenség szempontját, minthogy innen nézve a 

szöveg autonómiája és szuverenitása kevésbé kitett egy hozzá képest külső instanciának, 

amelynek általános szövegen kívülisége nyilvánvalóan csak bizonyos perspektívákat, 

ideológiákat mozgósítva lehetséges. Röviden: a szuverenitás helyének kérdésére adható 

válaszok megkülönböztethetők aszerint, hogy a döntéshozatalnak ezt a kitüntetett pozícióját a 

szövegen belül, vagy azon kívül (de a szöveggel esetleg összefüggésben), illetve szövegek 

egymáshoz való viszonyában határozzák meg. A döntő lépést ebben a kérdésben az jelenti, 

amikor világossá válik, hogy nem eldönthetetlenségről van szó az egyik oldalon és döntésről a 

másikon, hanem a kettő egymásból következéséről. 

Interpretation and Undecidability című tanulmányában Michael Riffaterre
76

 az 

eldönthetetlenséget a költői diskurzus kitüntetett módjaként elemzi. Innen nézve azonban a 

szöveg folyamatos válsághelyzetben van, nincsenek rögzített jelentések, az értelmezés 

státusza pedig kérdéses. A puszta eldönthetetlenség azonban nem végpont, csupán a döntés 

felé vezető egyik lépés, a döntés strukturális feltétele, a döntés ugyanis ebben a helyzetben is 

lehetséges és szükséges. Riffaterre azokra a pontokra koncentrál, ahol a szöveg grammatikai 

rendje megtörik, ahol az értelmezés bevett sémái kudarcot vallanak vagy schmitti 

terminológiával: ahol a normák alkalmazhatósága kétséges lesz, a jelentések elrendezettsége, 

az értelmezése lehetősége pedig csak a kivételes állapot beálltával (azaz deklarálásával) 

állítható helyre. Riffaterre a megoldást az intertextualitásban, a szövegek közötti 

kapcsolatokban létrejövő jelentések bevonásában látja. Szerinte a grammatikát megtörő 

elemek felbukkanása a szövegben nem az értelmezés végleges felszámolását jelentik, csupán 
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a referens azonosíthatóságának átmeneti felfüggesztését. Sőt, pontosan ezek az elemek azok, 

amelyek a lineáris olvasást az intertextualitás és ezáltal az értelmezés felé mozdítják el 

(Riffaterre 1981: 238.). A döntés egyszerre az értelmezés aktusa és az értelmezést lehetővé 

tévő mozzanat, a döntés ugyanis abban áll, hogy az olvasás ezektől az elemektől elfordul, 

miután azok megakadályozták az értelmezést, valamiféle konzisztens jelentés azonosítását, és 

a szöveg nem-lineáris, intertextuális dimenziói felé irányul (Riffaterre 1981: 233.). A döntés 

ilyen módon tehát a szöveg belső rendjének helyreállítását a szöveg belső egységéhez képest 

külső, hozzá képes heterogén helyekhez fordulva teszi lehetővé, melyek azonban az 

értelmezésre szoruló szöveg belső rendjének részei lesznek. A döntés ebben az esetben tehát a 

szöveg egy előzetesen adott – grammatikai – rendjének működésképtelenségét azonosítja, 

felfüggeszti az így értelmezhetetlen rendszert és a leváltja a linearitást (vagyis a szöveg 

önmagában érvényes értelmezhetőségét), hogy hozzá képest heterogén módon garantálja a 

beavatkozás és értelmezés lehetőségét és a rend helyreállítását.
77

  

Hasonlóképpen a szövegek, a diskurzus jelentésének eldönthetetlenségéből indul ki Hans-Jost 

Frey, aki Paul de Man két Rousseau-elemzését összehasonlítva végül a döntés 

elkerülhetetlenségéhez jut el (Frey 1985). A retorika ennek alapján ott lép működésbe, ahol a 

jelentésadás megalapozhatatlan, az eldönthetetlenség azonban mégsem tartható fenn, az ebből 

következő döntés – a figuratív nyelv, a metafora használata – azonban referenciálisan 

továbbra sem megalapozható, sőt használata úgy rögzíti a jelentést, hogy az a 

megalapozhatatlanságon továbbra sem változtat. Az eldönthetetlenség ennek alapján nem 

pusztán kezdőpontja a döntésnek, hanem inherens része, mindig jelenlévő belső feltétele. A 

döntés referenciális megalapozhatatlansága mellett Frey de Man-értelmezésének 

legtanulságosabb része az, ahol a szöveg töredékességének
78

 és nyitottságának problémáját 

bármely diskurzus kezdetével és végével kapcsolja össze, és ez az, ahol – ismét szerkezetileg, 

analogikusan – kifejezetten közel kerül a döntés politikaelméleti problémájához. A diskurzus 

kezdete a nyelvi tételezés aktusaként még nem jelöl, önmagára, nem pedig arra irányítja a 

figyelmet, amit mond, ez a cselekedet továbbá másból nem levezethető, ugyanakkor 

                                                 
77

 Lásd ennek alkalmazását a 6.3. szakaszban a barát/ellenség megkülönböztetés szó szerinti vagy figuratív 

jelentése kapcsán. 
78

 Abban az értelemben van szó itt töredékességről, hogy megalapozottan sohasem állapítható meg, hogy egy 

diskurzus önmagában teljes egész-e, hogy a benne létrejött jelentések nem függenek-e olyan szövegektől, 

amelyek nincsenek saját terében jelen. Klasszikus filológiai értelemben pedig szó szerint a szövegtöredékekről 

van szó, ahol a jelentésadás mindig megalapozhatatlan, hiszen nem lehet tudni, hogy mi az, ami hiányzik, ami 

elveszett az adott szövegből. 
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előfeltétele mindannak, amit mondani lehet.
79

 nincs különbség a diskurzus kezdete és vége 

között: mindkettőre a szöveg és egy rajta kívül álló, tőle megkülönböztethető, de a szöveget 

mégis szervezni képes, létéről dönteni tudó tényező összefüggése érvényes. Nem az a fontos, 

hogy a tételező vagy megszüntető aktus, történés mit mond – lásd a diskurzus „nulladik”, 

önmaga puszta létére irányuló pillanatának feltételezését –, hanem csak az, milyen pozícióból 

mondja. A döntés szempontjából, amely ezúttal az értelmezés szintjén, a töredékességről 

hozott döntés, látszólag közömbös, hogy mi a döntés (miről szól), csak az a fontos, hogy 

megtörténjen, hiszen – bármilyen esetleges is az eredménye – nélküle nincsen értelmezés. 

Értelmezés nélkül viszont rend és elrendezettség sincsen.  

Riffaterre magyarázata a költői diskurzus értelmezhetőségéről, Frey fenntarthatatlan 

eldönthetetlensége, elképzelésük a jelentésadás rendjéről szerkezetileg hasonló módon 

szerveződik, mint Schmitt leírása a szuverén és a kivételes állapot pozíciójáról ahhoz a 

rendhez képest, amelynek fenntartása vagy létrehozása hozzájuk képest függő viszonyban 

van. Az analógiát ezen a ponton nem érdemes túlfeszíteni, csupán arra a viszonyra érdemes 

felhívni a figyelmet, amely egy rend(szer), annak megbomlása és értelmezhetősége, valamint 

a döntés ebbe helyreállító módon beavatkozó cselekvése között tetten érhető Riffaterre és 

Frey felfogásában is. Schmitt szuverenitástanához, döntés és politikai kapcsolatához az 

eddigiekből következően azzal a feltevéssel fordulok vissza, hogy döntés és eldönthetetlenség 

között nem ellentmondás, hanem átmenet van.  

4. Döntés és beíródás 
A döntés schmitti fogalmát ebben a szakaszban az eredet és az alapítás kiindulópontja felől 

igyekszem magyarázni, ami természetesen komoly szűkítést jelent az értelmezés és rend 

látszólag tágabb kontextusával szemben, mégis sokkal pontosabb eszközöket biztosít majd 

ahhoz, hogy a fejezet elején jelzett heterogenitás/homogenitás probléma a nyelviség 

szempontja felől magyarázható legyen.  

Schmitt többször is ír a döntés és az eredet azonosításáról. Egy helyen úgy fogalmaz, hogy a 

döntés a (normatív) semmiből születik meg (Schmitt 1992: 16.),
80 

máshol pedig azt írja, hogy 
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 „Where discourse begins, it can-before diverting attention from itself to what it says-be known as an act of 

linguistic positing. This act cannot be derived. It is unconnected and abrupt. This means: it does not signify. Dis- 

course as act is the presupposition for everything that can be said, but this act itself remains outside the range of 

language. It has no communicable meaning. That language is, is not comprehensible.” (Frey 1985: 132.) 
80

 A semmiből való döntés tétele kapcsán a normatív fogalmat nem érdemes általános megszorító kitételként 

értelmezni. A semmiből való döntés teológiai analógiája, és egy helyen Schmitt érvelése is nyilvánvalóvá teszi, 

hogy a lényeg éppen a teremtés korlátlansága, vagyis szuverén volta: „Die Schöpfung aus dem Nichts ist die 

reine, durch keine Beimischung von Materie getrübte Schöpfung. Alle anderen Schöpfungen sind durch den 
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a szuverén döntés az abszolút kezdet, a kezdet pedig (úgy is mint arché) semmi más, mint 

szuverén döntés.
81

 A döntés – mint ezzel kapcsolatban fogalmaz – úgy teremt jogot (Recht), 

hogy a törvény ereje nem vezethető le a döntéshozatal szabályainak erejéből (Schmitt 1934: 

25.).
 
 

Kiindulópontként Schmitt diktatúra-elméletét érdemes felidézni. Bár a szuverenitás 

elméletének klasszikus hivatkozási pontja Schmitt esetében az 1922-es Politikai teológia, a 

fogalom jelentősége és itteni sajátossága világosabbá válik az egy évvel korábbi diktatúra-

könyv alapján (Schmitt 1928a [1921]). A Schmitt által meghatározott egyik típus, a 

komisszárius diktátor alapvetően nem szuverén, hiszen funkciója derivatív, mandátuma pedig 

kötött abban az értelemben, hogy annak a rendnek a helyreállítása érdekében kapta 

kinevezését, amelynek kizárólagos érdekében túlléphet annak adott szabályain. A diktátor 

ebben az esetben felfüggeszti a létező jogrendszert, tevékenységére az azon kívüli 

normanélküli vákuumban kerül sor. Valódi értelemben vett döntésről itt azonban nem lehet 

szó, hiszen a rend felfüggesztése nem jelentheti egy eltérő rend alapítását. Ezzel szemben a 

szuverén diktatúra
82

 nem csak felfüggeszthet egy előzetes rendet, hogy helyreállítsa azt, 

hanem újat is alapíthat, és éppen ebben teljesedik ki a döntés aktusa. A komisszárius diktatúra 

nem szuverén pozíció, a szuverén diktatúra azonban nem feltétlenül diktatúra, amennyiben ez 

utóbbi működése megfeleltethető a rendszeralapítás aktusának, például a mitikus első 

törvényhozó szerepének. Az önkényesség nyilvánvaló, de ez pontosan abban az értelemben 

utal a korlátlan szuverenitásra, ahogyan ez potenciálisan minden egyes politikai cselekvés 

hátterében érvényesül.  

A diktatúra schmitti fogalma ugyanakkor azért különösen alkalmas a szuverenitás 

értelmezésére, mert kiemeli, hogy míg a diktatúra a berendezkedés átmeneti felfüggesztését 

                                                                                                                                                         
Werkstoff, das Schöpfungsmaterial mitbestimmt. Was aber ist das Nichts? Darüber kann man nur nichts sagen. 

Für die meisten ist das Nichts in Wirklichkeit nur das Unbegrenzte. Dann heißt Schöpfung: Grenzen setzen und 

Formen geben: das Weltbild des Töpfers.” (Schmitt 1991: 14.12.47.) Noha a Glossarium bejegyzése – az 

ironikus felhang (Töpfer) és a hangalakkal való játék miatt – tagadhatatlanul retorikus, Schmitt a szuverén 

teremtés logikáját úgy írja le, ahogy más helyeken is, ahol éppen az eleve határoltság és a formaadás 

képtelensége miatt tesz különbséget a valódi döntés és az ezt csak imitáló cselekvések között. 
81

 A tétel, a jogi gondolkodás három fajtájának összehasonlításával kapcsolatban, tanulságos módon ugyanakkor 

Schmitt saját politikai fogalmának működését demonstrálva fogalmazódik meg. A jog (Recht) lehet szabály, 

döntés vagy elrendezettség (Gestaltung), és közülük Schmitt szerint csak az egyik kerülhet abba a pozícióba, 

amelyből a másik kettő levezethető. A döntés mint tiszta decizionizmus a másik kettő tagadásaként, egyúttal 

bármiféle előzetesség elutasításaként fogalmazódik meg (Schmitt 1934: 28.). 
82

 Andreas Kalyvas (2008: 89-90.) szerint ez a delegálás egy formája, de ez a megállapítás vitatható. 

Amennyiben ugyanis delegálásról beszélünk, megkérdőjeleződik a szuverén pozíciója. A delegált szuverenitás 

definíció szerint nem lehet szuverenitás, legfeljebb abban az esetben, ha olyan általános jogrendszerekhez vezet 

vissza, mint az emberi jogok kategóriája, ami viszont nem fér össze a schmitti elmélettel. Kalyvas nyilvánvalóan 

a demokratikus megalapozás lehetőségeit keresi Schmittnél, de ezzel szembe is kerül vele, minthogy a szuverén 

transzcendens a partikuláris politikai berendezkedésekhez képest.  
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jelenti, addig a szuverenitás tartós, állandó hátterét adja a berendezkedésnek. A feladata 

végeztével a politika teréből ismét háttérbe húzódó szuverén
83

 mozgása mégsem írható le 

előtér és háttér elválasztásában, hiszen működésében éppen az a potencialitás a meghatározó, 

mely kizárja a külső és belső határai közötti térbeli és időbeli rögzíthetőséget. A döntés 

(Kierkegaard Schmittre gyakorolt hatása itt is tetten érhető)
84

 önkényessége nem csak annak 

tartalmára, hanem bekövetkezésének kiszámíthatatlan pillanatára is érvényes. A döntés (és az 

alapítás, a kezdeti pillanat) tartalmi önkényessége, a döntés pillanatának „őrülete” ugyanakkor 

abban áll, hogy megalapozhatatlan és – mint Derrida fogalmaz – nem igazságos és nem is 

igazságtalan, nem jogos és nem jogtalan.
85

  

A döntés fogalma ezzel azonban ahhoz a kérdéshez vezet tovább, hogy Schmitt képes 

lehetett-e megragadni a tiszta politikait, ahogyan erre A politikai fogalmában törekedett 

(Derrida 1990: 116.).
86

 Lehetséges-e minden mástól tisztán elválasztva a politikait akár csak 

intenzitáskritériumként
87

 meghatározni, miközben az éppen a máshoz való viszonyban képes 

kifejezni magát. A tiszta politikai egyik értelmezése és egyúttal lezárása ezért olykor az 

erőszakkal való azonosítás, ami David Pan szerint Giorgio Agamben részéről Schmitt 

félreértése, szerinte ugyanis a döntés más alternatívákhoz képest, azokkal versengve teremt 

egy adott módon rendet (Pan 2008: 51.).
88

 A kérdés tehát részben az, hogy a szuverén 

döntésnek egyáltalán lehet-e bármilyen tartalma, részben pedig, hogy az erőszak tiszta 

formájában ennek a tartalomnak a meglétét vagy hiányát bizonyítja, vagy másképp, Derrida 

megközelítésében mi az összefüggés törvény és kikényszeríthetősége között. Az aligha 

megszüntethető vita kapcsán annyi azonban kijelenthető, hogy benne a legalapvetőbb politikai 

konfliktusról van szó, amelynek kérdése maga a politikai viszonyulás (megalapozásának vagy 

elkerülésének lehetősége) – adott esetben egy szöveg politikaiságával kapcsolatban. 
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 Ahogyan az ismét csak Kalyvas könyvében (2008: 95.) megjelenik. 
84

 A Politikai teológia első fejezetének végén Schmitt „módszertani” értelemben hivatkozik Kierkegaard 

ismétlés-fogalmára, mint amely alapján a kivétel  „fontosabb és érdekesebb” lehet mint a szabály. A kivételes 

állapot tehát nem feltétlenül empirikus kategória, hanem a szuverenitás és a döntés megragadásának eszköze 

(Schmitt 1992: 6-7.). Kimutatható ugyanakkor, hogy Schmitt csak töredékesen utal forrására, hiszen nem 

foglalkozik azzal, hogy Kierkegaard a kivételest végül összeegyezteti, feloldja az általánosban. Ez a 

kiegyensúlyozó dialektika még megtalálható az 1912-es Gesetz und Urteil című szövegben, amennyiben a 

diszkontinuus döntést ott még visszavezeti a folyamatos diskurzusra, amely különbség legalábbis elgondolhatóvá 

teszi azokat az elemzéseket, amelyek szerint a világháború tapasztalata valóban döntő fontosságú volt Schmitt 

jog-, és politikaértelmezésében (vö. Conrad 2008: 158.; Schwab 1985: xii..).  
85

 Derrida híressé vált kijelentése – az igazságosság dekonstruálhatatlan – ebből kiindulva pedig nem a fogalom 

normatív tartalmára épül, hanem áthelyezett pozíciójára, arra, hogy lényegében maga válik a döntéshozó 

szuverénné, ahelyett, hogy valamely döntés megítélésének kritériuma lenne (Derrida 1990: 941-947.). 
86

 Vö. A Schmitt által gyakran hivatkozott Joseph de Maistre kifejezését: „pure impureté” (de Maistre 2006: 38.). 
87

 Vö. Szabó Márton Schmitt-elemzését (Szabó 2003). A politikai és a barát/ellenség-megkülönböztetés 

problémájához lásd részletesebben a következő fejezetet. 
88

 David Pan szerint Agamben félreolvassa, túlságosan lehatárolja az eldönthetetlenség fogalmát Walter 

Benjamin esetében, hogy Schmitt decizionizmusát az erőszakkal azonosítsa (Pan 2008: 54-55.). 
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A schmitti szuverén döntéssel kapcsolatban a kérdés egyrészről a politikai előzetességére (itt 

a szuverén külsődleges, de mégis jelenlévő pozíciójára) vonatkozik, másrészről pedig arra, 

hogy az alapítás, az eredet miként viszonyul közvetlenség és közvetettség összefüggéseihez, 

hiszen a szuverén döntésének kritikus pontja éppen az, hogy törés, de értelmezett törés van 

saját rendkívüli pozíciója és az általa létrehozott, fenntartott és visszavonható rend között.
89

 A 

lényeg éppen az, hogy a szuverénnek nem csak az alapítás aktusában, bármiféle lehatárolható 

eredetben kell cselekvőként előlépnie, hanem az, hogy – amennyiben szuverén – az egyszeri 

cselekvésből valójában nem tud teljes mértékben visszalépni. Schmitt és Benjamin vitájának 

politikai és politikaelméleti értelemben egyaránt ez a meghatározó pontja. A német 

szomorújáték eredetében a Politikai teológiára hivatkozva Benjamin a következőket írja:  

„Ha a modern szuverenitás-fogalom a legfőbb, fejedelmi végrehajtó hatalomra céloz, a barokk 

elmélet a kivételes állapotról folytatott diszkusszióból fejlődik ki, és azt jelöli meg a fejedelem 

legfőbb hivatásaként, hogy ezt az állapotot kizárja.” (Benjamin 1980: 242-243.)  

Samuel Weber ír arról, hogy Benjamin látszólagos Schmitt-parafrázisa valójában éppen az 

ellenkezőjét mondja annak, amiről Schmitt beszélt, hiszen Schmitt éppen azt a törekvést 

bírálta kora politikájában, hogy immanensé téve felszámolja a szuverén valódi pozícióját 

(Weber 2008: 186-187.).
90

 A szuverén döntés heterogenitást  előfeltételez (Weber 2008: 

188.),
91

 ami logikus módon következik abból, hogy levezethetetlennek kell lennie az általa 

megalapozott politikai rendből.  

A heterogenitás ellentéte a szuverén immanenssé tétele, amit Schmitt egyrészt mint politikai 

törekvést bírál (a saját korában felerősödő problémát a reformációig visszavezetve), másrészt 

mint jogelméletet ellenfelénél, Hans Kelsen pozitivista jogfelfogásában, ahol a jog puszta 

normativitása érvényesül minden akarati aktustól függetlenül, vagyis Schmitt ezzel 
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 Lásd például: „A szuverén kívül áll az általánosan érvényes jogrenden, ám mégis hozzá tartozik, mert ő 

illetékes az alkotmány teljeskörű felfüggesztése kérdésében dönteni.” (Schmitt 1992: 2.). Hamlet-elemzésében 

pedig éppen ez a törést (és a benne megmutatkozó szuverén költői döntést) határozza meg a tragikum 

eredeteként. Ehhez lásd e dolgozat 7. fejezetét. A valóságnak ez a szövegbe való betörése funkcionális 

értelemben párhuzamos a szuverén deus ex machina döntésével (Marder 2010: 171.). 
90

 Más szempontból Benjamin szűkítése azért indokolatlan, mert Schmitt a szuverenitást nem tartja 

leszűkíthetőnek a végrehajtó hatalomra. Jean Bodin nyomán a szuverenitás lényege éppen 

megoszthatatlanságában ragadható meg, Schmitt innen nézve pedig éppen azért bírálja a hatalommegosztás tanát 

és a liberalizmust, mert a politikai hatalmat szembeállította önmagával. Benjamin funkcionális szűkítésének 

előképe egyébként megtalálható Hegelnél, ott, ahol a szuverenitás univerzalitása és totalitása a rendszerbe 

integrálódik: „Az állam tökéletes szervezetében csak a formális döntés betetőzése fontos, s uralkodónak csak 

olyan ember kell, aki ’igen’-t mond és a pontot teszi fel az i-re; mert a tetőpontnak olyannak kell lennie, hogy a 

jellem különösségének nincs jelentősége. Ami az uralkodónak még e végső döntésen felül sajátja, olyasmi, ami a 

partikularitás körébe tartozik, ettől pedig nem függhet semmi. [...] Jól elrendezett monarchiában csakis a törvényt 

illeti az objektív oldal; amit az uralkodónak hozzá kell tennie, csak a szubjektív ’én akarom’.” (Hegel 1983: 307-

208.) 
91

 Derrida és a dekonstrukció eredendő politikaisága kapcsán a döntés heterogenitásáról lásd Bates (2005, 13). 
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lényegében a jogállam depolitizált, automatizmusokra épülő koncepcióját veti el. A 

pozitivista-normativista felfogásban a mindig egyedi döntésnek nincs helye, csak a 

szabályalkalmazásnak, így eleve kizárt bármilyen egzisztenciális értelemben vett beavatkozás, 

amely a rendszeren kívülről érkezne. Ennek következtében pedig nem merül fel a szuverén 

paradox döntése, mely ugyan kívülről érkezik, de a rendszerben eredendő törésként, az 

alapítás aktusának nyomaként jelen marad, és ezért azt nem hagyja önmagába záródni.  

Ebben az összefüggésben érdekes, ahogyan Schmitt többször is hivatkozik Pindarosz 169. 

töredékének a törvényt (nomos) és a királyt (basileus) azonosító kijelentésére.
92

 Schmitt 

először is arra hívja fel a figyelmet, hogy Pindarosz mondásának domináns értelmezése – csak 

a jog és nem a pillanatnyi szükségszerűségek és változó helyzetekben hozott döntések 

uralkodhatnak (Schmitt 1934: 13.) – mindig a nomos fogalmának leszűkítő értelmezésére 

alapozta magát. Így Schmitt kritizálta a Hölderlin által adott fordítást is, mely a nomos 

fogalmát törvényként rögzítette (Schmitt 1974 [1950]: 42.), amelynek logikájával Schmitt 

viszont a jogi gondolkodás három típusának alapgondolatát állítja szembe. A nomos – mint 

írja – ugyanis nem törvény vagy norma, hanem jog (Recht), amelyen belül a törvény a döntés 

és a rend fogalmaival áll konfliktusban, a jognak ebből a viszonyból való önkényes kiemelése 

azonban éppen azzal a normativitással áll szemben, amit megalapozni kíván (Schmitt 1934: 

15.). Miközben tehát a döntés (és a politikai) önkényességével szemben határozza meg magát, 

a nomos, mint törvény és norma valójában egy olyan politikai aktust hajt végre, mely a jog 

(Recht) fogalmának egy másik, ellentétes logikáját vezérli. Végül egy retorikai döntéssel 

Schmitt nomos és király viszonyát átfordítva, éppen az ellenkezőjét állítja, hogy 

visszaérkezzen a szuverén pozíciójához: a király maga a törvény (Schmitt 1934: 16.).  

Az alapítás és az eredet immanenciájának vagy transzcendenciájának – egyelőre lezáratlan – 

kérdése kapcsán ennél azonban fontosabb, hogy Schmitt, eredetileg 1950-ben megjelent 

könyvében egyenesen úgy fogalmaz, hogy a nomos törvényként való fordítása azért 

szerencsétlen, mert a legszigorúbb értelemben a törvény közvetettség, közvetítettség, 

miközben eredetileg a nomos éppen a törvények által nem közvetített hatalom teljes 

közvetlensége (Schmitt 1974 [1950]: 42.).
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 Ennek jelentősége a szuverén döntéstől függő 

rend összefüggésében abban áll tehát, hogy az alapításon túl milyen nyoma van a szuverénnek 

a renden belül, abból a feltevésből kiindulva, hogy a szuverén, miután küldetését teljesítette, 
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 Erről szóló elemzése az egyik példája lehet annak, ami miatt időnként felmerül, hogy Schmitt eljárása 

értelmezhető a dekonstruktív olvasatok eljárásai felől is. Ehhez lásd a dolgozat 8. fejezetét.  
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 Ezt a közvetlenséget Schmitt máshol úgy írja le, hogy minden hatalom transzcendens, és a transzcendens maga 

a hatalom (Schmitt 1991: 19.7.48.)   
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nem tud a külsődleges háttérbe visszahúzódni.
94

 A kijelentés első látásra talán azért is 

meglepő, mert Schmitt amúgy az alapítás körébe például a jog szuverén általi létrehozását is 

bevonja, a közvetlenség és a közvetítettség azonos idejű ellentétbe vonása tehát nem 

feltétlenül indokolt.  

Schmitt érvelése szerkezetileg rendkívül közel áll ahhoz, amiről Heidegger A műalkotás 

eredetében írt. Az 1930-as évek közepén született szövegben jól azonosíthatóan jelen vannak 

a kor meghatározó konfliktusai, és közvetlen tárgyán túl kifejezett politikai tartalmat is 

hordoz, pontosabban szólva, szerkezete és működése legalábbis analóg a politikairól adható 

schmitti leírással. A világ és a föld közötti vita egyrészről ugyanis pontosan azzal az 

egzisztenciális karakterrel rendelkezik a vitázó felek kölcsönös önaffirmációját tekintve 

(Heidegger 2006: 37.), mint barát és ellenség nem tartalmilag, hanem a politikai 

kritériumaként értett szembeállítása. A mű a világot a földdel szembehelyezve robbantja ki a 

vitát, amely azonban nem a parlamentarizmus konszenzusorientált eljárása értelmében vita,
95

 

hanem úgy, ahogyan a szuverén döntése, miközben egységet teremt, saját maga 

megjelenítésén keresztül nem megszünteti, hanem éppen ellenkezőleg, fenntartja ezt a vitát. 

De ez csak abban az értelemben lehet így, ha a törésvonal (Riss) értelmében vett vita nem 

csupán egységet teremt a szembenállók között, hanem innen vissza nem húzódva „nem engedi 

egymástól elszakadni a szembefordulókat”, vagyis beíródik abba a rendbe, amelyhez képest 

az eredet külsődleges lenne (Heidegger 2006: 49.). Másrészről azonban éppen ennek az 

aktusnak a tiszta előzetessége vonódik kétségbe, amennyiben maga is előzetességek 

ismétlése.
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A schmitti értelemben vett beíródás összességében abban ragadható meg, hogy az alapítás 

előzetessége csak egy olyan rendhez képest válik láthatóvá, a szuverén tehát csak úgy jelenik 

meg, hogy az, amire irányul, éppen az általa közvetített voltában teszi lehetővé 

közvetlenségét.
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 Ebben az értelemben a semmiből teremtés schmitti tétele ugyan 

fenntarthatatlanná nem válik, de érvényessége pontosan ugyanúgy a politikain belül 

érvényesül, mint a szuverén döntésének általa leírt módja. Valójában persze, ha lehetséges 

volna, hogy a szuverén döntése megmarad szigorú előzetességében, akkor Schmittnek éppen 
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 Schwab szendergésként (slumbering) írja le a szuverén viselkedését a normál állapotban (Schwab 1970: 50.). 
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 „… nem azért történik, hogy a mű a vitát érdektelen megegyezésbe kényszerítse” (Heidegger 2006: 37.). 

Valamint: „Az igazság létezésének másik módja az államalapító tett.” (Heidegger 2006: 48.) 
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 Vö. Kulcsár-Szabó (2007: 191-192.; 198.) 
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 Vö. ehhez a már említett Pindarosz-töredék összefüggésében Heidegger Hölderlin elemzése, illetve de Man 

erről adott elemzése kapcsán (Kulcsár-Szabó 2007: 174.). 
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az a törekvése bukna meg, hogy a normativitással, jogi automatizmusokkal szemben a 

politikait újra saját működésébe emelje vissza.  

Mindebből két következtetés adódik. Az első az, hogy, amint korábban erre már utaltam, a 

szuverén döntése legalább annyira jelenti egy rend létrehozását, mint megkérdőjelezését, 

felbontását, pontosan azért, mert a döntésre nem a jog steril szférájának szabályai szerint, 

hanem a politikai önkényessége szerint kerül sor (különben nem is lenne döntés). Másrészről 

a normál- és kivételes állapot szigorú megkülönböztetése ellentétes azzal, ahogyan Schmitt 

döntés-fogalma valójában végiggondolandó. A helyzet ugyanis éppen az, hogy ezzel a 

megkülönböztetéssel nem lehet a döntés elé kerülni, megelőzni magát a döntést, anélkül, hogy 

ne hoznánk újabb döntéseket, ebből következően pedig minden pillanatban kivételes 

állapotról kell beszélni, igaz, nem normatív értelemben, mint Agamben, hanem 

politikaelméletileg, a politika és a politikai tiszta leírhatóságát tekintve.  

A kivételes állapot tehát nem előzheti meg a politikait. A kivételes állapotról döntő szuverén 

schmitti elmélete pedig alapvetően a politikai elmélete, és Schmitt logikáját tekintve is 

szorosan összekapcsolódik a politikai fogalmát megfogalmazó, néhány évvel későbbi 

könyvvel. A döntés fogalmának politikaelméleti problémája az, hogy megelőzhető-

kikerülhető-e a politika(i), és miközben a válasz nyilvánvalóan az lenne, hogy nem, az 

eldönthetetlenségnek – legalább átmenetileg – érvényben kell maradnia ahhoz, hogy a 

döntésre sor kerülhessen. De nem pusztán az eldönthetetlenség alapozza meg ugyanakkor a 

döntést, hanem ez utóbbi teszi egyáltalán lehetővé azt az elrendezettséget, amelyben az 

eldönthetetlenség felmerül. Végleges megoldást az adhatna, ha lehetséges lenne tiszta döntést 

hozni a szuverén immanens vagy transzcendens voltáról, de mivel ezek maguk is a döntés 

különböző politikai fogalmai által meghatározottak, csak annyi állapítható meg, hogy a 

politikaelmélet itt válik a politikaitól megkülönböztethetetlenné, amennyiben paradox módon 

ismét valaminek a politikaiságáról kellene döntést hozni. 
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V. Tropológia és meggyőzés között: az ellenség alakzata 

1. A politikai ellenségei 

A dolgozat alapkérdése Schmitt A politikai fogalma című szövegéből kiindulva fogalmazódott 

meg. Ebből a szempontból az itt következő fejezet kulcsfontosságúnak tekinthető Schmitt és a 

nyelviség, a retorika kapcsolata szempontjából, és személyesen is ez az a kérdés, amely a 

legrégebb óta, a Schmitt munkáival való első találkozás óta foglalkoztat. Konkrétan két 

ellentmondásról van szó. Az egyik a barát/ellenség-megkülönböztetés nyelvi státuszára 

vonatkozik, ami alapvetően befolyásolja a schmitti koncepció politikai-politikaelméleti 

pozícióját is: szó szerinti vagy átvitt értelmű megkülönböztetésről van-e inkább szó? Mint 

látható lesz, Schmitt szövege, miközben mindkét megközelítést lehetővé teszi, végül mégis 

megteremti az értelmezés sajátos rendjét. A másik ellentmondás a tiszta politikai 

lehetségességére, vagyis megismerés és politika kapcsolatára vonatkozik. Lehetséges-e 

egyáltalán megismerni a politikait annak beavatkozása nélkül, és lehetséges-e egyáltalán a 

megismerés általában a politikai beavatkozása nélkül. Ebben a fejezetben a hangsúly az első 

kérdésre, a barát/ellenség-megkülönböztetés nyelvi-retorikai státuszára esik, míg a második 

ellentmondással, annak is leginkább az első, konkrétabb elemével az utolsó fejezetben 

foglalkozom részletesebben. 

A jelzett problémák értelmezésében az eddigieknél is fontosabb szerepet kap Paul de Man 

retorikaelmélete, mely által a politikai fogalmában rejlő ellentmondás magyarázhatóvá válik, 

méghozzá úgy, hogy az nem jelenti Schmitt gondolatainak kiforgatását, hiszen Schmitt 

politikaelmélete és de Man retorikaelmélete között nyilvánvaló szerkezeti hasonlóságok 

vannak. Az ezt magyarázó esetleges filológiai okok tisztázása azonban nem feladata ennek a 

dolgozatnak, ezért itt megelégszem azzal, hogy de Man segítségével jobban és némiképp 

másként teszem érthetővé Schmitt talán leginkább meghatározó elképzeléseit.  

Schmitt és de Man mellett e fejezet harmadik „főszereplője” Szabó Márton Schmitt-

értelmezése, mely a fentiekben említett személyes érdeklődést közvetlenül kiváltotta. A 

Schmitt-recepcióban ritka módon Szabó megközelítése ugyanis egy olyan perspektívából teszi 

láthatóvá a politikai fogalmát, amelyben a nyelviség nem csupán mellékes szerepet játszik, 

hanem alapvető és meghatározó tényező lesz, megkockáztatva azt is, hogy Schmitt maga is 

megragadható a politika nyelviségének gondolkodójaként. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

Szabó Márton értelmezése, vagy általában egy „diszkurzív Schmitt-portré” felvázolása teljes 

mértékben magyarázatot adna az imént jelzett első ellentmondásra a barát/ellenség-
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megkülönböztetés szó szerinti vagy átvitt értelmű megközelítése között. Ebben az értelemben 

az itt következő elemzés, bár kiindulópontként épít Szabó Márton munkáira, de több ponton 

szembe is kerül azok megállapításaival. 

Még egy kapcsolódást szükséges előre jelezni, különösen az előző fejezetben tárgyalt döntés-

fogalom miatt. Jól ismertek a Schmitt-recepciónak azon megoldásai, melyek a döntés és a 

politikai kapcsán azok tartalmatlanságát helyezik előtérbe.
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 A döntés a döntésért, a puszta 

decizionizmus vagy a politikai minden mást felülírni képes kiélezettsége első látásra igen 

meggyőző magyarázatok lehetnek Schmitt kapcsán, és egy nyelvi-retorikai megközelítés 

számára is vonzóak lehetnek, különösen, ha tekintetbe vesszük Schmitt saját, a korai 

művekben megjelenő anti-esszencialista nyelvfelfogását is. Heinrich Meiernek azonban igaza 

van akkor, amikor azt írja, hogy Schmittnél a politikai totalitása nagyon is rendelkezik 

szubsztantív tartalommal és akár politikafilozófiailag is megragadható normativitással (Meier 

1995: 47.; Meier 2011). Ez pedig nem más, mint magát a politikait fenyegető jelenségekkel 

való szembehelyezkedés, a politikai védelme. Bár az itt következő elemzés egy ponton túl 

már eltérő irányba halad, mint Meier munkái (a nála a teológiaiban is érvényesülő politikaira 

gondolok), pontosan a politikainak formából tartalommá való átfordulása az, amit a nyelvi 

megközelítés képes lesz megragadni. Meier azt mutatja ki, hogy A politikai fogalmának 

egymást követő változataiban, hogy a politikai fokozatosan eloldódik minden előzetesen adott 

referenciától, így nem is egy sajátos szféráról vagy területről van szó, hanem arról, ami 

autoratív, azaz, ami megvonja a határokat (Meier 2011: 32-33.). A politikai éppen ezért nem 

is tartható kizárólag a nemzetközi viszonyok fogalmaként. A Schmitt által keresett „tiszta” 

formájában már nem az államok közötti kapcsolatra vonatkozik, hanem a viszonyulás 

általános módjaként értendő. 

Éppen ez ugyanakkor az oka a második schmitti ellentmondásnak, a politikai és a megismerés 

bonyolult, valójában nem is tisztázható viszonyának. Arra kísérletet tenni, hogy egy jelenség 

minél világosabban, minél pontosabban álljon előttünk, de mindezt annak érdekében 

megtenni, hogy az adott jelenség védhető legyen, miközben maga a jelenség az, ami mind a 

leírást, mind a védelmet lehetővé teszi, nyilvánvalóan – és részben egyetértve Jacques Derrida 

következtetésével (Derrida 1997: 116.) – hiábavaló, és mégis, Derrida ellenében: 

elkerülhetetlen.  
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Meier és Derrida elemzésének közös pontja, hogy a politikai kettős helyzetére mutatnak rá 

Schmitt munkáiban. A politikai bűn – írja Derrida (1997: ix.) Schmitt kapcsán – egyik fajtáját 

a politikai ellenségei követik el, akik a politikai felszámolására törekednek. Ez az, amit Meier 

a barát/ellenség-megkülönböztetés szubsztantív vagy tartalmi szempontjai felé vezet tovább, 

amikor arról beszél, hogy Schmitt elméletének végső normatív tartalma a politikai mellett 

való kiállásban található meg. A politikai így válik schmitti értelemben vett polemikus 

fogalommá: azokat kell eltalálni vele (Schmitt 2002: 22.), akik annak semlegesítésére, akik 

általában semlegesítésre törekednek. Amikor tehát Schmitt a politikait egy kritérium 

értelmében ragadja meg, a politika formalizált megismerésére törekszik, de ez a megismerés 

nem más, mint a politikaiban meglévő tartalom, megismerésről így pedig csak a politikai 

körén, hatásán és logikáján belül lehet szó.  

2. Jelentéspozíciók A politikai fogalmában 
A központi kérdés tehát az, hogy a barát/ellenség megkülönböztetés szó szerint vagy 

metaforikusan értendő-e. Ezen múlik ugyanis az, hogy lehetséges-e olyan módon formalizálni 

a schmitti kritériumot, hogy az pusztán a megkülönböztetésben megragadható legyen. A 

politika expanzív természete ugyanis nem csupán abban az értelemben fogható fel, hogy a 

barát/ellenség megkülönböztetés intenzitása
99

 minden más területet (például gazdaságot, 

esztétikát, tudományt) képes politikaivá tenni, hanem úgy is, hogy a minden 

megkülönböztetés – legalábbis potenciálisan – már eleve politikai. Amennyiben tehát 

igazolható, hogy barát és ellenség fogalmai nem szó szerint, hanem elsősorban mint 

ellenpozíciók értendőek, azáltal a politika expanzív természetét formálisan is alá lehet 

támasztani. Amennyiben továbbá igazolható, hogy Schmitt esetében a nyelvi megközelítés 

valóban már eleve meglévő szempont, nem pusztán a hozzá való közelítés kritikai eszköze, az 

legalábbis megengedi, hogy barát és ellenség fogalmai máshogy is érthetőek legyenek, mint 

amire e fogalmak szó szerinti értelmükben utalhatnak.  

A barát/ellenség megkülönböztetés retorikus vagy szó szerinti megközelítése persze látszólag 

álkérdés, hiszen Schmitt problémája éppen a határhelyzet, a határteremtés és a határon való 

átlépés. Mégis, a korai munkák változó nyelvfelfogásáról szóló fejezetben láthatóvá vált 

pozíciók az eredetileg 1927-es szövegben megismétlődnek. Schmitt néhány oldalon belül 
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 Bizonyítható, hogy Schmitt Hans J. Morgenthau hatására módosította felfogását A politikai fogalma 1927-es 

és 1932-es felfogása között. Míg a korábbi írás lehatárolható szféraként fogta fel a politikait, a későbbi – 

hivatkozás nélkül – bevezette a Morgenthau által javasolt intenzitás fogalmát (Morgenthau 1929; 2012). Más 

kérdés, hogy miközben Morgenthau megalapozottan bírálta a politika autonóm szféraként való felfogásának 

schmitti megközelítését, a barát-ellenség megközelítést alapvetően félreértette (Gyulai 2016). 
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eltérő megközelítéseket enged meg azzal kapcsolatban, hogy miként – milyen módon és 

milyen jelentéssel – kell is értelmezni barát és ellenség megkülönböztetését.  

Tény, hogy Schmitt kiindulópontját nem barát vagy ellenség fogalma, hanem maga a 

megkülönböztetés jelenti: „A politikai […] szükségszerűen azokban a saját végső 

megkülönböztetésekben rejlik, amelyekre minden specifikus értelemben politikai cselekvés 

visszavezethető” (Schmitt 2002: 18.).
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 Ez egyértelműen formalizálási törekvésre utal, vagyis 

elvileg lehetséges lenne a megkülönböztetést más kritériumok segítségével is megragadni, ez 

azonban csak logikailag, Schmitt érvelési eljárását tekintve van így. A megkülönböztetéshez, 

mint a politikai létrejöttét és érvényesülését leíró kategóriához elválaszthatatlanul 

hozzátartoznak barát és ellenség fogalmai: „A specifikus politikai megkülönböztetés, melyre a 

politikai cselekvések és motívumok visszavezethetők, a barát és ellenség megkülönböztetése” 

(Schmitt 2002: 19.).
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 A megkülönböztetéshez képest ez a kijelentés határozott 

konkretizációnak tűnik, mintha lenne egy szerkezeti elem, amelyre pusztán rárakódik az 

annak működését láthatóvá és felfoghatóvá tevő tartalom. Schmitt azonban 

intenzitáskritériumként a háború határfogalmáig vezeti tovább a két fogalmat, ami világossá 

teszi, hogy barát és ellenség nem külsődlegesen kapcsolódó tartalmi elemek, hanem magának 

a formalizált elvnek a kivételes felől való leírásai. Ez önmagában még nem támasztja alá sem 

a szó szerinti, sem a figuratív megközelítés lehetőségét, noha az is fontos eredménynek 

tekinthető, hogy egyelőre nem is zárja le az utóbbi felé vezető értelmezés lehetőségeit.  

Sőt, ezt a lehetőséget erősíti is Schmitt meglepőnek tűnő kijelentése, mely szerint a 

barát/ellenség megkülönböztetés „egy kritérium értelmében nyújt fogalmi meghatározást, nem 

kimerítő definícióként vagy a tartalom megjelöléseként” (Schmitt 2002: 19.).
102

 Szabó Márton 

szerint a kritérium alapján való megközelítés nem csupán a politikai tárgyát, de 

szemléletmódját is szekularizálja (Szabó 2003: 42.), vagyis az állandó lényegmegjelölés 

helyett egy potenciálisan mozgó szempontot érvényesít, ami így azonban aligha 

megakadályozhatóan vonatkozik önmagára is. A barát/ellenség megközelítés szó szerint 

értelmezve nem vonhatja ki magát az erre is vonatkozó, rá is irányuló barát/ellenség 

megkülönböztetés, tehát a politikai alól, ami tautológiaként, ismétlésként, megkettőződésként, 

összességében tehát belső törésként ismét csak teret nyit a jelentéskülönbség számára is.  
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 „Das Politische muß deshalb in eigenen letzten Unterscheidungen liegen, auf die alles im spezifischen Sinne 

politische Handeln zurückgeführt werden kann.” (Schmitt 1932: 13.) 
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 „Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive 

zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind.” (Schmitt 1932: 14.) 
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 „Sie gibt eine Begriffsbestimmung im Sinne eines Kriteriums, nicht als erschöpfende Definition oder 

Inhaltsangabe.” (Schmitt 1932: 14.) 
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Ezt a schmitti szemléletmódból egyébként logikusan következő felfogást A politikai 

fogalmának egy következő mondata azonban érvényteleníteni látszik: „A barát és ellenség 

fogalmait konkrét, egzisztenciális értelmükben kell felfogni, nem metaforákként vagy 

szimbólumokként” (Schmitt 2002: 20.).
103

 A politikai fogalmának értelmezése, sőt, valójában 

a schmitti politikaelmélet kulcskérdése az, hogyan értelmezhető ez utóbbi mondat akár 

önmagában, akár az előbbiekkel összevetve. A kérdés az, hogy Schmitt valóban kizárja-e a 

nyelvi, tehát a tágabb értelemben vett retorikai megközelítést. 

A korábbi fejezetekben említett problémák Schmitt nyelv- és retorika-felfogásával 

kapcsolatban mind újra feltűnnek A politikai fogalmának idézett szakaszaiban, a „specifikusan 

politikai megkülönböztetés” értelmezésében. Vajon Schmitt valamiféle szubsztantív 

tartalomról beszél vagy a tiszta kifejezés lehetőségéről, ami eléggé formalizált ahhoz, hogy 

jelentésképződése független lehessen a mindennapi nyelvhasználattól? Ha a 

megkülönböztetés retorikai, tehát szavak és jelentések nem-megfelelésén alapul (a Der Wert 

des Staates értelmében), hogyan válik lehetségessé, hogy a politikai melléknév kiüresedett 

jelentését ismét tartalommal töltse meg? Ha a megkülönböztetés nem retorikai, mert nem 

kapcsolódik meggyőzéshez és cselekvéshez (a politikai védelmére vonatkozóan), akkor 

hogyan válik lehetségessé, hogy bármilyen aktust végrehajtson, legyen az elméleti vagy 

politikai? Mi a szuverén pozíciója a politikai fogalmában? Däubler esetében a nyelv volt az a 

szuverén, amely képes volt kiküszöbölni a dezintegrációt, helyreállítani az elveszett egységet. 

A romantika ugyanakkor csak az esztétikai illuzórikus szuverenitásáról tanúskodhatott, amely 

képtelen a mítoszteremtése, és ellentmondott minden politikai cselekvésnek. Vajon a politikai 

szuverenitása helyettesíti ezeket a korábbi – önmagukban is ellentmondásos – 

megközelítéseket? A politikai válik a „magasabb harmadikká”, amely egyesíti a tiszta 

esztétikait, ami Däublernél Schmitt alapján tehát maga a politikai annak legtisztább 

fogalmában és a retorikait, amely a romantikában szükségszerűen megfosztott minden 

politikai következménytől és hatástól? Mi a kapcsolat az esztétikai politizálódása és a politika 

poetizációja között? Végső soron a politikai vagy a retorikai kérdéséről van szó? Ez politikai 

vagy retorikai kérdés? 
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 „Die Begriffe Freund und Feind sind in ihrem konkreten, existenziellen Sinn zu nehmen, nicht als Metaphern 

oder Symbole, nicht vermischt und abgeschwächt durch ökonomische, moralische und andere Vorstellungen, am 

wenigsten in einem privat-individualistischen Sinne psychologisch als Ausdruck privater Gefühle und 

Tendenzen.” (Schmitt 1932: 15.) 
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3. Az ellenség alakja 
Érdemes megismételni a legkritikusabb mondatot: „barát és ellenség fogalmait konkrét, 

egzisztenciális értelmükben kell felfogni, nem metaforákként vagy szimbólumokként” 

(Schmitt 2002: 20.). Világos, határozott kiállás ez a szó szerinti értelmezés mellett. 

„Egzisztenciális” értelemben beszéd és tett elválasztására utal vissza: nem elég beszélni az 

ellenségről, nem elegendő kijelölni, ha ez egyúttal nem jelenti megölésének valós lehetőségét 

is.
104

 Az ellenség azonosítása nem esik egybe az ellenség megölésével,
105

 de az utóbbinak kell 

garantálnia az előbbi helyességét megismerési (helyesen felismert ellenségről van szó) és 

politikai (arról az ellenségről van szó, amely létszerű fenyegetést jelent) értelemben egyaránt. 

Ráadásul nem retorikai alakzatokról van szó, nem metaforákról, szimbólumokról vagy más 

szóképekről, amelyek átvitt értelmű jelentést lehetővé tennének. Nem versengésről, nem 

parlamenti szócsatáról, retorikusan felfokozott politikai szembenállásról, hanem szó szerint 

barátról és ellenségről, mindenekelőtt tehát halálos ellenségről.  

A kontextuális jelentése ennek a megkülönböztetésnek és a retorikaitól való elhatárolásnak 

ugyancsak világos. Az ellenség, a politikai ellensége, az annak létszerűségét fenyegető 

jelenség az esztétikailag és gazdaságilag semlegesítő liberalizmus, valamint a 

parlamentarizmus valódi megkülönböztetésre képtelen rivalizálása, pártvetélkedése. Schmitt a 

politikairól beszélve azt mutatja meg, hogy ezek bárhogy is törekednek meghatározni minden 

más megkülönböztetést, bárhogy is törekednek totalizálódásra, a végső megkülönböztetés 

nem az esztétikai, nem a gazdasági, hanem csak a politikai szerint lehetséges. Totalizálódásról 

azonban csak akkor beszélhetünk, ha lehetséges a tiszta politikai, ha a megkülönböztetés 

formalizálható, ha a barát/ellenség-megkülönböztetés valóban kritériumként működik, azaz 

nem a tartalom kifejeződéseként, ahogy a retorikait kizáró mondat előtti bekezdésekben 

olvasni lehetett. A megkülönböztetés tehát a szövegben magában is megtörténik: olyan 

elmozdulásról van szó, amely felveti a politikai esemény lehetőségét, azt, hogy valami 

történik Schmitt szövegén belül, túl egy elmélet vagy egy politikai pozíció kifejtésén túl, és 

mégis ezek között.  

Schmitt nem csupán szembeállítja a retorikait és a politikait, de azt is világossá teszi, hogy ez 

politikai megkülönböztetés, amelynek ugyan aktuálisan (a modernitás okozta törés 
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 A lehetőség és az eshetőség Schmitt esetében olyan kategóriák, amelyek éppen a potenciális érvényesülés, 

nem pedig empirikus jelenlét okán strukturálnak egy adott rendet. Vö.: „… die Wirklichkeit ist leichter als die 

Möglichkeit” (Schmitt 1991: 8.2.48.) 
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 Noha a retorikaelméleti kontextusról szóló fejezetben látható volt, hogy Kenneth Burke retorikai 

identifikációja éppen e kettő összekapcsolására épül.  
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kontextusában) van jelentősége, de éppen innen kiindulva vethető fel a tiszta politikai 

kérdése, vagyis a kontextuson való túllépés problémája. Politikai megkülönböztetésről van 

szó, hiszen nem lehet apolitikus az, ami legyőzni vagy semlegesíteni igyekszik a politikait 

(mint a liberalizmus esztétikai és gazdasági metaforái). De ha figyelembe vesszük a 

formalizált megkülönböztetéstől a tartalmi megkülönböztetés felé való elmozdulást, a nem-

definitív kritériumtól a konkrét, egzisztenciális értelem felé tartó jelentés-eltolódást, akkor 

egy általánosabb minta, a retorikaitól a politikai felé való elmozdulás mintája válik láthatóvá 

A politikai fogalmán belül. Ebben a mintában a retorikai a politikai elméleti azonosításának 

felel meg, ahol a kritérium mint megkülönböztetés nem hordoz szükségszerű tartalmat és nem 

rögzül valamely szó szerinti jelentésben. A politikai elméleti azonosítása a megkülönböztetés 

formalizálása, mely a jelentéskülönbséget magát totalizálja, de nem annak egy konkrét esetét. 

Ezzel szemben a retorikai kizárása, barát és ellenség egzisztenciális, szó szerinti értelmükben 

való felfogása az előbbi elméleti-retorikai szint politizációjának felel meg. Az elmozdulás, 

jelentés-eltolódás tehát szubsztancializálódásként jelenik meg. A jelentés-feltétel jelentéssé 

válik: a megkülönböztetés formális struktúrája barát és ellenség megkülönböztetésébe alakul 

át. A megismerés politikába fordul át, pontosabban politikaivá válik maga is, és maga ez az 

átalakulás is a politikai logikája szerint történik meg. 

Ez az elmozdulás, átalakulás, szubsztancializálódás, tartalommal való feltöltődés, 

átpolitizálódás első látásra Schmitt elméleti törekvésének kudarca, hiszen a tiszta formalizálás 

így lehetetlenné vált. A tiszta politikai szempontjából azonban legalább ennyire van szó 

sikerről is, hiszen mi igazolhatná jobban a schmitti logika érvényességét, mint annak 

érvényesülése abban a szövegben, amely leírja, miről is van szó. Egyik idézett szövegrész 

sem véletlenről, elméleti zsákutcáról vagy következetlenségről tanúskodik tehát Schmitt 

írásában, hanem a politikai elkerülhetetlenségéről, amely egy ugyancsak elkerülhetetlen 

szemantikai visszacsúszás is egyben, amire alább még részletesen is szükséges lesz kitérni. 

A döntés arról, hogy A politikai fogalmában a szó szerinti vagy a figuratív megközelítésnek 

kell-e elsőbbséget adni, szükségképpen politikai tett. Az értelmezés ebben az esetben nem a 

puszta politikai cselekvésre rárakodó jelentésfejtés, hanem maga a szuverén döntés, amely 

elrendezettséget teremt a nem magától értetődő jelentésű szövegben. Visszautalva arra, amit 

Riffaterre írt a költői nyelv értelmezéséről (és ennek jelentőségéről a szuverén pozíciójának 

heterogén, illetve homogén voltával kapcsolatban), a döntés lehet, hogy intertextuális kitérést 

tesz szükségessé. Schmitt maga hívja fel erre a figyelmet, amikor a Glossarium egyik 

bejegyzésében megadni látszik a kulcsot, Däubler egyik versét idézve: „Der Feind ist unsere 
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eigne Frage als Gestalt. / Und er wird uns, wir ihn zum selben Ende hetzen”. 

Intelligenciapróba ez – fűzi hozzá Schmitt –, a versrészlet értelmezésén múlik ugyanis A 

politikai fogalmának értelmezése is (Schmitt 1991: 25.12.48.). A Sang an Palermo részlete a 

világháború utáni években nem csak itt kerül elő (Mehring 2009: 448.): Schmitt az ellenség 

hozzám-tartozása és identifikációs hatalma kontextusában idézi egyik fogságban írt 

esszéjében is (Schmitt 1950: 90.).  

Első látásra nincs másról szó, mint az ellenség megnevezésének determináló aktusáról. Az 

ellenség meghatározása egyben öndefiníció is, ahogy Schmitt írta, az egzisztencializmus 

egyetlen konkrét kategóriája a barát és ellenség: „Nem halok meg, mivel az ellenségem még 

él” (Schmitt 1991: 23.9.48.; vö. Derrida 1997: 106.; Ojakangas 2006: 109.; Galli 2009: 195-

196.).
106

 A szuverén dönt az ellenségről és ugyancsak a szuverén teremt egységet, 

elrendezettséget, ez a két cselekvés pedig összefügg, egymást feltételezi. Az ellenség ezért 

hozzám-tartozó, egzisztenciálisan más, de másként a saját egzisztencia belsője is. Ez azonban 

még messze nem a teljes kép.  

Mint mindig, ezúttal is sok múlik a fordításon. A Gestalt kifejezés szerepe és jelentése 

alapvető fontosságú, és korántsem mindegy, hogy milyen jelentést kap. Levi (2007: 27.) 

angolul két lehetséges változatot ad meg: „The enemy embodies our own question” és „The 

enemy is a figure for our own question.” Ojakangas (2006: 109.) megkerüli, függőben hagyja 

a problémát: „The enemy is the gestalt of our self-questioning.” Techet Péter magyar fordítása 

szerint: „Az ellenség önmagunk testet öltött kérdése” (Schmitt 2010: 58.).  

Az ellenség alakjáról van tehát szó, de nem mindegy, hogy az alak milyen jelentésben 

kapcsolódik a mondat többi részéhez. A Gestalt kifejezést nem feltétlenül kell szó szerinti 

értelemben, az ellenség megtestesüléseként, alakjaként fordítani, másképp értve az ugyanis 

arra is utalhat, hogy a kérdés milyen formában merül fel, tehát az ellenséghez való közelítés 

nyelvi szempontjáról van szó. A Gestalt kifejezés ugyanis nem pusztán alakként, hanem 

alakzatként, tehát retorikai formaként is felfogható, amiből az a megoldás következik, hogy az 

ellenség kérdése mindig az őt megtestesítő alakzat kérdése is, az ellenség jelentése a 

mondatban tehát nem csupán nem adott, de a kérdés egyenesen rá is vonatkozik. Ebből 

viszont az következik, hogy az ellenség alakja elsősorban az ellenség fogalmának alakzatán, 

retorikai megformálásán múlik, jelentése tehát nem rögzített, nem állandó, hanem éppolyan 
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 Illetve, ahogy Schmitt később írja: „Mi marad tehát? Barát és ellenség. A megkülönböztetésük. Distinguo 

ergo sum.” (Schmitt 1991: 4.3.51.) 
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esetleges, mint az a politikai helyzet, amelynek strukturálásában (Rasch 2005) szerepet kap. 

Az alak alakzata alapján a politikai fogalma egy olyan tropológiától függ, amelyet Schmitt 

akár elfogad, akár elutasít, mindenképpen és elkerülhetetlenül meghatározza politikaelméletét.  

4. Szemantikai visszacsúszások 
Amikor Schmittnél A politikai fogalmában az alakzat ellenséggé válik, vagyis amikor a 

metaforikus és szimbolikus, tehát összességében a retorikai a politikai semlegesítődéseként 

jelenik meg, az eredetileg formalizált megkülönböztetés szubsztancializálódik. Barát és 

ellenség konkrét értelmükben egy szemantikai visszacsúszás következményei, melynek során 

rögzül referenciájuk. Korábban ezzel az elmozdulással kapcsolatban azt állítottam, hogy nem 

Schmitt elméletének zsákutcájáról tanúskodik, pusztán a politikai általa leírt logikájáról, 

annak elkerülhetetlen érvényesüléséről. A fejezet második részében ezt az elmozdulást állítom 

középpontba, túllépve a fenti Däubler-idézetből adódó magyarázaton, szélesebb, általánosabb 

– ugyanakkor még mindig a nyelvi és a retorikai szempontjai szerinti – értelmezést keresve 

annál. Először a szemantikai visszacsúszást, a megkülönböztetés jelentésének rögzítését 

nézem meg közelebbről, de ezúttal nem közvetlenül Schmittnél, hanem a recepció két olyan 

példájánál, amelyek bár nyelvileg tudatos megközelítést jelentenek, és legalább részben 

középpontba állítják a nyelviség kérdését Schmittnél, végül mégis megismétlik A politikai 

fogalmában megfigyelhető elmozdulást vagy elcsúszást, mintegy megerősítve, hogy a 

politikai általános logikájáról van szó.  

A szubsztancializálódás nem csak abban az irányban történhet meg, mint Schmittnél A 

politikai fogalmában. A marxizmus és posztstrukturalizmus felől érkező Chantal Mouffe 

például arra tesz kísérletet, hogy az általa antagonizmusként értett barát/ellenség 

megkülönböztetést plurális és demokratikus keretekre alkalmazva agonizmusként írja újra.
107

 

Mouffe (is) a schmitti megkülönböztetés formalizálásából indul ki: „Schmittel Schmitt 

ellenében” (Mouffe 2005: 14.) úgy igyekszik áthelyezni az eredeti elméletet egy másik 

kontextusba, hogy a megkülönböztetés és konstitutív külső általánosságát tételezi a 

politikaival kapcsolatban. Mouffe azonban nem veszi észre, hogy amikor az antagonizmust 

agonizmussá semlegesíti, valójában csak ellenkező irányban halad, mint Schmitt, amikor A 

politikai fogalmában a megkülönböztetések általánosságát a másik létének tagadásáig futtatja 

ki. Így pedig minden formalizálási törekvés ellenére is jelentésrögzítésről van szó, hiszen 
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 Meier A politikai fogalmának 1933-as kiadásával kapcsolatban mutat rá arra, hogy Schmitt mennyire nem 

agonizmusként fogta fel a barát/ellenség megkülönböztetést (Meier 1995: 63-64.). Ez a szövegváltozat jelentős 

eltéréseket mutat a korábbiakhoz képest, és az 1963-as kiadás is az 1932-es szöveget tartalmazza, de a puszta 

agonizmus elutasítása Schmittnél korántsem csak ennek alapján támasztható alá. 
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pontosan abban a pillanatban, amikor Schmitt dekontextualizálódik, hogy alkalmassá váljon 

egy plurális és demokratikus politikai logika leírására és támogatására, az agonizmus az 

antagonisztikus szembenállás tagadására épülve rögzítetté válik, pontosan úgy, ahogyan 

Mouffe szerint Schmitt elképzelése is a konstitutív külső (Mouffe 2005: 15.) logikája alapján 

ragadható meg. Egyszerűbben szólva: Mouffe a politikai ellenségévé válik abban a 

pillanatban, amikor határokat akar húzni a politikai köré, melynek szuverenitását éppen 

ezáltal korlátozza.  

Szabó Márton elemzésében felfigyel arra, hogy amikor Schmitt kizárja a retorikai értelmezés 

lehetőségét, az addig követett nyelvi megközelítés kizökken, magyarázata és megoldása 

azonban némiképp ellentmondásos. Amikor vitathatónak nevezi a „barát-ellenség antitézis 

szubsztancializálását és megrögzítését” (Szabó 2003: 46.), az mégis a nyelvi megközelítés 

megkérdőjelezését jelenti: Schmitt Szabó szerint visszalép az esetlegesből, ami a politika 

kontingens helyzeteire és a jelentésre is vonatkozik.  

Szabó nem a korábbi értelemben vett retorikai problémát vizsgálja: Schmitt megjegyzését úgy 

értelmezi, hogy az beszéd és cselekvés szétválasztását hivatott korrigálni. Vagyis Szabó 

szerint Schmitt ezen a helyen nem lép vissza vagy lép túl a nyelvi megközelítésen, pusztán 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a szavak halálosan komoly tettek is lehetnek: a diszjunkciós 

megkülönböztetés „nem csak szó, hanem praxis”, illetve „nem játék vagy üres fecsegés […] 

az ellentét nemcsak a szavak ellentéte” (Szabó 2003: 43.). Noha ez kétségtelenül így van, de 

az alapproblémára ez nem ad megoldást, a kérdés ugyanis az, hogy a megkülönböztetés 

logikailag megelőzheti-e barát és ellenség fogalmainak jelentését. Vagyis, ahogyan Ulmenre 

hivatkozva írja: nem az ellenséges állapot, hanem maga a megkülönböztetés rejlik a politikai 

fogalma mögött (Szabó 2003: 40.). 

Szabó Márton azonban nemcsak nyíltan vitatja, de át is fogalmazza a schmitti megközelítést, 

méghozzá annak szó szerinti tartalma felől. A politikai ellenségnek – írja – „nem a barát a 

rivális fogalma, mint ezt Carl Schmitt gondolta, hanem az ellenfél, aki a politika teljes jogú, 

bár rivális résztvevője” (Szabó 1996: 107.). Itt éppen a Szabó által később kiemelt 

szubsztancializálás (vagy e dolgozat keretei között: szó szerinti értelmezés) érhető tetten:  

„… aki politikai ellenségről beszél – legyen az ellenség valóságos hódító vagy kellemetlen rivális 

–, annak a gondolkodását bipoláris világkép uralja; az egyik oldalon a tökéletesen jó, a másik 

oldalon a tökéletesen rossz világ és képviselői.” (Szabó 1996: 108.)  
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Ez a lépés a normativitás felé
108

 szemantikai visszacsúszás, aminek alapvető fontosságára a 

következőkben azonban éppen Szabó Márton nyelvi megközelítésére alapozva lehet felhívni a 

figyelmet a schmitti politikaelmélet kapcsán. Ez ugyanis nem hiba, nem az elemzés tévedése, 

legfeljebb csak annyiban, hogy politikai szövegként, mivel több szinten is 

jelentéskonfliktusok állnak a középpontjában, nem tudja elkerülni, hogy vele kapcsolatban is 

érvényesüljön a megkülönböztetés
109

 – legyen ez a „politikai” jelző vonatkozási területének, 

jelentésének elbizonytalanodása a schmitti kiindulópontban vagy a barát/ellenség 

megkülönböztetés szó szerinti és metaforikus, retorikus szembenálló megközelítésének 

lehetősége.  

A következő lépésben azonban Szabó visszalép a formalizáláshoz, amikor a barát/ellenség 

megkülönböztetést egy rendszer külső kereteként
110

 fogja fel, amelyen belül az ellenség éppen 

a vele kialakított viszony miatt nem szüntethető meg (Szabó 1996: 110.). Később, a Politikai 

idegenben ez a külső/belső viszonyrendszer kerül középpontba: „Egy belső kritérium alapján 

megteremtett személyről van tehát szó, egy belülről végrehajtott megkülönböztetésről” 

(Szabó 2006: 15.). Az idegen, vagyis a különböző, az ellenfél és az ellenség saját 

konstrukciók, amelyek kívülre helyezve a belső állapotokról tanúskodnak, pozíciójuk nem 

felszámolható. Ha azonban nem megszüntethető, akkor visszatértünk oda, hogy barát és 

ellenség, illetve a háború fogalmai valóban határfogalmak: nem feltétlenül szó szerint és 

aktuálisan, hanem átvitt értelemben és/mert potenciálisan (lehetőség-feltételként) is fel kell 

fogni őket. 

Ha a politikai, mint Szabó Márton fogalmaz, „mindenevő, nincs olyan ügy és téma, személy 

és cselekedet, hely és idő, amelyet ne kísérelne meg saját diskurzusa részévé tenni” (Szabó 

1996: 117.),
111

 akkor a fentiek után is marad több megfogalmazódott, de nyitottan hagyott 

probléma. Az egyik az, hogy bármilyen következetes is legyen a formalizálásra való törekvés, 

a megkülönböztetés legelemibb nyelvi struktúrájának számításba vétele, ez sem 
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 A Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről kapcsán kialakult vitában Cs. Kiss Lajos ír arról, hogy a 

demokrácia és a parlamentarizmus olyan előfeltevések Szabónál, amelyek a meghatározzák a fogalomképzést, 

vagyis a barát/ellenség megkülönböztetés ellenség/ellenfél szembeállítással való felcserélését (Cs. Kiss 1997: 

126.).  
109

 Ugyancsak a Vázlatról szóló vitában Karácsony András elismeri, ugyanakkor a provizórikusan, hipotetikusan, 

cáfolásig érvényes módon érvényes jelentésekre tekintettel korlátozottnak látja a polémikus két szintjének 

együttes jelenlétét és egymásba kapcsolódását (Karácsony 1997: 147; 150-151.). 
110

 A Politikai episztemológiában Szabó Márton úgy fogalmaz, hogy „Teoretikusan tekintve a háborúban nem a 

harc a lényeges, hanem a politikai megmutatkozása, amely mindig polemikus, és ellentéteket fog át.” (Szabó 

2011: 57.) Az idézet pontosan rámutat arra, ahogyan a politikai elmélete politikaivá válik, hiszen a politikai, 

amint ellentéteket fog át saját maga ellentétességét számolja fel és ismétli meg mégis.  
111

 Máshol pedig így fogalmaz: „mindenre vonatkozhat, vagyis határtalan, mert nem átfogja és kimeríti a tárgyát, 

hanem megérinti” (Szabó 2003: 42.). 
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függetleníthető a politikaitól. A következő az, hogy a formalizálás mint tudományos leírás 

éppúgy kitett a politikai expanziójának, mint az élet bármely más területe. A harmadik pedig 

az, hogy a politikai önmaga számára sem válik tisztán megismerhetővé: a schmitti törekvés, 

hogy a politikait mint a megkülönböztetőt minden mástól megkülönböztesse, hogy megtalálja 

a politikai pusztán formális oldalát, képtelen túljutni saját eredeti logikáján.  

A politikait Szabó Márton szuverénként írja le: az általa létrehozott politikai valóság önmaga 

jelöli ki saját határait, ezzel pedig a politikáról szól, de csak a résztvevő nyelvén (Szabó 1996, 

106). Ez magyarázza mind a politikai expanzivitását, valamint a kivételes felől való 

meghatározást, az általános elutasítását (Szabó 1996: 117.; Szabó 2003: 35.; Szabó 2011: 41-

42.; 54-56.). Szabó ugyanakkor formalizál, hogy Schmitt barát/ellenség megközelítését is 

formális értelemben közelíthesse meg, ami ebben az esetben az arra való törekvést jelenti, 

hogy A politikai fogalma című könyvet kiemelje a schmitti életrajz konkrét politikai 

eseményeinek kontextusából (Szabó 1997: 110.; Szabó 2003: 39.). Mint arra Szabó Márton 

felhívja a figyelmet, a tét itt egyrészt az, hogy lehetséges-e Schmittre alapozni az általa leírni 

kívánt diszkurzív politikatudományt, másrészt, hogy általában lehetséges-e fenntartani a 

politikatudomány törekvését, hogy megismerje, definiálja, körbehatárolja és meghatározza 

saját tárgyát, amelyről Schmitt azt állítja, hogy valójában nem más, mint, ami körbehatárol és 

meghatároz. Derrida ennek kapcsán politológia (politologie) és polemológia elkerülhetetlen 

konfliktusáról beszél (Derrida 1997: 115-118.), ami persze csak azt mutatja, hogy a 

megkülönböztetések előlépnek a szembeállított pozíciók konkretizált tartalma mögül. Chantal 

Mouffe és Szabó Márton diszkurzív Schmitt-olvasata, mint minden formalizálási törekvés 

összességében egyszerre siker és kudarc: siker, mert érvényesen mutat rá a schmitti elmélet 

nyelvi alapjaira, de kudarc, mert éppen az érvényesség miatt annak a politikaival való szoros 

összefüggésétől nem tud eltávolodni. Ez a kudarc azonban konstitutív státusszal rendelkezik: 

mint az imént elemzett két olvasatból látható volt, olyan félreolvasásról van szó, melynek 

nyelvi és politikai háttere van, de éppen ezek által mutat rá a schmitti megkülönböztetés 

valóban specifikus voltára.  

5. Retorikai elmozdulások és visszacsúszások: Schmitt és de Man 
A következőkben visszatérek ahhoz, hogy ez a szövegszerű esemény és történés, amely 

Schmittnél bekövetkezik, miként magyarázható retorikai szempontból, hogy a retorika milyen 

értelemben politikai már maga is. Ehhez a magyarázathoz ad segítséget a Carl Schmitt és Paul 

de Man között felvázolható analógia.  
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Amiről ugyanis szó van, az minden esetben – retorikai és szó szerinti (továbbá tudományos és 

politikai, elméleti és gyakorlati) szembeállításánál – az, hogy két előzetesen adott pozíció 

között egy feltartóztathatatlannak tűnő átmenet megy végbe. Schmitt formalizálni igyekszik a 

politikait, Mouffe és Szabó formalizálni igyekszik Schmittet, de eközben mindannyian a 

politikai ugyanazon jellegzetességének teszik ki magukat. Amiről írnak, azt teszi, amit írnak 

róla, és valójában a szöveg semmilyen fokú formalizálása nem teszi lehetővé ennek 

felfüggesztését.
112

  

Paul de Man irodalomelméleti munkái pontosan ezt állapítják meg az irodalom és a róla való 

– kritikai, elméleti – írás kapcsán. Az irodalom fogalmát de Man igen tágan, lényegében a 

jelentésképződés egy adott módjaként határozza meg. Az irodalom, sőt, talán az irodalmi 

alapvetően retoricitás: jelentéseltérésekben, jelentéskonfliktusokban, a logika retorika általi 

felfüggesztésében ragadható meg (de Man 2006: 21.). Nem sajátos tárgya, vonatkozási 

területe határozza meg tehát, hanem sokkal inkább az a mód, ahogyan tárgyához viszonyul, 

miközben ez a tárgy ugyancsak nem határolható le. Ha azonban az irodalom fogalmát nem 

annak tárgya, hanem a viszonyulás módja határozza meg, akkor az irodalomról való beszéd 

ugyancsak kitett annak, hogy irodalommá váljon, és végső soron ugyanaz a retoricitás 

érvényesüljön benne, mint abban, amiről beszélt.  

Ennek alapján könnyű lenne de Man alakjában a dekonstruktivista tipikus alakját felismerni, 

az elméletíróét, aki számára a nyelv figuratív aspektusa az elsődleges, ahol a jelölők derridai 

szabad és lezárhatatlan játéka uralkodik, és ahol minden a valóságra irányuló referencialitás, 

jelentés és valóság egybeesése eleve gyanús. De Man azonban „felfüggesztett tudatlanságról” 

(de Man 2006: 31.) beszél, a referenciális eldönthetetlenség, a jelentés lezárhatatlansága pedig 

nem a végpont nála, hiszen „a jelentés kényszere és a jelentés megbomlásának kényszere 

sohasem képesek kioltani egymást” (de Man 2006: 189.). Ez az a pont, ahol – ahogyan az 

előző fejezetben látható volt – az eldönthetetlenség döntésbe fordul át, és ahol a döntés 

szükségességét felvető Schmitt és a jelentésrögzítés elkerülhetetlenségéről beszélő de Man 

igazán közel kerülnek egymáshoz. De Man számára ugyanis mindig világos maradt, hogy a 

szavak végső soron jelentéseket generálnak, még akkor is, ha ezek feltételezett egybeesése 

végül, a szó legtágabb értelmében vett ideológiaként nyilvánul meg (de Man 1986a: 11.). A 

tudatlanság felfüggesztése arra utal, hogy a jelentésadás elkerülhetetlen, de bármely jelentés 

tételezése megalapozhatatlan e tételezés körén kívül. A jelentés – mint a döntés – a normatív 
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 Müller (1999) oszcillációról beszél a két pozíció között. Mint azonban látható lesz, ez a megközelítés a 

probléma kiindulópontját jól látja ugyan, de következtetése már eltér attól, ami Schmitt szövegeiben történik. 
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semmiből érkezik: nem alapozza meg semmilyen előzetes szabályrendszer, amelyből 

működése és érvényesülése automatikus levezethető lenne, vagyis önkényes. Éppen ezért, és 

nem ennek ellenére lehet képes arra, hogy az értelmezés rendjét létrehozza. A metafizika 

ebben az értelemben – ahogy Schmitt írta – valóban kikerülhetetlen.  

Barát és ellenség megkülönböztetése A politikai fogalmában a jelentés kényszere és a jelentés 

megbomlásának kényszere nem-dialektikus módján történik meg. A politikai azonosításának, 

a formális megkülönböztetésnek szintjéről barát és ellenség szó szerinti jelentése felé való 

elmozdulás nem semlegesíthető, vagyis nem újraformalizálható a szubsztancializálódás 

ismételt bekövetkezése elkerülésével. Az egyfelől formális és másfelől szubsztanciális 

pozíciók önmagukban való vizsgálatáról a hangsúlyt tehát át kell helyezni a kettő között 

végbemenő elmozdulásra. Mi a jelentése innen nézve Schmitt barát/ellenség 

megkülönböztetése megkülönböztetett – egyszer figuratív, máskor szó szerinti – 

felfogásának? 

A formalizálás, amely barát és ellenség tartalmi meghatározottságát a megkülönböztetés 

általános politikaelméletévé emelte, pontosan az átmenet pillanatában kizárja a forma 

totalizációját. Ennek magyarázata a politikai schmitti logikájának retorikai 

meghatározottságában keresendő, vagyis abban a megkülönböztetésben, amelyet Schmitt 

barát és ellenség retorikai (vagyis figuratív, átvitt értelmű) és szó szerinti jelentése között tesz. 

Ez a retorikai meghatározottság az, ami a megismeréstől a cselekvés felé vezeti Schmitt 

érvelését. De Man retorikaelméletének fogalmaival a kognitív és a performatív közötti 

elmozdulásról, a tropológiától a meggyőzés felé tartó átmenetről van szó, amint erre rögtön ki 

is térek.  

Amennyiben elfogadható az a korábbi állításom, hogy Schmitt a barát/ellenség 

megkülönböztetés első, általam retorikainak nevezett szintjén a politikai megismerésének 

kritériumát adja, melyben „barát” és „ellenség” sokkal inkább egy megkülönböztetés 

formalizált pólusai, semmint rögzített jelentésű kategóriák, akkor ezekkel kapcsolatban 

beszélhetünk trópusokról vagy asszociatív utalásokról Schmitt korábbi szóhasználata szerint. 

Ebben az esetben olyan szavakról van szó, melyek a megismerésben meglévő törést olyan 

nyelvi eszközökkel lépik át, amelyek nem megfelelésen, hanem a döntéshez hasonló 

szerkezetű önkényes viszonyon alapulnak. Jelentésük ebből következően potenciálisan 

nyitott, hiszen nem megalapozhatóak, ugyancsak Schmitt korábbi szóhasználatával: fiktívek. 

Az innen kiinduló átmenettel kapcsolatban de Manra hivatkozva azt igyekszem kimutatni, 
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hogy az nem a retorikai zárójelbe tétele, pusztán a retorikai egy szintjének kritikája, és egy 

ebből következő eltérő retorikai rend. Ez pedig nem más, mint barát és ellenség szó szerintivé 

válásának politikai cselekvése, pontosabban a szó szerintivé válás maga mint politikai 

cselekvés.  

Fontos látni és talán nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem csupán arról van szó, hogy 

mit jelent, ha Schmitt nyomán valaki egy létező politikai megkülönböztetést barát és ellenség 

szó szerinti, a létszerű tagadásig eljutó értelmében ír le. Ha csak erre a jelenségre 

vonatkoztatnánk a retorikai magyarázatot, azzal Schmitt és a nyelviség kapcsolatához alig 

tennénk hozzá valamit. Sokkal inkább van szó arról, hogy az átmenet magával Schmittel 

történik meg, egészen konkrétan A politikai fogalmának szövegében és szövegével. A 

politikai fogalma mögött meghúzódó megkülönböztetés visszahajlik saját magára: a retorikai 

különbségből politikai különbség lesz, a megismerésből és elméletből pedig cselekvés,
113

 még 

akkor is, ha ez a cselekvés két szövegrészlet jelentéskülönbségében, végső soron pedig az 

írásban jelentkezik.  

Paul de Man szerint ez a két szöveg közötti átmenet tehát a nyelv kognitív és a performatív 

modelljei, rendjei között történik meg. Érdemes újra is idézni, a retorikai kontextus kapcsán 

már tárgyalt szakaszt a Kant és Schiller című tanulmányából: 

„Ennek modellje, vagyis a fentiekben leírt, visszafordíthatatlan folyamatnak a nyelvi modellje 

például a kognitív modellnek számító trópustól a performatív modellhez való átmenet (passage) 

modellje. Nem a magában vett performatív jelleg – mivel a performancia önmagában független a 

trópusoktól, és független a kritikai vizsgálódástól vagy a trópusok ismeretelméleti vizsgálatától –, 

hanem a tranzíció, az átmenet a nyelv egy olyan rendszereként, esetleg trópusok zárt rendszereként 

történő felfogásától, amely tropológiai szisztémákra visszavezethető átalakítások sorozataként 

totalizálja önmagát, továbbá az a tény, hogy az egyik nyelvfelfogástól áttérhetünk egy másik 

nyelvfelfogásra, mely utóbbi értelmében a nyelv már nem kognitív, hanem performatív feladatokat 

lát el.” (de Man 2000: 135.)
114
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 A cselekvés tragikuma az, hogy önmagában is az eszmeivel való törést hajtja végre, a tiszta cselekvés pedig a 

legkevésbé tiszta, amit csak el lehet képzelni – írja Schmitt (1991: 1.5.49.; 2.5.49.) 
114

 „The model for that, the linguistic model for the process I am describing, and which is irreversible, is the 

model of the passage from trope, which is a cognitive model, to the performative, for example. Not the 

performative in itself—because the performative in itself exists independently of tropes and exists independently 

of a critical examination or of an epistemological examination of tropes—but the transition, the passage from a 

conception of language as a system, perhaps a closed system, of tropes, that totalizes itself as a series of 

transformations which can be reduced to tropological systems, and then the fact that you pass from that 

conception of language to another conception of language in which language is no longer cognitive but in which 

language is performative.” (de Man 1996: 132.) 
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Az átmenet visszafordíthatatlan: nem oda-vissza játékról van szó, melyben megismerés és 

cselekvés pólusai egymást váltva kerülnek a másikat értelmezni képes pozícióba. A 

megismerés és a cselekvés közötti elmozdulás irreverzibilis, noha a folyamat nem zárul le 

azzal, hogy a megismerés cselekvéssé alakul át. Visszacsúszás következik be: az, ami 

performatívvá alakult, kognitív kritika tárgyává válik (amely persze megint kitett az 

elmozdulás lehetőségének),
115

 de már egy következő szinten, az első átmenetből következő 

történés, esemény lenyomatának tapasztalatával. Ennek kapcsán de Man a történelem egy 

olyan nem-temporális fogalmát vázolja fel, amely szövegek között bekövetkező eseményekre 

ad magyarázatot, amelyben tehát az írás nem áll szemben a történéssel, hanem hátrahagyott 

nyomként maga az.
116

  

A kognitív vagy tropologikus és a performatív közötti elmozdulás nem egy külső instancia, 

egy „magasabb harmadik” közvetítésével történik meg. A nyelv e két rendje között törés van, 

ahogyan a schmitti politikai két – elméleti és politikai – szintje között sem valamiféle 

közvetítés során zajlik le az átmenet, hanem a törés módján. És mert a kettő között 

bekövetkező esemény egy törés, ha barát és ellenség megkülönböztetése egyszer már 

politizálódott, nem lehetséges visszatérni ezt az eseményt figyelmen kívül hagyva a nem-

definitív kritérium megismerési szintjére. A performatív ugyanakkor nem tagadása a 

kognitívnak (de Man 1996: 133.), barát és ellenség fogalmainak szó szerintivé válása nem 

érvényteleníti a kritériumot, csak megmutatja annak működését a maga feltartóztathatatlan 

voltában.  

Ennek megfelelően A politikai fogalmában bekövetkező elmozdulás, a jelentést érintő 

történés, „a hatalom nyelvének kiemelkedése a megismerés nyelvéből” (de Man 1996: 133.) 

nem a retorikai tagadása, pusztán működési logikájának beépülése a politikaiba, de ezúttal 

már performatívumként.  
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 „But that does not mean—because on the other hand, then, there the model of the performative, the transition 

from the trope to the performative, is useful again—it doesn't mean that the performative function of language 

will then as such be accepted and admitted. It will always be reinscribed within a cognitive system, it will always 

be recuperated, it will relapse, so to speak, by a kind of reinscription of the performative in a tropological system 

of cognition again. That relapse, however, is not the same as a reversal. Because this is in its turn open to a 

critical discourse similar to the one that has taken one from the notion of trope to that of the performative. So it is 

not a return to the notion of trope and to the notion of cognition; it is equally balanced between both, and equally 

poised between both, and as such is not a reversal, it's a relapse.” (de Man 1996: 133.) 
116

 „the thought of material occurrence, something that occurs materially, that leaves a trace on the world, that 

does something to the world as such—that notion of occurrence is not opposed in any sense to the notion of 

writing” (de Man 1996: 132.) 
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Ennek a mintázatnak Schmitt teljes politikaelméletére kiterjedő jelentősége van. Miközben 

lehetséges úgy érvelni, hogy a tiszta politikai, a politikai tiszta fogalma lehetetlen és 

öncáfoló,
117

 nagyon is elképzelhető, hogy a „tiszta” nem a fogalom episztemológiai 

érintetlenségére vonatkozik, hanem a politikai retorikai működésére, és éppígy a retorikai 

politikai meghatározottságára.
118

 A politikaelmélet így nem a tudományos tudás egy formája, 

hanem a politikai leírása és realizálása egyszerre. Mert nem lehetséges leírni, pusztán kognitív 

módon megközelíteni a politikait és ugyanakkor kizárni leírt logikájának érvényesítését. A 

politikaelmélet tárgyaként a politikai nem függeszthető fel működésében, mert az a mód, 

ahogyan hozzá a leírás viszonyul pontosan megfelel annak, amit le kellene írni. Végső soron 

pedig a retorikai és a politikai közötti elsőbbség kérdése episztemológiai értelemben 

eldönthetetlen, de ez a döntés mégis elkerülhetetlen a politikai fogalmának értelmében, vagyis 

egy olyan retorika értelmében, amely kapcsolatot tételez szavak és jelentések között. 
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 Vö. pl.: „Schmitt goes to great lengths – in our judgement totally in vain, a priori doomed to failure – to 

exclude from all other purity (objective, scientific, moral, juridical, psychological, economic, aesthetic, etc.) the 

purity of the political, the proper and pure impurity of the concept or the meaning of the ’political’. For he 

wants, moreover – he will never renounce this – the polemical sense of this purity of the political to be, in its 

very impurity, still pure. Failing this, it could not be distinguished from anything from which it distinguishes 

itself.” (Derrida 1997: 116.)  
118

 Ezen a ponton analógia rajzolódik ki Meier értelmezésével, aki egyrészt Schmitt politikaelméletének végső 

teológiai meghatározottsága mellett érvel, ám eközben azt is kimutatja, hogy a teológiai gyökerében a politikai 

által megragadható különbség érvényesül. 



115 

 

 

 

Harmadik rész: Fikció és politikaelmélet 
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VI. Fiktív törések és események: Hamlet 

1. Politika és irodalom: a törés paradigmája 
A barát/ellenség megkülönböztetés átvitt értelmű és szó szerinti felfogása közötti átmenet A 

politikai fogalmában az elmozdulás eseményeként arról a törésről tanúskodik a nyelviség 

szintjén, amely Schmitt politikaelméletét számos ponton meghatározza. Szerkezetileg 

ugyanez a törés játszik szerepet a politikai teológia fogalma mögött húzódó analógia esetében, 

valamint a döntés és a döntéstől függő rend közötti összefüggésben is. A korai Nordlicht-

elemzés középpontjában is az a kérdés áll, hogy miként hidalható át a közvetlen 

jelentésadásra, vagyis a nyelv és világ közötti törés áthidalására képes költői nyelv által a 

modernitás okozta dezintegráció és szétválás. Hogy az áthidalás abban az esetben a fikció 

keretei között fogalmazódik meg, jelzésértékű, és kétségessé teszi a törés történeti jellegét, 

hogy az valójában a modernitásnak köszönhető-e, vagy pedig egy olyan strukturális 

jellemzőről van szó, amely a történetiség helyett a politikai és a nyelviség, a széles értelemben 

vett retoricitás összefüggésében értelmezendő.  

Schmitt 1956-os Hamlet-elemzése (Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel) 

mindkét problémát, a törés történeti és strukturális megközelítését és ezek összefüggését is 

körüljárja. Egyúttal egy újabb törést is középpontba állít: irodalom és politika kapcsolatát. A 

Hamletről szóló, eredetileg előadásnak készült szöveg nem kitérő az irodalom területére, 

ahogyan Schmitt egyetlen más irodalmi tárgyú vagy irodalmi szemléletű írása sem az. A 

problémák ebben az esetben is azok, mint a jogi vagy politikai tanulmányokban. Ami azonban 

e dolgozat szempontjából különösen érdekessé teszi ezt a munkát, az irodalom és politika 

összefüggéseinek problematizálása. A Hamlet-elemzés a tematikusan megjelenő kérdések 

mellett az irodalmi szöveg és a politikai valóság kapcsolatáról szól.  

A megszokott módon olvasva Schmittet csupán arról a törésről van szó, amit egy, a döntést 

középpontba állító politikaelmélet számára az irodalom irrelevanciája és 

cselekvőképtelensége jelent. A fikció innen nézve éppen azért fikció, mert nem-referenciális 

kapcsolatot hoz létre szavak, jelentések és a valóság között. Politika és irodalom 

inkompatibilisek, hiszen vagy arról van szó, hogy a politika az irodalom témájává válva 

feloldódik és elveszti barát és ellenség megkülönböztetésének képességét vagy az 

irodalomban jelentkező különbségek jutnak el olyan intenzitási fokra, hogy politikaivá 
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válnak. Az eddigiekben azonban éppen azt igyekeztem megmutatni, hogy a nyelviségnek és a 

retorikának ennél jóval összetettebb viszonya van Schmittnél.  

A Hamlet-elemzés kapcsán Schmitt azt a kérdést teszi fel, hogy az irodalmi alkotás – 

irodalomként – hogyan tölthet be mégis politikai szerepet, valamint, hogy a politikai hogyan 

érvényesülhet a fikció módján. Miközben tehát a politikai és az irodalom, azaz tágabb 

értelemben a nyelviség és a retoricitás a kontextuális-történeti értelemben vett törésen túl a 

törés általános struktúráját és paradigmáját hozzák felszínre, ebben a törésben is megvalósul 

valamiféle átmenet éppúgy, ahogyan Schmitt eddig tárgyalt kulcsfogalmai esetében.  

Mint Schmittnél máshol, a Hamlet-könyvben is meghatározó a kontextuális értelmezés: e 

szöveg jelentősége éppen az, hogy Schmitt ezzel visszatér a modernitás általános keretéhez, 

pontosabban a koramodernhez, a kiindulópont tehát a történeti értelemben vett esemény.  

Shakespeare kapcsán időről-időre felmerül (mint elvileg bármilyen irodalmi alkotással 

kapcsolatban) az író szövegeinek beágyazottsága születésük és színpadra állításuk történelmi 

kontextusába. Mindig felvethető kérdés, hogy az olyan drámák, mint a Hamlet, mit is 

jelentettek a koramodern Anglia társadalmában és politikájában, miként érthette azokat a 

korabeli közönség, milyen törekvéseket valósítottak azzal, hogy megírták és a nyilvánosság 

előtt bemutatatták őket.  

Első látásra Carl Schmitt Hamlet-elemzése is ebbe a sorba illeszkedik, amennyiben a könyv 

értelmezési pozíciója az, hogy a dráma alapvetően saját korának politikai és eszmei 

küzdelmeibe ágyazottan érthető meg leginkább. Sőt, Schmitt munkájából az a felvetés is 

kiolvasható, hogy a Hamlet színpadra állításának volt egy kitüntetett első pillanata, de 

legalábbis ismertté válásának egy olyan szakasza, melyben értelmezése gyökeresen más 

lehetett, mint bármely későbbi időszaké, hiszen a benne megjelenő konfliktusok olyannyira a 

napi politikáról és a napi politikának szóltak, hogy a befogadás lényegében két, egymástól 

élesen elválasztandó szakaszra bomlik. Az első szakasz ennek alapján az Erzsébet utódlásával 

kapcsolatos kérdések felmerülésétől, ezen belül pedig a Hamlet megszületésétől Jakab trónra 

lépéséig
119

 tartott, azt ezt követő viszont a Schmitt szerint a mítosszá vált Hamlet 

gyakorlatilag máig tartó korszaka. 
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 1603-ban. Schmitt az ugyancsak 1603-as első Quarto szövegváltozatát használja elemzéséhez. Mint később 

látható lesz, a későbbi kiadások hangsúlyos eltéréseket mutatnak ehhez a szövegváltozathoz képest, többek 

között éppen azokon a pontokon, amelyeket Schmitt a Jakabra való utalásokként határoz meg. 
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Az alábbiakban azt az összefüggést igyekszem megmutatni Schmitt könyve alapján, amely 

egyszerre képes számot vetni ezzel a szinte pontszerű, politikai cselekvésben megnyilvánuló 

aktualitással, azzal az eszmei-ideológiai háttérrel, amely a kor gondolkodását meghatározta 

(amely a reneszánsz és koramodern politikai gondolkodás Schmitt számára releváns 

alapproblémáit jellemzi), valamint azokkal a hosszabb távú hatásokkal, amelyeknek Schmitt 

szerint Shakespeare darabja hordozója, de egyúttal kiváltója is volt. Ezeket a szempontokat 

kapcsolja össze a törés fogalma, mely az eddigiekben elemzett nyelvi struktúrákkal azonos 

módon mutat rá a politikai nyelvi, a fikcióban és a retoricitásban gyökerező előzetességére.  

2. A kor betörése a Hamletbe, Hamlet betörése a korba 
Schmitt értelmezése szerint a Hamlet kétszeresen is aktuális szöveg, de még inkább aktuális 

színpadi mű. Egyrészt nem választható el azoktól a politikai konfliktusoktól, amelyek 

közepette megjelent, nevezetesen az Erzsébet halálára készülő, a trónutódlással foglalkozó 

Anglia mindennapjaitól. Másrészt aktuális azért, mert olyan korszakos jelentőségű törésre 

mutat rá, amely a reneszánsztól kezdve a jelenkorig befolyásolta és befolyásolja a politikai 

viszonyokat.  

Schmitt tézise látványosan egyszerű: Hamlet mögött a korabeli nézők Jakabot, a trón egyik 

esélyesét látták, Gertrud alakjában pedig Stuart Máriára és férje halálában való esetleges 

érintettségére kellett gondolniuk, akár bűnösnek, akár ártatlannak tartották. Schmitt szerint ez 

a mozzanat csak tabuként jelenik meg a drámában, Shakespeare ugyanis nem ítéli el, de nem 

is menti fel Gertudot, miközben nyilvánvalóan utal a dilemmára. Könnyen megtévesztő lehet, 

hogy Schmitt ezzel kapcsolatban a tabu kifejezést használja, pedig nem arra utal, hogy a darab 

kerüli a témát. Éppen ennek ellenkezőjéről van szó, amint ezt az elemzésben Schmitt ki is 

fejti: minden egyes színpadra állítás során viszonyulni kell valahogy ehhez a kérdéshez, 

miközben a szövegből következően lehetetlen egységes álláspontra jutni (Schmitt 2008: 16-

17.).
120

 Sőt, ezen a ponton válik láthatóvá, hogy a politikai a szövegszerveződés és -

értelmezés szintjén is érvényesül: a konszenzus lehetetlensége döntést kellene, hogy 

kikényszerítsen, de a tabu valójában a döntés elkerülését jelölő kifejezés Schmittnél.  

                                                 
120

 A királynő bűnösségének allegorikus tárgyalására Schmitt a darab két szöveghelye kapcsán is utal. Az 

Egérfogó vonatkozó jelenete mellett azon a ponton is, amikor Hamlet Polonius meggyilkolása után beszél 

Gertruddal a Harmadik felvonás, 4. színben: „Véres biz ez, s majd oly gonosz, anyám, mint Megölni egy királyt, 

s öccsével élni.” Az első Quartó ebből a szempontból nem mutat eltérést: „Not so much harme, good mother, As 

to kill a king, and marry with his brother.” (A Hamlet magyar nyelvű szövegére itt és a továbbiakban is Arany 

János fordítása alapján a felvonás és a szín megjelölésével hivatkozom. Az angol nyelvű idézetek forrása az 

Internet Shakespeare Editions. http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/Texts/Ham/) 

http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/Texts/Ham/
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Vajon irodalmi (nyelvi) vagy politikai probléma a darab és a politikai kontextus közötti 

viszony? Gertrudnak a gyilkosságban való érintettségét, a királynőt övező tabut, valamint 

Hamlet önreflektív, melankolikus és a bosszúval kapcsolatban döntésképtelen alakját 

határozza meg Schmitt a valóság, a történelmi szituáció betöréseként (Einbruch), 

megkülönböztetve ezt a puszta utalásoktól (Anspielungen), valamint tükröződésektől 

(Spiegelungen), ami fontos szemléleti és elvi különbség. Hamlet ugyanis nem egyenlő 

Jakabbal,
121

 sokkal inkább arról van szó, hogy az adott politikai helyzet befolyásolta a szerep 

közönség általi értelmezését. Míg az utalások és tükröződések is valamilyen módon a korabeli 

valóság színpadi megjelenését írják le, a betörések minőségileg hoznak létre eltérő 

kapcsolatot ezekhez képest szöveg és valóság között. A kategóriák megkülönböztetéséből 

nyilvánvaló, hogy míg az utalások és tükröződések elvi értelemben fenntartják színpad és 

valóság megkülönböztetését, a betörések lényege éppen az ezen a határon való átlépés. Első 

látásra könnyen lehetne azt is gondolni, hogy az egyes kategóriák közötti különbség nem 

annyira szigorú, hogy tükröződésekből vagy utalásokból ne alakulhatna ki betörés, már 

amennyiben a közönség értelmezése és a politikai viszonyok ebbe az irányba mutatnak. A 

betörések esetében azonban nem véletlenszerű összekapcsolódásokról van szó, hanem olyan 

elemekről, amelyek magát a darabot strukturálják.  

Utalások, tükröződések nélkül a Hamlet akár ugyanaz a darab is maradhatna, ám a betörések 

nélkül nem. A betörés ilyen módon való leírása persze nem meglepő Schmitt 

szuverenitáselmélete ismeretében. A szöveghez képest ugyanis olyan aktusokról van szó 

bennük, amelyek felfüggesztik egy adott szöveg önmagában való értelmét, egyszersmind újra 

is alapozzák annak rendjét. Az, ami betörés a tragédia szövegéhez, színpadi előadásához 

képest, egyszerre külső és belső viszonyban áll vele, szerkezetileg pontosan úgy, ahogyan a 

szuverén egy adott politikai berendezkedést megalapoz, lehetővé tesz, de éppen azáltal, hogy 

a szuverén kizárólagos birtokában van a felfüggesztésről szóló döntés lehetőségének és 

képességének. Hogy nem csupán tematikai közelségről van szó Schmitt különböző munkái 

között, azt jelzi, hogy a betörések éppen azok az elemek, amelyek a szerző szuverenitását is 

korlátozzák, aki e kapcsolódások miatt elveszíti korlátlan uralmát műve felett (Schmitt 2008: 

46-47.).  

Schmitt elemzésének kulcspontja a Második felvonás, második színben elhangzó monológ, 

pontosabban annak az első Quartóban olvasható változata, amelyben Hamlet az Egérfogó 
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 „Ich behaupte nicht, daß Shakespeares Hamlet eine Kopie des Königs Jakob wäre. Eine solche Kopie wäre 

nicht nur unkünsterlisch, sie wäre auch politisch unmöglich gewesen.” (Schmitt 2008: 25.) 
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kiváltotta hatás és saját helyzete közötti viszonyra reagál. A színészek megjelenése, a darab a 

darabban pontosan azt a helyzetet írja le, amelyben Schmitt szerint a Hamlet is megjelent a 

XVI-XVII. század fordulóján. Hamlet itt egyszerre beszél arról a konkrét hatalmi-politikai 

szituációról, amely cselekvést követel tőle, valamint áttételesen arról is, hogy az, ami a 

színpadon látható, milyen összefüggésben van saját politikai valóságával: 

Why what a dunghill idiote slaue am I? / Why these Players here draw water from eyes: / For 

Hecuba, why what is Hecuba to him, or he to Hecuba? / What would he do and if he had my losse? 

/ His father murdred, and a Crowne bereft him,
122

 

Ahogyan az Egérfogó viszonyul a Hamlet cselekményének valóságához, úgy viszonyul a 

tragédia saját korának politikai valóságához. Vagyis a színészek megjelenése Schmitt 

értelmezése nyomán annak modellje, ahogyan magát a Hamletet is olvasni kellene. A darab 

szövegét követve láthatóvá válik Schmitt értelmezésének logikája.  

Hamlet ugyanitt mondja:  

Édes úr, nem lenne szíves a színészeknek jó szállást adatni? De hallja, jól kell aztán velök bánni; 

mert ők a kor foglalatjai és rövid krónikái; s inkább írjanak halála után rosszat a fejfájára, mint ők 

rosszat mondjanak felőle, míg él. 

Bár Schmitt ezt a szakaszt nem idézi, ami itt elhangzik, az értelmezésének analógiája. Hamlet 

itt végső soron éppen azt mondja ki, hogy az, amit ő színpadi figuraként tesz, az éppen nem 

puszta játék, a valóságtól elválasztott művészet, hanem valóság, politika, az adott kor 

megjelenésének helye. Ez egyben Schmitt tragikumelméletének lényege is. A tragédia éppen 

attól válik azzá, ami, hogy nem a valóságtól elválasztott esztétikai alkotásként, hanem a 

politikainak kitett valóságként jön létre és válik befogadhatóvá a közönség számára.
123

 A 

valóságra való vonatkozás nélküli színdarab Schmitt számára pusztán játék, de ez nem 

egyszerűen az esztétikai leértékelését jelenti a politikaival szemben, hanem éppen azt, hogy az 

esztétikai minőség – a tragikum – nem önmagában, a valóságtól elzártan, hanem a politikai 

hatásának kitett módon jöhet csak létre. 
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 Az első Quartó szövege némileg eltér a magyar fordítás alapjául szolgáló későbbi változtattól: „Úgy; hordjon 

Isten. - Most magam vagyok. Ó, mily gazember s pór rab vagyok én! Nem szörnyüség az, hogy lám, e szinész, 

Csak költeményben, álom-indulatban, Egy eszmeképhez úgy hozzátöri Lelkét, hogy arca elsápad belé, Könny űl 

szemében, rémület vonásin, A hangja megtörik, s egész valója Kiséri képzetét? S mind semmiért! Egy 

Hecubáért! Mi néki Hecuba, s ő Hecubának, Hogy megsirassa?” 
123

 Az olasz Schmitt-kutató Carlo Galli volt talán az első, aki felfedezte a Hamlet-könyv jelentőségét a schmitti 

életmű egésze szempontjából. Utalva a szöveg születésének irodalomtudományi kontextusára, Galli azt mutatja 

be, hogy a szöveg és valóság közötti kapcsolat Schmittnél hogyan válik a politikai gondolkodásának 

paradigmájává, illetve, hogy a tragédia miként válik esztétikai kategóriából a modernitás politikájának, politikai 

gondolkodásának és intézményeinek általános megismerési és cselekvési modelljévé (Galli 2012). 



121 

Ebben az értelemben tekinthető a Hamlet aktuális színpadi műnek, amely azonban azon túl, 

hogy Schmitt szerint különleges jelentésre tett szert a Jakab trónra lépése előtti években, 

korszakos szerepet is kapott abban, ahogyan színre vitte a reneszánszban megjelenő és a 

részben a reneszánsz által is okozott törést. 

Schmitt szerint Hamlet az európai szellem reneszánsz óta tartó demitologizálódásának
124

 

szimbóluma. Hamlet alakja a katolikus Don Quijote és a protestáns Faust között 

elhelyezkedve jeleníti meg azt a törést, amely meghatározta Európa sorsát (Schmitt 2008: 

54.). Értelmezése szerint éppen azért válhatott – minden átalakulása és az általános 

demitologizálódás ellenére – erős mítosszá Hamlet alakja, mert magában hordozza azt a 

pillanatot, amikor a megelőző időszakra érvényes rend megbomlott, és mert önmagában 

egyesíti az ellentmondásosságot, vagyis megtartotta a politikainak azt a dinamikáját, amit 

Schmitt egyébként máshol is visszatérően keresett. Hamlet, mint Jakab konfliktusos 

viszonyokat megtestesítve, köztes helyzetben, két rend között találja magát.  

Ez a köztesség azonban nem következik közvetlenül a dráma szövegéből, és csak abban az 

esetben marad fenntartható tétel, ha a Hamlet szerkezetileg és helyzetében azonossá válik 

vallási-politikai konfliktusok és háborúk idején trónra lépő és uralkodó Jakabbal (Schmitt 

2008: 28-29.). Hamlet/Jakab nem egyszerűen egy töréspontban helyezkednek el, hanem a 

rendhez képesti senkiföldjén, amely helyzetben nem egyszerűen jogon kívüliségről van szó, 

hanem a rend, az elrendezettség felfüggesztődéséről. A Hamlet tehát Schmitt nyomán olyan 

drámaként határozható meg, amely korszakos jelentőségű, sőt, civilizációs töréspontban 

helyezkedik el. Némileg leszűkítve, vagy inkább rövidre zárva, a probléma megfogalmazható 

a szuverenitás eltűnéseként (ahogyan ez a barokk kapcsán Walter Benjamin szomorújáték-

könyvében is megjelenik), vagyis olyan helyzetként, amelyben a demitologizálódás azt 

jelenti, hogy eltűnik a megkérdőjelezhetetlen és megalapozást nem igénylő legfelső politikai 

cselekvés lehetősége.  

A szuverenitás eltűnése, megkérdőjeleződése „előtt” azonban kimutatható a törés eseménye, 

amelyben még nem világos, hogy van-e olyan szuverén pozíció, mely a bizonytalanságot 

képes lehet felszámolni. A Hamlet időbeli-történelmi kitüntetettsége ebben is tetten érhető, 

mert benne tehát összekapcsolódik az adott politikai szituáció szuverenitás-problémája a 

korszakos jelentőségű változással. Más szavakkal: ahogy a darab a darabban a Hamlet 

                                                 
124

 Ezt a logika jelenik meg A semlegesítődések és depolitizálódások korszaka című szövegben (vö. Schmitt 

2002: 57-67.). 
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értelmezésének kulcsa, úgy a szuverenitás-probléma a szuverenitás-problémában az a 

politikai szituáció, mely választ követel. 

3. Törés és esemény 
Mint a korábbi fejezetekben látható volt, Schmitt munkáinak és fogalomalkotásának egyik 

központi problémája külső és belső, heterogenitás és homogenitás, immanencia és 

transzcendencia viszonyának kérdése, illetve más megközelítésben a dialektikus ellentétek 

feloldásának lehetősége és lehetetlensége. Az az időszak, amely a reneszánsztól a modernitás 

kibontakozásáig terjedő évszázadokat felöleli, Schmitt számára a transzcendencia 

felszámolására irányuló törekvés, az immanencia fokozatos térnyerése, illetve más, 

könnyebben érthető, de némileg félrevezető szóhasználattal, a racionalitás kibontakozása az 

irracionális semlegesítése által. Bármely absztrakciós szinten, bármely itt említett 

terminológiával közelítünk is azonban a problémához, a kérdés középpontjában mindig két 

entitás közötti viszony áll. Ez a viszony attól különösen összetett Schmitt esetében, hogy 

egyszerre van szó külsődleges és belső kapcsolódásról. Ami külső, az teszi lehetővé, illetve 

vonhatja vissza a belső rendszert, a külső tehát része annak, de belülről mégsem 

kontrollálható. Ez a séma határozta meg a rendkívüli állapot fogalmát,
125

 ez áll a diktatúra-, és 

szuverenitás-probléma, valamint a Hamlet mint darab belső tematikája és külsődleges 

megjelenése, hatása és értelmezhetősége hátterében. A kérdés az, hogy mi annak a 

kapcsolatnak a természete, mely e pólusok között létrejön. Amennyiben a válasz nem a 

„magasabb harmadik” Schmitt által többször is megkérdőjelezett pozíciója, tehát nem 

valamiféle harmónia és összeegyeztethetőség, akkor a különbség és a törés fogalmai felé 

érdemes fordulni. 

Schmitt gondolkodásának metafizikai karakterét vizsgálva Mika Ojakangas úgy fogalmaz, 

hogy a transzcendencia eltűnését felismerve, munkáiban egy ellenfogalmakra épülő struktúra 

lép működésbe. A korábbi egyértelműen külsődleges viszonyok helyébe ugyan belső 

megkülönböztetések lépnek, de ezek a megkülönböztetések végső soron mégis a 

transzcendenciát jelölik az immanencián belül. Olyan eseményekről van te hát szó, melyek 

megbontják a racionális, önmagába zárt rendszereket (Ojakangas 2006: 34.). Ezek az 

események mint törések az immanencia-törekvések abszolutizálódásával való ellenállást 

jelentenek (Ojakangas 2006: 35.), adott esetben felbontva a meglévő rendszert, de 

egyszersmind létre is hozva egy újat. A korábbiakban hasonló logika alapján értelmeztem a 
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 Ezért nem beszélhetünk róla közvetlen empirikus tapasztalatként, csakis strukturális feltételként, közelítve 

ezzel egyébként a fikcionalitás problémájához. 
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nyelviség és a retoricitás szerepét Schmitt politikaelméletében, de célszerű az esemény és a 

törés fogalmaira összpontosítva röviden ismét felidézni az eddigi következtetéseket. 

A két rend, két szint vagy kategória közötti mozgás maga az esemény tehát, amely törésként 

nyomot hagy maga után, mert történésként rögzíti, hogy egyszerre külső és belső ahhoz 

képest, ahol és amiben történik. Eközben ez azt is jelenti, hogy csak általa jön létre az a rend, 

amiben pozíciója megfogalmazódik. Persze amennyiben Schmitt a reneszánsztól és a 

reformációtól kezdődő korszakot azért kárhoztatja, mert például immanensé téve felszámolja 

a szuverén valódi pozícióját,
126

 akkor kérdés, hogy a kivételes állapot mennyiben tételezhető 

célja a schmitti politikai-politikaelméleti törekvésnek, illetve mennyiben valóban csak 

strukturális pozícióról, határfogalomról van szó közvetlen empirikus jelentőség nélkül? 

Mintha lenne ezen a ponton némi kettősség Schmitt pozíciójában, amikor olyan 

határfogalmakról beszél, amelyek nem önmagukban definiálnak egy jelenséget, csupán a 

lehetőség-feltételeit írják le, ám ugyanezek egy történelmi visszatekintésben empirikus 

problémává is válnak.  

Más szóval az, amit az imént bemutatott séma láthatóvá tesz a politikai működésével 

kapcsolatban, az önmagában is törést hoz létre politika és politikaelmélet (a politikai) között, 

alapvetően fikcióként tételezve mind a kivételes állapot, mind a valódi szuverén fogalmát. 

Attól persze, hogy ezek fikciók, jelentőségük nem csökken, amint erre éppen a Hamlet-könyv 

mutathat rá.  

Az Ojakangas által felvázolt séma alapján értelmezi Schmitt Hamlet-elemzését Roy Ben-Shai 

az kimutatva, hogy játék (a színdarab) és valóság (az 1600-as évek elejének Angliája) 

szembeállításában nem a két pozíció megkülönböztetése a fontos, hanem az, ahogyan 

egymásba kapcsolódva megteremtik a valódi tragédiát. Mert persze igaz az, hogy Schmitt 

logikáját követve a Hamlet azért emelkedik a színjáték, illetve általában a játék kategóriája 

fölé, mert a valóság benne megjelenve megváltoztatja a „puszta irodalom” jelentését, de ezzel 

párhuzamosan maga a darab is kilép a színpadról, hogy beavatkozzon a korabeli kontextusba. 

A darab maga a törést megjelenítő és hordozó esemény (Ben-Shai 2009: 94.), de ez csak 

azáltal lesz így, hogy a valóság, a kor betör a darabba.  
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 Ez áll Schmitt és Walter Benjamin vitájának hátterében. Vö. „Ha a modern szuverenitás-fogalom a legfőbb, 

fejedelmi végrehajtó hatalomra céloz, a barokk elmélet a kivételes állapotról folytatott diszkusszióból fejlődik ki, 

és azt jelöli meg a fejedelem legfőbb hivatásaként, hogy ezt az állapotot kizárja.” (Benjamin 1980: 242-243.). 

Hogy ez – Benjamin közvetlen hivatkozásai ellenére – mennyiben ellentétes Schmitt tényleges pozíciójával, ld. 

Weber (2008: 186-187.). 
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Részben megelőlegezve a későbbi elemzést, a Schmitt számára központi jelentőségű darab a 

darabban mozzanat, a Claudius udvarában fellépő színészek által Hamlet ösztökélésére 

előadott Egérfogó azzal analóg módon tör be a Shakespeare-mű történésébe, ahogyan ez 

utóbbi is eseménnyé válik az utóbbit körbevevő politikai környezetben. Első látásra ez 

ellentmond az esztétika negatív schmitti felfogásának, szinte azt a gondolatot közelítve, hogy 

itt maga a darab bemutatása volt szuverén, az adott rend felbomlását és a rendkívüli állapot 

beálltát tételező esemény. Szorosan olvasva azonban Schmitt munkáját nyilvánvaló, hogy 

szerinte a Hamlet azért több mint egy egyszerű színdarab, éppen attól tragédia, mert képes 

erre.
127

 A tragédia többletértékkel („eine besondere und außerordentliche Qualität, eine Art 

Mehrwert”) rendelkezik (Schmitt 2008: 46-47.), ami a szövegnek a valóságra való 

vonatkozásából jön létre, éppen abból tehát, hogy nem autonóm.
128

  

Mindehhez persze hozzá kell tenni egy további szempontot, amit Schmitt nem említ, noha 

összeférhetőnek látszik elméletével. A dráma tartalmába betörő „objektív történelmi valóság” 

(Schmitt 2008: 52.) többszörös fordításon megy ugyanis keresztül, amíg eljut abba a 

pozícióba, ahol a tragédiát lehetővé teszi. Az egyik a politikai viszonyok és események 

felfogása egy adott módon és értelmezésben, a következő ennek átültetése a Schmitt által 

bemutatott mechanizmusokon keresztül a szövegbe, az utolsó pedig mindennek a lefordítása, 

aktualizálása a közönség által. Látszólag ezek a szempontok túlmennek Schmitt elméleti 

pozíciójának határain, valójában azonban éppen arról van szó, hogy ezekben az 

átfordításokban, illetve az ezekből adódó többletértékben, egészen pontosan a benne 

működésbe lépő törésekben, nyelvi eseményekben ragadható meg a politikai. 

A Schmitt Hamlet-könyvéről szóló irodalom az eddig ismertetett szempontoknak kevesebb 

teret szentel, a középpontban sokkal inkább a Benjamin, Schmitt és Hobbes közötti kapcsolat 

áll, a szuverenitás-probléma szerepe pedig nem kellően tisztázott abból a szempontból, hogy a 

darabon belüli vagy a darab által megjelenített érvényessége hangsúlyozódik-e inkább.  

                                                 
127

 Fontos, hogy nem a szerző az, akinek mindez köszönhető, pontosabban csak annyiban, hogy képes felismerni 
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szuverenitását, egyúttal az irodalmi szöveg autonómiáját Schmitt elutasítja, mint a romantikus esztétikában bírált 

szubjektív okkazionalizmust (Schmitt 2008: 35.)  
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 Nem mellékes, hogy a többletérték fogalma máshol, a Legalitás és legitimitás című szövegben is előkerül 

Schmittnél, és jelentősége pontosan annyira kritikus, mint a tragédia definiálásában. A parlamentarizmus 

számszerű többségének minőségi átalakulásáról van szó: abban a pillanatban, amikor a többség kormánnyá 

alakulva totalizálódik, politikai prémium jön létre, egyes helyzetekben kiszámíthatatlanná és beláthatatlanná 

válva. A politikai prémium pontosan abban az értelemben utal a politikaira, amennyiben az levezethetetlen a 

többség és kisebbség puszta számszerű viszonyaiból. (vö. Schmitt 1998b [1932]: 33.; 2006: 42.) 
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Victoria Kahn tanulmánya szerint például a Hamlet-mítosz, tehát a darab hosszabb távú, saját 

politikai korán túlmutató szerepének hangsúlyozása Schmittnél válaszkísérletnek tekinthető 

azzal a problémával kapcsolatban, hogy bár Schmitt egyetértett a szuverén Hobbes által adott 

meghatározásával, de főleg szükségességével, az állam hobbes-i mesterséges és 

mechanisztikus, protoliberális megközelítését már vitatta (Kahn 2003: 74.). A hobbes-i 

reprezentáció-felfogásra épülő állam Schmitt felfogása szerint az állam cselekvéseit egy 

kitalált egység puszta színjátékává fokozza le, valójában tehát nem valódi szuverén jön létre, 

legfeljebb politikai mesterkedés vagy despotizmus (Kahn 2003: 82.). Kahn célja végső soron 

pedig az, hogy visszaadja az esztétikainak azt a képességét, amit Schmitt mind a barokk, mind 

a romantika kapcsán elvitat tőle, azaz szerinte Hobbes kísérlete a teológiaitól a szekuláris 

állam felé haladva igenis sikeres volt: a kigondolt (megköltött) mítosz, vagyis a teológia 

helyettesítése és a politikai megalapozása a szekuláris korban is lehetséges (Kahn 2003: 

87.).
129

  

Egy másik megközelítés szerint a Hamlet-mítosz viszont éppen azon alapul, hogy Schmitt – 

kimozdítva a döntésképtelen és melankolikus herceg szokásos jelentését – Hamlet 

helyzetének alapvető átmenetiségben ragadja meg és állítja helyre a kivételes állapot 

jelentőségét (Fohrmann 2010: 135.). Ez az átmenetiség szerkezetileg ugyanaz, mint ami a 

valóság és játék közötti elmozdulásban létrehozza a tragédiát. Vagyis: a kivételes állapot 

maga az a törés, az a hely és idő,
130

 ami lehetővé és lehetetlenné teszi azt, amihez képest, de 

amin belülről kiindulva meghatározzák (Fohrmann 2010: 142). Nem szabad persze 

elfelejtkezni arról, hogy Schmitt elemzését azt teszi egyedivé, hogy – szemléletéből adódóan 

– folyamatosan mozog a darabon belüli szuverenitásprobléma és a darab mint 

szuverenitásprobléma szempontjai között. Kérdés ezért, hogy a Hamlet és benne Hamlet 

pontosan milyen értelemben jelenít meg törést, azaz – visszautalva Schmitt implicit 

megkülönböztetésére az 1603 előtti és az azt követő időszakban érvényes jelentéssel 

kapcsolatban – milyen módon tölthetné be a szuverén pozícióját a maga átmeneti helyzetében. 

Julia Reinhard Lupton szerint Hamlet a darabon belül abban az értelemben van köztes 

helyzetben, mint egy régi rendszer utolsó hercege és egy lehetséges új berendezkedés első 

polgára a kifejezés antik római értelmében, tehát úgy, mint egy szuverén, akinek lehetősége 

van létrehozni, megalapozni egy új politikai rendszert (Lupton 2007). Az utódlási probléma (a 

darabon belül és első színpadra állításának politikai kontextusában) szerinte egy új, a szuverén 
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 A kivételes állapot történelmen kívüli idejéhez, ami lehetővé teszi a történetiséget ld. Bredekamp (1999) 



126 

döntése helyett választáson alapuló kormányzat megteremtésének lehetősége, választás alatt 

az örökletes monarchiával szembeállított királyválasztásra épülő eljárást értve. Hogy ezt a 

problémát elkerülje, Lupton szerint Schmitt a darab helyszínéül választott Dánia tényleges 

politikai működésmódját semlegesíti, hogy elemzése a korabeli Anglia politikai viszonyaihoz 

illeszkedjen (Lupton 2007: 193.).
131

 Érdemes megjegyezni, hogy Schmitt valóban nem beszél 

a királyválasztásról, de döntés és választás szembeállítása Lupton esetében ennél komolyabb 

problémát, a politikai semlegesítésének szokásos kísérletét veti fel. Schmitt ugyanis éppen 

arról ír, hogy milyen (párt)küzdelmek jellemezték az Erzsébet halálát megelőző és 

közvetlenül követő időszakot, Jakab mellett milyen alternatívák merültek fel, pontosan azért, 

mert a trónutódlásról szóló döntés még formális választás híján sem automatikus (Schmitt 

2008: 20). Lupton szerint ugyanakkor Hamlet legfeljebb potenciális szuverén volt a darabban, 

ténylegesen ugyanis nem vette át a trónt Claudius halálával sem, sőt a szuverenitás-probléma 

csak fokozódik azzal az újabb töréssel, amit a Dánián kívülről érkezett, korábban külső 

fenyegetésként emlegetett Fortinbras trónra kerülése mint belsővé váló heterogenitás okozott 

(Lupton 2007: 195). Az ezáltal okozott törésre a fejezet későbbi részében még visszatérek, 

amikor Schmittet követve tovább elemzem Shakespeare szövegét. 

Az itt röviden bemutatott értelmezési kísérletek, miközben számos érdekes pontra mutatnak 

rá, azonban egy alapvető problémával küzdenek. Ez pedig a játék és valóság schmitti 

szembeállításának túlságosan szűk értelemben való felfogása. Mert igaz ugyan, hogy Schmitt 

hangsúlyosan és hevesen tagadja el a valódi jelentőséget azoktól az alkotásoktól és 

értelmezésektől, amelyek megrekednek a szöveg autonóm pozíciójának szintjén, de mint már 

volt róla szó, és lesz a későbbiekben is, nem a kettő éles szembeállítása, hanem a közöttük 

létrejövő átmenet, elmozdulás és törés az, aminek a tragédia szempontjából jelentősége 

van.
132

 Ebből következik egy másik általános félreértelmezés, amely szerint Schmitt pusztán a 

társadalmi körülményekre építő, egyirányú elemzését adná a Hamletnek, de a történés nem 

csupán az, ami Londonban a színpadon kívül történik, hanem az is, ami a színpadot és a 

környezetet összekapcsoló értelmezői tevékenységben megnyilvánul. Az alábbiakban 

következő elemzés ezekre a nehézségekre tekintettel kísérel meg alternatív magyarázatot adni. 
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 Arról, hogy a Shakespeare által helyszínként választott Dánia milyen értelemben alapult királyválasztáson, 

valamint, hogy Shakespeare milyen részletességgel építette be művébe az egykorú dán trónutódlási eljárás 

aktualitásait ld. Sjögren (1965).  
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 Ebben az értelemben Gadamer, amikor „hamis historizmusként” kritizálja Schmitt elemzését ugyancsak 

leegyszerűsíti a problémát, viszont azzal, ahogyan a játéknak a korba való betörését leírja, valójában nem is áll 

olyan távol Schmitt megközelítésétől, ahogyan azt jelen tanulmány értelmezi. (Vö. Gadamer 2003: 545-547.)   
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Ezt megelőzően azonban szükséges közelebbről is megvizsgálni a kontextus, vagyis a 

reneszánsz és koramodern szerepét abban az átmenetiségben, amelynek Hamlet egyszerre 

okozója és kiszolgáltatottja. A játék puszta játékként való felfogása azon a ponton bontható 

ugyanis fel, ahol a darab pontszerű, bemutatásának aktualitásaihoz kapcsolható jelentése 

annak a korszaknak a nyitányává válik, amely Schmitt politikaelméletének összes problémáját 

meghatározta.  

4. (A) Hamlet és a reneszánsz politikaelméleti problémái 
A reneszánsz Schmitt értelmezésében: törés. Megbomlása az addig uralkodó rendnek, 

egyúttal az arra való képesség hiánya, hogy a rend helyreállítható vagy egy új rend 

megalapozható legyen. A Hamlet pedig ennek a törésnek a középpontjában áll, úgy is, mint 

darab, de úgy is, mint annak szereplőjeként Hamlet és mint a mögötte-mögé látott Jakab. A 

már említett demitologizálódás nem csupán a vallási konfliktusokban volt tetten érhető, de a 

perszonális politikai uralom megkérdőjelezésében, a hatalomgyakorlástól elválasztott hatalmi 

struktúra, az uralkodó és az uralkodás szétválasztásában, az államoknak a vezetőtől független 

fogalmi stabilizálódásában is.  

A Hamlet azonban nem egyszerűen a reneszánsz, mint egységesnek tekinthető korszak 

megjelenési formájaként lehet érdekes a schmitti elemzés szempontjából, hanem csak úgy, 

mint amellyel kapcsolatban egy újabb belső eltolódás, akár törés is megállapítható. Az 

államról és a politikáról való gondolkodás kapcsán ezt a változást jelzi a XVI. századi átmenet 

a republikanizmus és az egyeduralmi kormányzatok között. A szabadság értékének 

középponti helyzete fokozatosan megrendül, az állam fenntartása, és egyáltalán az állam 

fogalma pedig előtérbe kerül.
133

 Az említett – egymástól persze nem független – okok közül 

Schmitt számára a vallás egységének megbomlása az elsődleges, mivel ez a törés magát a 

politikai rendet kérdőjelezte meg, nem is feltétlenül a reformáció konkrét tartalmát tekintve, 

hanem már pusztán úgy is, mint az egység, az univerzalitás megbomlása, annak analógiájára, 

amit a hatalommal szembeállított hatalom megjelenése okozott. Számos pont adódik tehát, 

amelyek alapján nem csupán a Schmitt és Hamlet közötti kapcsolat, hanem ennek a 

reneszánsz politikaelméletével való összefüggése tárgyalható. 

Victoria Kahn Schmitt Hamlet-könyve kapcsán meglehetősen határozottan, első látásra 

anakronisztikusnak tűnő módon kapcsol össze két fogalmat: a korszak kései szakaszának 

innovációját, az államrezont és a Schmitt nyomán ismertté vált kivételes állapotot (Kahn 
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 Ehhez, a kor filozófiai hátterére tekintettel ld. Tuck (1993: 31-119.). 
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2003: 70.). Noha a két fogalom aligha feleltethető meg egymásnak, hiszen szerkezetileg nem 

azonos pozícióban helyezkednek el, kapcsolódásuk világos. Az államrezon mint ideológia, 

politikai nyelv, érvelési stratégia vagy a kormányzás egy adott művészete éppen abban a 

helyzetben lép működésbe, amikor az állam fenntartása (vagyis maga a status) már csak 

önmagára hivatkozva volt megoldható.  

Kérdés, hogy ez valóban átfordítható-e minden további nélkül a schmitti terminológiába. A 

szuverén, aki a kivételes állapotról dönt valóban az államrezon politikusa? John P. 

McCormick Machiavelli és Schmitt között éppen a politika elkerülhetetlen esetlegességeire 

vonatkozó accidente fogalma alapján vont párhuzamot a diktátor antik és reneszánsz elméletei 

összefüggésében (McCormick 1993). A kiszámíthatatlanság, a véletlenszerűség és a kivétel, 

mint írja Machiavelli nyomán, de Schmittre előretekintve, nem külsődleges elemei a 

politikának, hanem annak legbelső logikáját jellemzik, a kérdés pedig az, hogy van-e olyan 

vezető, aki mégiscsak képes az ilyen helyzetek beszámítására (ha előrejelzésére nem is), majd 

kezelésére, illetve a kormányzat alapításához visszatérve, az újraalapozásra. Ki ez az alak, 

immár Schmitt terminológiája szerint: a komisszárius vagy a szuverén diktátor?  

A Hamlet ebből a szempontból – mint azt az utolsó részben példákkal is igyekszem 

alátámasztani – két főszereplős mű: Hamlet, de Claudius is lehetne elvileg az, aki az 

államrezon módján cselekszik, ők azok, akik első látásra nem pusztán machiavellisták a szó 

XVI-XVII. századi pejoratív értelmében, csupán eltérően fogalmazzák meg azt, hogy mi 

okozza a törést az adott szituációban, és ki jogosult helyreállítani azt, illetve: mire, mely 

állapotra vonatkozik a helyreállítás. Vagyis az alapkérdés a reneszánsz politikaelmélet 

Schmitt felőli olvasatában az, hogy minek/kinek köszönhető a törés: Claudiusnak, aki 

meggyilkolta a királyt és elfoglalta trónját vagy Hamlet bosszújának a trónon lévő királlyal 

szemben? Államrezon és szuverenitáselmélet azonban nem szimmetrikusak ebben az 

értelemben, döntő különbség is van közöttük homogenitás és heterogenitás már említett 

kategóriái felől, és mint látható lesz, a darabban sem azonos módon jutnak szerephez Claudius 

és Hamlet alakjában megtestesülve.
134

  

Szuverenitás és államiság kérdését csak még összetettebbé teszi egy további, a korra jellemző 

szempont. Az állam fogalma – mint Quentin Skinner (1989) kimutatta – pontosan a 

reneszánsz idején megy át a legfontosabb változáson, ekkor alapozódik meg ugyanis a 
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 Vö. A diktátor pozícióját és funkcióját az abszolút fejedelmek idején a kancellária tagjaként, valamint az 

arcana imperii és az arcana dominationis megkülönböztetését (Schmitt 1928a: 5.; 15.). 
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személytől elválasztható politikai struktúra fogalma. Az állam-fogalom középkor utáni 

története azzal indul, hogy az állam állapotként, az intézményi-politikai struktúrától nem 

elválasztható vezető helyzeteként jelenik meg. A fejedelem helyzete saját sikerességére 

vonatkozik, és ezzel összefüggésben utal annak a területnek és népességnek a helyzetére, 

amelyet kormányoz. Az állam tehát a Hamletben – elfogadva a darab beágyazottságát saját 

politikai kontextusába – nem feltétlenül olyan képződményt jelöl, amely elválasztható lenne 

attól, aki uralkodik. Az államrezon, az állam érdekére való hivatkozás ezért egyben az 

uralkodó személyét és érdekét is bevonja a politikai küzdelembe. Vagy másképp: az 

államrezon a Hamlet cselekményében nem mellékes a személyes bosszú lehetőségeihez 

képest, hanem a törés áthidalásának egyszerre személyes és politikai lehetősége – igaz, ebben 

az értelemben Claudius eszköztárában.  

Mivel Skinner sem állítja, hogy a személyes szuverenitásról a személytelen állam felé való 

átlépés a reneszánsz egy pontszerű eseménye, elemzésével nem áll szemben az államok 

megszemélyesítését a korszak vonatkozásában hangsúlyozó Schmitt. Szerinte a reneszánsz 

allegorizáló tendenciái tették lehetővé a háború új – korlátozott – formájának megjelenését, 

ami egyben az állam fogalmának változását is jelentette: az államokat egyének képviselték 

akár egy párbajban harcolva is (Schmitt 1974 [1950]: 116.). A lényeg ebben az esetben is az 

állam és az uralkodó, a vezető összeolvadása, a törés pedig abban áll, hogy vannak olyan 

kivételes pillanatok, a válság, egyúttal az államrezonra való hivatkozás pillanatai, amikor ez 

az immár (a korszakban) mesterséges kapcsolat felfeslik, demitologizálódik, és láthatóvá 

válnak a politikai cselekvések és a politika megismerésének feltételei. Schmitt szempontjából 

mintha az államrezon legfeljebb kétségbeesett kísérlet lenne egy szuverenitás-pótlék 

létrehozására, ami – mivel mesterséges – már eleve magában hordozza e törekvés kudarcát. 

Ahogy a Hobbes-könyvben Schmitt fogalmazott, a döntő lépést az jelentette, amikor az 

államot az emberi számítás eredményeként fogták fel, amihez képest az, hogy ezt óraként, 

gőzgépként, elektromotorként, kémiai vagy biológiai folyamatként írták le, metafizikai 

értelemben már nem jelent különbséget (Schmitt 2003 [1938: 59.). A reneszánszból induló 

törés így vezet végül magának a politikának a töréséig, vagyis a politika megkettőződéséhez 

mint cselekvés egyrészről, valamint ennek a cselekvésnek a megismerhetősége másrészről. 

A Hamlet kontextusa így válik annak a politikai és ismeretelméleti problémának is korszakos 

kontextusává, mely a schmitti politikait életre keltette, de egyúttal annak nyelvi-retorikai 

meghatározottságára is rámutatott. Fikció és valóság, nyelviség, retoricitás és politikai 

kapcsolatának összefüggésében Schmitt Hamlet-elemzése valójában az életmű összefoglalása: 
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itt jelenik meg legsűrűbben az a tematikus problémahalmaz, amely mindig is foglalkoztatta, 

és itt térnek vissza a korai munkák nyelvelméleti problémái, a jelentések 

megalapozottságának lehetetlensége, a nyelv cselekvőképessége és/vagy annak hiánya, illetve 

általában a nyelv alkotó, mítoszteremtő képessége.  

A fejezet utolsó szakaszában – rövid esettanulmányként – a Hamlet szövegén keresztül, több, 

Schmitt által nem tárgyalt szöveghely elemzésén keresztül mutatok rá a törés eseményének és 

általános strukturáló logikájának érvényesülésére annak érdekében, hogy a schmitti 

alapfogalmak kontextuális és strukturális töredékessége, szükségessége és lehetetlensége egy 

konkrét politikai szituációban is láthatóvá váljon.  

5. Politikai törések a Hamletben 

Ahogy a darab a darabban Schmitt számára nem pusztán tematikus szempontból, hanem 

módszertani elvként is fontos, mert kulcsot biztosít saját olvasatához, úgy a politikai törések 

sem pusztán az eddig tárgyalt politikai problémákat tükrözik, hanem ezzel együtt arról is 

szólnak, hogy mi lehet egy szöveg politikai olvasatának státusza, azaz, mi tesz politikaivá egy 

adott olvasatot, mitől válik egy szövegbeli probléma politikai konfliktussá.  

Az eddig tárgyaltakkal összefüggésben két szempont alapján emelem ki a Hamlet egyes 

szövegrészeit. Az első a helyzet azonosítására vonatkozik, vagyis azokra a mozzanatokra, 

amely rámutatnak az aktuális politikai helyzetben megjelenő törésekre. A második – a törés 

egy következő szintje – arra vonatkozik, hogy milyen válaszokat adnak-adhatnak azok, akik 

legalább potenciálisan a beavatkozás és cselekvés helyzetében vannak. 

A Hamlet rögtön a szuverén személyének kérdésességével kezdődik.  

Bernardo: Ki az? / Francisco: Nem úgy; te állj s felelj: ki vagy? / Bernardo: Sokáig éljen a király! 

Az őrségváltás, Bernardo és Francisco párbeszéde természetesen rutinszerű beszélgetésnek 

tűnik, amíg a néző vagy olvasó nincs tudatában a további cselekményeknek. Feltűnő talán 

csak az lehet, hogy az érkező őr azonosítására milyen üres jelszóval kerülhet sor. Néhány 

soron belül a perszonális értelemben vett kérdésesség áthelyeződik és a szuverén személyére 

irányul, amit a befogadó ugyan nem tudhat, de a darab előzményei alapján nagyon is 

meghatározó. Király természetesen van, hiszen Claudius ekkorra már elfoglalta a trónt, de 

éppen a hatalomváltás, pontosabban annak lefolyása az, ami miatt a pozíció üres hely az 

államban és az őrségváltás eljárásában. Az előbb a személyre vonatkozó kérdés, majd a 

konkrétan nem, csak funkciójában megnevezett király, a háttérben végső soron 



131 

megfogalmazódott „ki a király?” kérdése láttathatják azt is, hogy pusztán hatalmi átmenetről 

van szó („meghalt a király, éljen a király”), de a közelgő válságot, illetve a válság 

felismerésének közeledését mégis képes jelezni már ez a néhány rövid mondat is.  

A jelszóban jelen van a teljes schmitti szituáció. A megnevezés és a szuverenitás problémája 

egyszerre érvényesül, hiszen a királyra való utalás csak asszociatív tud lenni, mind nyelvi, 

mind politikai értelemben, sőt, egyszerre használhatják Claudius barátai és ellenségei is. De 

az sem oldja meg a problémát, ha nem a személy felől, hanem az intézmény, a pozíció felől 

közelítünk a kérdéshez. Az „éljen a király!” a létező királyra utal, bárki is legyen az, vagy 

arról a királyról van szó, akinek valóban szuverénként kellene léteznie, bárki is legyen az. A 

politikai cselekvés szintjén minden jelszóhasználó szuverén módon hoz döntést saját 

jelentésadásáról, amivel a korszak perszonalizációs problémája, a szuverenitás törése éppúgy 

felidéződik, mind az aktuális probléma.  

A Szellemmel való találkozás az 1. felvonás, 1. színben már Horatio esetében világossá teszi, 

hogy nem pusztán halálesetről, hanem az államiság problémájáról van szó. Horatio 

azonosítani igyekszik a jelenséget, amellyel szembetalálkozott, de bizonyos külső jelek már 

irányítják is gondolkodását.  

Mi vagy te, mely az éjfelet bitorlod, / Együtt ama szép, harcias idommal, / Amelyben egykor 

elhunyt Dánia / Fölsége járt? Az égre kényszerítlek: / Szólj! 

Önmagában a szakasz feltűnő eleme az elhunyt jelző viszonya a tárgyakhoz, illetve az a 

retorikai eljárás, amely Dániát a jelző és az ahhoz logikus módon kapcsolódó király személye 

közé állítja. A különböző angol nyelvű változatok alapján nem csupán a fordítás 

sajátosságáról van szó, máshol is a „buried Denmark” kifejezés szerepel. Az alig feltűnő, 

szinte csak nyelvbotlás-szerű kiszólás az állam bukását vetíti előre, szoros összefüggésben a 

szuverenitás áttetszővé válásával. A Szellem ebben az értelemben, a felismerhető és 

azonosítható király alakjában előrejelzés: halott, aki saját halálával az általa addig vezetett 

állam halálát jelenti be – pusztán már megjelenésével. A szuverenitás kimozdítottsága 

azonban az első sorból is kiolvasható: a Szellem ugyanis bitorló, az éjszakát elfoglaló 

jelenségként magát a halott királyt helyezi vissza a cselekvők közé.  

Az első mondatnak azonban más szempontból is jelentősége van. Az 1603-as első Quartóban 

ugyanis „time of night” helyett „state” szerepel, csak az ezt követő 1604-es második Quartó 

kiadástól kezdve kerül az állam helyébe az éj.  
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What art thou that thus vsurps the state, in / Which the Maiestie of 

buried Denmarke did sometimes / Walke? By heauen I charge thee speake. 

A változtatásra a magyarázat minden valószínűség szerint Jakab 1603-as trónra lépése 

adhatja, amikortól a trónbitorlásra való utalás egyrészt okafogyottá (amennyiben a 

koronázással Shakespeare, társulata és támogatóik politikai preferenciái érvényesültek), 

másrészt veszélyessé válhatott. Ez alátámasztani látszik Schmitt értelmezését is, legalábbis 

abból a szempontból, hogy a darab bemutatása, első bemutatásai nagyon is aktuális politikai 

eseményként zajlottak le, meglehetősen célzott politikai üzenetekkel. Jakab uralkodásának 

kezdetével már nem volt indokolt vagy ajánlatos bitorlásról beszélni, ezen a ponton 

ugyanakkor szétválik az aktuális politikai szituáció szuverenitásproblémája és ennek 

korszakos háttere, ahogyan az Schmitt könyvében megjelenik.  

Egy következő problémát jelent azonban az eredeti szövegváltozatban szereplő állambitorlás 

és a fegyverzetre vonatkozó megjegyzés összeolvasása. Az 1604-es kiadástól kezdve egy 

sorral bővül az idézett szakasz: „Together with that faire and warlike forme,” („Együtt ama 

szép, harcias idommal”) ami viszont első látásra csupán az idősebb Hamlet és idősebb 

Fortinbras közötti párbajra való visszautalás, másrészről azonban ez ismét csak megerősíti a 

rendkívüli állapot okozta törést. A trónbitorlás személyes vonulata tehát kikerül a szövegből, 

de ez helyettesítődik az állapot személytelenségével.  

A Hamletben a törés politikai alakzatai több szinten is megjelennek, és ezek egymással 

összetett módon kapcsolódnak össze. Ebben szerepe van a darab cselekményét megelőző 

párbajnak, a darabban tárgyalt, de csak lehetőségként értelmezett külső fenyegetettséggel, 

illetve természetesen a szuverenitás személyes és személytelen problémáival, ideértve a király 

meggyilkolását, végül Fortinbras trónra kerülését. Mindez egyszerre idéződik fel abban, hogy 

a Szellem „harcias idommal”, „fegyverbe jár”. A fegyverzet legkézenfekvőbb magyarázata a 

lezajlott párbaj, ez ugyanakkor előrejelzés is, amit már az is alátámaszt, hogy az idézett 

részletet közvetlenül megelőzően Horatio arról beszél, hogy Fortinbras seregével Dánia ellen 

készülődik. Összefoglalva: kivételes állapot állt elő kettős értelemben is, a külső 

fenyegetettséget csak súlyosbítja a szuverenitás belső bizonytalansága.
135

  

A kivételes állapottal valakinek számolnia kellene, valakinek képesnek kellene lennie arra, 

hogy kezelje a közelgő fenyegetést, de már az is szuverén döntést igényelne, hogy valaki 
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különösen fontos abból a szempontból, hogy magyarázatot ad a barát/ellenség megkülönböztetés eredetileg az 

államok közötti térben való érvényesüléséből az államon belüli térbe való elmozdulására.  
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bejelentse a kivételes állapotot. Ennek hiányában nem meglepő, hogy az előrelátás és 

összeomlás összefüggése nem a közvetlen helyzetre vonatkoztatva, hanem történeti – a 

leghíresebb római diktátorral kapcsolatos – példában jelenik meg. Horatio szólal meg, közben 

megjelenik a Szellem:  

Egy porszem ő, az ész szemét zavarni. / Így Róma fönt-virágzó napjain, / A leghatalmasb Julius 

bukása / Előtt kevéssel, gazdátlan maradt / Sok sír, s belőle a leples halott / Makogva, nyíva járt 

mind útcaszerte; 

A jelek nyilvánvalóan azonosak, a halottak az utcákon járnak, a következtetés mégis „csupán” 

allegorikus. Az ok a Szellem megjelenésével válik némileg világosabbá. Horatio az elhunyt 

királyhoz fordul: 

Ha tán belátsz honod sorsába, mely / Előre tudva elkerűlhető: 

Lenne lehetőség a közbeavatkozásra, ha a jelek azonosíthatóak és van, aki azonosítja őket. A 

jelenetben a paradox az, hogy az, aki a kivételes állapotot jelezni képes, már nincs a szuverén 

pozíciójában, tehát nem képes döntést hozni a kivételes állapotról, a fenyegetettséget tehát 

nem csupán megjeleníti a szellem, de éppen szellem-volta miatt fel is erősíti. A Machiavelli-

féle accidente kontrollálhatatlanná válik, mert itt nincs senki, aki a helyzetet ekként 

azonosítsa, és akár a rend felfüggesztését, akár a rend újraalapítását bejelentse.  

A kérdés az, hogy Claudius képes-e ezen változtatni, mindenesetre törekszik arra, hogy 

szuverénként lépjen fel. Beszéde az Első felvonás, 2. színben a testvére halála feletti gyászon 

való túllépést, a házasságot alapvetően az állam érdekeivel, belső káosz és a külső támadás 

fenyegetéseivel indokolja.  

De annyiban már a természeten / Győzött az ész, hogy míg bölcs fájdalommal / Siratjuk őt, 

megemlékszünk magunkról. 

Természet és ész szembeállítása világos példája a legitimációs törekvésnek, ami nem is 

annyira a pozícióról szól, nem arról, hogy kinek van joga a trónt elfoglalni, hanem arról, hogy 

ki az, aki cselekedni képes, aki túl tud lépni a családi gyászon is, hogy biztosítsa országa 

helyzetét. Ennek feltétele azonban az, hogy saját státuszát is stabilizálni legyen képes. Ehhez 

Hamlet is felhasználható lenne:  

Vágd földhöz tehát, / Kérünk, e gyáva bút, s tekints atyádul; / Mert a világgal éreztetni kell, / Hogy 

trónusunkhoz legközelb te állsz; 
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A Harmadik felvonás, 3. színben azonban már másképp kell kormányozni ahhoz, hogy 

ugyanazok a célok – az uralkodó és az állam helyzetének fenntartása – elérhetőek legyenek. A 

kormányzás mint a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság csökkentése Hamlet helyzetére is 

vonatkozik. Minden olyan tényezővel számolni kell / le kell számolni, ami bizonytalanná teszi 

az állam működését. 

E hon határa nem tür oly veszélyes / Kockáztatást, minővel fenyeget / Hóbortja minden órán. / 

[…] / Mert láncra verjük ezt a rettegést: / Nagyon szabad lábon jár. 

Az idézett példák alapján a darab kezdetén az a kérdés fogalmazódik meg, hogy van-e valaki, 

aki képes betölteni a szuverén pozícióját, és legalább arra képes lenne, hogy megállapítsa a 

törés beálltát. Claudius és Hamlet egyaránt küzdhetnek ezért a pozícióért, de a király 

nyilvánvalóan helyzeti előnyben van, mert cselekvéseit státusza már eleve legitimálja, szinte 

nem is tud nem az államrezon nyelvén beszélni. Claudius a törés áthidalására törekszik, célja 

az, hogy felszámolja a bizonytalanságot és fenyegetettséget. Hamlet ezzel szemben a kivételes 

állapot megállapítására és beállítására törekszik. Mint korábban szó volt róla, a két stratégia 

csak első látásra felel meg egyaránt a schmitti szuverén leírásának, és nem is egyértelmű, mert 

nem egyértelmű, hiszen politikai küzdelem tárgya, hogy melyik az, amelyik a rend 

helyreállítását célozza. Claudius valójában nem lép túl az államrezon logikáján, a közelében 

sincs annak, hogy szuverénné váljon – legalábbis amennyiben elfogadjuk Schmitt logikáját. 

Hamlet eljárása ugyanakkor nem csupán a királyra vonatkozó tervei szempontjából jelent 

rombolást. Hamlet az államiságot kérdőjelezi meg, a szó reneszánszbeli kettősségének 

értelmében. Ahogyan a Negyedik felvonás, 3. színben fogalmaz: „A test a királynál van, de a 

király nincs a testnél. A király afféle izé...” Hamlet törekvése sikeres, de az egyetlen 

ténylegesen szuverén tett paradox módon saját pozíciója és az önálló államiság 

felszámolásával jár, amennyiben a legmagasabb rendű, végzetes törést okozó döntés végül az, 

hogy Dániát egy másik állam uralkodójára bízza. 

6. Törés és fikció 
A Hamlet szövegében megtalálható törések retorikai viszonyban állnak azzal a korszakos 

töréssel, amelynek elemzésével Schmitt foglalkozott, valamint azzal a strukturális, a 

nyelviséget érintő töréssel, amelyet Schmitt politikaelméletéről adott olvasatom igyekezett 

feltárni munkáiban. A szuverenitás átruházásának aktusa Hamlet halálának pillanatában 

Schmitt szuverenitáselméletének allegóriája, a szuverenitás fogalmát itt a lehető legszélesebb 

értelemben, bármely jelentéses rend feletti döntésképességként értve. Abban a pillanatban, 

amikor Hamlet a szuverén pozíciójába kerül, áthidalhatatlan távolság nyílik meg közte és a 
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szuverén valódi pozíciója között. Hamlet halála Schmitt elenzése szempontjából nem szó 

szerinti értelemben, hanem allegorikusan kap jelentőséget, mert ebben az eseményben a 

szuverenitás belső törése nyilvánul meg, az, hogy teljes mértékben elérhetetlen és totális 

kontrolljának pillanatában saját maga cáfolatává válik. Schmitt számára azért lehetett 

különösen fontos és paradigmatikus Shakespeare műve, mert Hamlet figurája annak az 

eseménynek a tükre, melyben a szuverenitásra való törekvés szükséges, de végső soron 

lehetetlen törekvésnek bizonyul.  

Ennek az allegorikus szerkezetnek pedig egy következő szintje a politikai és a nyelviség, 

retoricitás és fikció kapcsolatáról tanúskodik, amennyiben Schmitt a problémát egy irodalmi 

mű és a valóság közötti kapcsolat összefüggésébe helyezi. A törés ebben az értelemben 

politikai problémaként éppúgy megnyilvánul, mint a megismerés lehetőségét illetően. A 

schmitti politikai a Hamletben nem csupán tematikus értelemben játszik szerepet, hanem a 

szöveg értelmezésének problémájaként is. Amennyiben ugyanis a törések – kontextuális és 

szerkezeti értelemben egyaránt – adottak, akkor a fikció nem csupán a valósággal 

szembenálló pólus, amely felett lehetséges egy átfogó nézőpontot találni, hanem egyúttal 

annak módja, ahogyan a politikai elnyeri jelentését. 
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VII. Carl Schmitt politikatudománya 

1. Schmitt és a dekonstrukció 
A dolgozat címe és a törés fogalmának a bevezető fejezetben tárgyalt jelentősége végső soron 

abban a problémában általánosítható, hogy milyen viszony mutatható ki Schmittnél politika és 

nyelv, illetve a politikai és a retorikai között. A korai művek változó nyelvfelfogásától kezdve 

Schmitt alapfogalmainak elemzésén keresztül a Hamlet-értelmezés kontextuális törés-

felfogásáig az vált láthatóvá, hogy a schmitti politikaelmélet alapkérdései a széles értelemben 

vett retorikán, a retoricitáson keresztül közelíthetőek meg. Ez pedig nem csupán egy sajátos, a 

Schmitt-irodalomban nem megszokott olvasatot tett lehetővé, de politika és nyelviség 

általánosabb problémájára is rámutatott. Schmitt a politika és a nyelv közötti legmagasabb 

rendű törés gondolkodója, aki ugyan a problémára saját kontextuális olvasatán belül mutatott 

rá, de a probléma általánosságát indokolja, hogy maga ez a kontextus is a politika nyelvisége 

által okozott törés mentén alakult ki. 

Az utolsó fejezetben arra a kérdésre keresem a választ, hogy pontosan mi az, ami megtörténik 

Schmitt korábban elemzett szövegeiben. Mi az a nyelvi és retorikai esemény, amely nem 

egyszerűen kíséri a politikaelméleti problémát, hanem alapvetően megváltoztatja, felforgatja, 

de végső soron – ahogy igyekeztem rámutatni – érthetőbbé és másképp érthetővé is teszi? 

Ahogyan már a bevezetőben is szó esett róla, a kérdés arról szól, hogy Schmitt maga 

mennyiben volt tudatában szövegei nyelvi megalapozottságának és 

megalapozhatatlanságának. Nem szerzői szándékainak kutatásáról van szó, hiszen ezek által 

sem lehet a szövegek mögé kerülni. Inkább arról, hogy ami bennük és velük történik, az 

Schmitt és szövegei vagy a szövegek és az olvasó között történik-e? Még egyszerűbben: nem 

puszta beleolvasásról van-e szó? Az alábbiakban következők ezért az előbbi elemzések 

összefoglalásaként, általánosításaként, valamint próbájaként, „módszertani reflexióként” is 

olvashatóak. Ennek részeként kitérek a parlamentarizmus problémájára is, ami a nyelviség 

szempontjából Schmitt számára többszörösen is fontosnak bizonyult. Végül arra is kísérletet 

teszek, hogy megvizsgáljam, lehetséges-e politikatudomány a schmitti politikaelmélet alapján, 

illetve, amennyiben igen, abban milyen szerepet játszik a megismerés és a politikai korábban 

taglalt igencsak összetett kapcsolata. 

Mit tesz Schmitt a nyelvvel és mit tesz a nyelv Schmittel? Ez az a kettős kérdés, ami a korábbi 

fejezetekben olvasható elemzések középpontjában állt, és amelyet valójában a dekonstrukció 

problémájaként is meg lehet fogalmazni. Az elemzések során szándékosan kerültem ennek a 
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fogalomnak a használatát, noha nem egy esetben kézenfekvő lett volna arra rákérdezni, hogy 

ami a szövegekben történik, az nem írható le mégis ezzel a kifejezéssel, és persze Schmitt de 

Man felőli olvasata is joggal vetheti fel ugyanezt a problémát. Folyamatosan arra törekedtem 

ugyanakkor, hogy az elemzések inkább feleljenek meg a filológiai olvasás bevezetőben 

említett megközelítésének, a nyelvi-retorikai struktúrák azonosítása azonban rendkívül közel 

került azokhoz a dekonstruktivistának tekinthető eljárásokhoz, amelyek a szövegek belső 

értelemadó gyakorlatát azon vakfoltjai mentén igyekeznek feltárni és felforgatni, melyeken – 

a saját maguk által is beláthatatlan és a szerkezetből kizárt módon – alapulnak. Ilyen volt 

Schmitt esetében a politikai teológia analogikus szerkezetének visszavezethetősége egy közös 

eredetre, mely a két elem között végül allegorikus kapcsolatot hozott létre, a döntés tételezett 

elsőbbsége, majd a politikai ehhez képesti előzetessége vagy a barát/ellenség 

megkülönböztetés belső elmozdulása a szó szerinti és a figuratív jelentéstételezés között. 

Fontos, és a szoros szövegolvasat módszerének értelme is ez volt, hogy ezek az események 

Schmitt szövegén belül voltak megfigyelhetők, és nem az olvasás külső pozíciója hozta létre 

őket. Pontosabban az, ami a szövegben történik, illetve az, ami a szöveg és olvasata között 

történik, nem ugyanazt a problémát jelenti, és ez a dolgozat inkább az első feltárására irányul. 

Ezen a ponton azonban alaposabban is vissza kell kérdezni arra, hogy a Schmitt szövegein 

belül azonosított nyelvi és politikai események és törések mennyiben tanúskodnak tudatos 

eljárásokról, és mennyiben azoknak a vakfoltoknak köszönhető jelentésmódosulások, 

amelyek Schmitt törekvései ellenére érvényesülhetnek. Az analógiától az allegória felé való 

elmozdulás esetében például sokkal inkább az utóbbira lehet gyanakodni, a barát/ellenség-

megkülönböztetés figuratív és szó szerinti értelme közötti elmozdulásban viszont „csak” az 

jelenik meg, amiről a politikai fogalma amúgy is szól. 

Többféle szempontból is a dekonstrukció problémája nyílik itt meg. Felvethető, hogy Schmitt 

olvasható a dekonstrukció eljárása mentén, amire Derrida (1997) elemzése mellett Ojakangas 

(2006), Marder (2010) és Pourciau (2005) is példaként hozható. Mások, mint Carlo Galli
136

 és 

Reinhard Mehring (2006), különböző módokon ugyan, de nem a Schmitt-értelmezés 

módjaként, hanem Schmittnél megjelenő eljárásként beszélnek dekonstrukcióról. E dolgozat 

retorikai megközelítése, Schmitt és de Man összevetése pedig az előbbiek – a Schmitt-olvasás 

módja és Schmitt saját olvasásának eljárása – határán állva vethetik fel a dekonstrukció 

problémáját. Vajon nem lehetséges, hogy azok a nyelvi és retorikai eljárások, amelyekkel 
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 Galli – csak olasz nyelven elérhető – Schmitt-elemzéseiről áttekintést ad Sitze (2010). 
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Schmitt írásaiban találkozni lehetett, és amelyekről azt állítottam, hogy alapvetően 

meghatározzák politikaelméleti pozícióját, valamilyen módon arról tanúskodnak, hogy a 

dekonstrukció nem a Schmitt-értelmezés eljárása, hanem eleve rá jellemző? 

Schmitt esetében persze biztosan nem lehet szó dekonstrukcióról a fogalomnak abban az 

értelmében, amit az 1960-as évek végétől kezdve például a francia értelmiség egy részében 

vagy a keleti-parti amerikai egyetemi elit körében jelentett, és ami alapvetően a kritikai-

baloldali gondolkodással kapcsolódott össze. Noha Schmitt az elmúlt évtizedekben egyre 

gyakrabban hivatkozott kiindulási pontjává vált ezen elméleti-politikai törekvéseknek, itt sok 

esetben nem Schmitt szövegeinek érdemi belső elemzése történik meg, hanem a nála 

azonosítani vélt pozíció összekapcsolása egy attól eredetileg független elméleti-politikai 

programmal.
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A kérdés, így megközelítve, azonban félrevezető is, mert a dekonstrukció egy olyan fogalmát 

idézi fel, amely adott szövegolvasási eljárást takar, olyan szövegértelmező cselekvést, amiben 

az értelmezés politikai problémái egy szövegen kívüli nézőpontból származnak, nem pedig a 

szövegből magából. A dekonstrukció egy viszonylag bevett definícióját
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 felidézve, arról van 

szó, hogy az értelmezés során valamely – szövegszerű – rend(szer)en belülről kiindulva 

megkérdőjelezhető annak külső, saját maga által tételezett önazonossága, egysége. Jonathan 

Culler meghatározása szerint – ami alapvetően Derrida megközelítése alapján rajzolódik ki – 

„a dekonstrukció művelője a rendszer keretein belül mozog, ám célja, hogy rést üssön rajta” 

(Culler 1997: 118.).  

Megalapozottan lehet ugyanakkor érvelni amellett, hogy ez nem oldja meg a szöveg és 

olvasója közötti problémát, tehát továbbra is jelen van valamilyen külső jelentésadó 

szempont, amely formálható, megfejthető és lebontható egységként tekint a szövegre. Ezért 

miközben a dekonstrukció imént említett egyes vonásai talán közel is hozhatóak Schmitthez, 

biztosan nem írják le azokat a szövegszerű történéseket, eseményeket és töréseket, amelyekre 

a korábbi fejezetekben rámutattam. De Man és Schmitt összevetésének jelentősége éppen 

abból következik, hogy de Man dekonstrukció-felfogása – miközben távolról nézve 
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 Ld. például a Chantal Mouffe szerkesztésében megjelent The Challange of Carl Schmitt című kötet írásait 

(Mouffe 1999) 
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 A definíció a dekonstrukció számára nyilvánvalóan megoldhatatlan probléma, hiszen joggal tehető fel a 

kérdés, hogy az, amit a dekonstrukció művelője állít arról a diskurzusról, amelynek belső egységét és külső 

határait megkérdőjelezi, nem vonatkozik-e éppígy saját maga eljárásaira és megállapításaira is. De Man ennek 

jelentőségét soha nem tagadva nyilvánvalóan saját megállapításaira is vonatkoztatja ezt a logikát, ami a 

tudományos kijelentések státuszát ugyan megkérdőjelezi, de a politikára vonatozóan magyarázóerővel 

rendelkezik, mint ahogyan e kettő éppen Schmitt kapcsán jelzett egybecsúszásával kapcsolatban is.  
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besorolható a tágan vett eszmei áramlatba – lényegesen „konzervatívabb” annál, hogy 

megfeleltethető lenne egy aktivista ideológiai programnak.   

Mindezzel együtt is Culler korábban említett összefoglalásának fontos eleme a külső határok 

esetlegességére való rámutatás, hiszen Schmitt ebből a szempontból többszörösen is érintett. 

A politikai határteremtő volta, megalapozhatatlan szuverenitása, és ennek a megismerés és 

cselekvés közötti határt elmosó következménye éppúgy alátámaszthatnak egy széles 

értelemben dekonstruktív olvasatot, mint például a parlamentarizmus-könyvben az identitást 

hasonló logika mentén elvető, és helyébe a totalizálhatatlan identifikációt állító Schmitt 

(Schmitt 1985 [1923]: 36.).  

Nem véletlen, hogy miközben Paul de Man távolról nézve az általában vett dekonstruktív 

megközelítéshez sorolható, ő maga meglehetősen pontosan mutat rá az e dolgozat kérdéseit is 

érintő döntő különbségre saját maga és Derrida között. De Man egy elméletileg igen gazdag 

és sok szempontból problematikus interjúban
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 beszél arról, hogy bár a szövegek szoros 

olvasata mindkettőjükre jellemző eljárás, míg Derrida elemzéseiben a dekonstrukció közte és 

az általa elemzett szöveg között történik, addig saját megközelítése sokkal inkább filológiai, 

mert abból indul ki, hogy az esemény sokkal inkább a szövegen belüli esemény (de Man 

[Rosso] 1986b: 117-118.). De Man több helyen felhívta a figyelmet arra, hogy a 

dekonstrukció nem olyasmi, amit végre lehetne hajtani egy amúgy előzetesen létező szövegen 

(vagy politikán). A Szemiológia és retorikában úgy fogalmaz, hogy a dekonstrukció „nem 

olyasmi, amit mi adunk hozzá a szöveghez, hanem eleve ez alkotja magát a szöveget” (de 

Man 2006: 29.). Máshol ezt írja: „A minden szövegre érvényes paradigma egy alakzatból 

(vagy alakzatok rendszeréből) és annak dekonstrukciójából áll.” De itt sem szövegről az egyik 

oldalon, illetve annak felbontásáról van szó a másikon, hanem arról az allegóriáról, amely 

rárakódásként ennek az olvashatatlanságát beszéli el (de Man 2006: 239.). A dekonstrukció 

ebben a megközelítésben tehát nem eljárás vagy az értelmezés módszere, hanem minden 

szöveg belső eseményszerűsége, olyan történés, amely nem a politikai szándéktól, céloktól és 

eszközöktől lesz politikai, hanem a jelentés megalapozhatatlanságából következően már eleve 

az.  
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 Paul de Man arról beszél, hogy azok után tud a politika kérdései felé fordulni, ha már sikerült „valamennyire” 

kontrollt szereznie a nyelv technikai problémái, a retorika problémái felett (de Man [Rosso] 1986b: 121.). Ez a 

kijelentés azért roppant tanulságos, mert valójában nincs másról szó, mint a schmitti tiszta politikai analógiájáról 

a retorika területén. Nem csak a megközelítés szerkezeti azonosságáról van szó, hanem a következményekéről is: 

a retorikai éppúgy kontrollálhatatlan, mint a politikai, nem lehet tehát lehatárolni érvényesülésének területét, 

mert ebben a definíciós törekvésben sem tehető zárójelbe a retorikai működése, ahogyan a politikai sem 

ragadható meg úgy, hogy ez az aktus ne vonna maga után politikai jelentésadást is. 
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De Man megközelítése innen nézve el is határolja magát a dekonstrukció közvetlen politikai 

aktivitásra való használhatóságától. Ha pedig Schmitt segítségével tekintünk az ő felfogására, 

azaz, ellentétben a korábbi fejezetek eljárástól, ezúttal nem de Man segítségével magyarázzuk 

Schmittet, hanem éppen fordítva, akkor világos lesz, hogy a szövegben megtörténő 

események nem a retorikai eszközök felfejtése után vagy annak következtében lesznek 

politikaiak, hanem már eleve – jellegzetes dekonstruktív szófordulattal – már mindig 

politikaiak. Ez pedig olyan szempont, amely „Carl Schmitt politikatudománya” mint 

probléma felé irányíthatja a figyelmet, vagyis arra, hogy mi a kapcsolat a politika 

megismerése és a politikai megismerés között. Ezt a kérdést az alábbiakban Schmitt 

parlamentarizmus-értelmezésének példáján keresztül vizsgálom. 

2. Parlamentarizmus, totalizálódás, dekonstrukció 
A parlamentarizmus Schmitt számára kulcskérdés volt mind politikai, mind elméleti 

szempontból. Könnyű megtalálni azokat a jeleket, amelyek alapján Schmitt kora 

parlamentáris kormányzatának politikai ellenfele volt, és ebből következett szimpátiája az 

olasz fasizmus és támogatása a berendezkedő nemzetiszocializmus iránt (Mehring 2009: 240-

241.). A parlamentarizmus-kritika innen nézve pedig nem más, mint elméletileg 

megtámogatott politikai pozíció. Más megközelítésben azonban a parlamentarizmus-kritika 

korántsem volt abszolút nála. Ahogyan Schmitt a Leviatán-könyvben a modern állam 

korszakos jelentőségéről, majd ennek felbomlásáról írt (Schmitt 2003 [1938]), tehát egy 

politikai jelenséget a történelem egy adott pontján adekvát megoldásnak tartott, de eltérő 

helyzetekre, időszakokra és problémákra vonatkoztatva már elvetett,
140

 az a 

parlamentarizmussal kapcsolatban is érvényes (Schmitt 1996 [1931]: 73.) Ahogyan a 

parlamentarizmus megfelelő eszköz volt a politikai szerepre törő polgárság kezében a 

monarchiával szemben az általános választójog elterjedése előtt, úgy ugyanez a 

berendezkedés már életképtelen a demokratikus viszonyok, illetve az osztálykülönbségek 

politikai intenzitásának megerősödése idején. 

Ezen a ponton számomra nem azok a külsődleges politikai körülmények érdekesek, amelyek 

Schmitt parlamentarizmus-felfogását befolyásolhatták vagy annak közvetlen politikai 
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 Ld. ehhez még a fejezet elméleti problémája szempontjából is rendkívül tanulságos megjegyzést a 

Glossariumban, amely szerint a fogalmak, mint amilyen az állam sem nem általánosíthatóan érvényteleníthetők, 

sem nem általánosíthatóan érvényesíthetőek, hanem csak egy adott korszakra vonatkozóan nyerhetnek el 

általános jelentést. Sőt, mint Schmitt írja, az is megalapozatlan általánosítás lenne, ha minden általánosítás 

lehetőségét eleve kizárná (Schmitt 1991: 26.4.48.) Meier azt mutatja ki, hogy Schmitt elemzése nyomán egy 

folyamat tárul fel, amelynek során az állam a depolitizálódáshoz és semlegesítődéshez hozzájárulva végső soron 

azokat az előfeltevéseket ásta alá, melyek mentén történeti igazsága megfogalmazódott (Meier 2011: 127.) 
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érvényesülést biztosítottak a kortárs viszonyok között, hanem az az értelmezési eljárás, 

amellyel Schmitt a parlamentarizmus problémáját kezeli.
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 A parlamentarizmus problémáját 

itt annak érdekében tárgyalom, és abból a feltételezésből indulok ki, hogy rajta keresztül a 

fejezet bevezetésében említett dekonstrukció-probléma is megvilágítható és magyarázható. 

Schmitt parlamentarizmus-értelmezése tág megközelítésben egyszerre politikai pozíció, 

politikaelméleti-politikatudományi probléma, valamint a dekonstrukció rá vonatkozó 

érvényességének kérdése. Nem véletlen, hogy a politikainak és az elméletinek ennél a 

rendkívüli módon összefonódó eseténél beszél Reinhard Mehring is Schmitt 

dekonstrukciójáról. Nem olyan dekonstrukcióról, amit ő hajt végre Schmitt szövegein, hanem 

amit Schmitt gyakorol a parlamentarizmus jelentése felett. Mehring szerint Schmitt 

parlamentarizmus-értelmezésének középpontjában a jelentésváltozás, jelentéselmozdulás 

(Sinnwandel) problémája áll.  

Mehring szerint Schmitt az életmű egészében olyan elemzési eljárást követ, amelynek során 

az absztrakt-modellszerű fogalmakat kijátssza azok történeti és politikai érvényesülésével 

szemben, amire a fogalmak belső ellentmondásai és következetlenségei adnak lehetőséget 

(Mehring 2006: 36-37.). Nem pusztán a politikai gyakorlat az, ami az eredeti fogalmak 

koherenciáját felbontja, hanem a fogalmiság Schmittnél újra és újra visszatérő problémája, 

ami rögzített jelentések lehetetlenségében ragadható meg. Mehring folyamatos 

jelentéseltolódásra utal, ami a schmitti alapfogalmakra (szuverenitás, a politikai) vonatkozóan 

jelentésfelbomlásból és új jelentések felé való elmozdulásból álló folyamat. Ez éppen a 

rögzíthetetlen nyelviség és a politikai gyakorlat, vagyis megnevezés és használat 

elválaszthatatlanságából következik. Mehring a parlamentarizmussal kapcsolatban ezt írja le 

dekonstrukcióként. Bár ennek a folyamatnak a retorikai alapjait Mehring nem bontja ki, de 

éppen az alapjelentés és használat közötti különbség jelenik meg nála is, amikor az absztrakt 

jelentést szó szerinti szintként határozza meg, amelyhez képest a Sinnwandel megtörténik 

(Mehring 2006: 36.).  

Az alábbiakban ugyanezt a parlamentarizmussal kapcsolatos jelentéselmozdulást elemzem 

Schmittnél, de Mehring felfogásánál némileg tágabban, a fejezet bevezetésében értett 

dekonstrukció-fogalom alapján. Schmitt parlamentarizmus-felfogása két szempontból is 

totalizáló jellegű: egyrészről a parlamentáris kormányforma belső működését tekintve, 

másrészről pedig a parlamentarizmusnak mint kormányzati formának a kormányformák 
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 Schmitt parlamentarizmus felfogását számos munka tárgyalja részletesen, ugyanakkor eszmetörténeti, 

politikai és politikaelméleti szempontokat is bemutat Pócza (2014).  
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lehetséges tipológiáján belül. Míg a parlamentarizmus belső totalizáló logikája annak a 

kontextusnak, vagyis a két világháború közötti időszaknak, a demokratikus kihívással 

küszködő parlamentáris kormányzatoknak a problémája, melyben Schmitt értelmezése 

közvetlen politikai gyakorlatként is érvényesült, az utóbbi szempont azokra a tágabb 

töréspontokra utal vissza, amelyek Schmitt modernitás-felfogásának történeti gyökeréig 

vezetnek. Az elméleti kérdés azonban mindkét esetben arra vonatkozik, hogy egy rendszer 

belső logikájának leírása mennyiben függ külső határainak esetlegességétől, és ezáltal 

mennyiben válik kérdésessé az eredeti totalizáló törekvés, ha az végül csak saját 

töredékességére mutathat rá. A parlamentarizmus fogalmi megragadása, definiálása 

Schmittnél azt eredményezi, hogy a jelentéseltolódás az adott politikai rendszeren belüli 

cselekvésként a külső határokra való rákérdezést is magában hordozza, a parlamentarizmus 

schmitti fogalma így pedig nem is tud nem-politikai lenni. A dekonstrukció végső soron pedig 

ismét a nyelvi (fogalmi) és a politikai közötti alapvető elválasztás közötti elmozdulásban 

jelentkezik.  

3. A parlamentarizmus mint dekonstrukció és a parlamentarizmus 

dekonstrukciója 
Schmitt a parlamentarizmus belső működési logikájának leírásában és fogalmi 

meghatározásában is dekonstruktív eljárást követ, amely azonban csak részben felel meg a 

Mehring által adott leírásnak, és – ezt érdemes hangsúlyozni – nyilvánvalóan nem sorolható 

be a 20. századi harmadik harmadának dekonstruktív irányzata(i) alá. A belső működést 

illetően a parlamentáris kormányzat totalizálódások és ezek felbomlásának összefüggése, 

egymást feltételező érvényesülése. A külső leírás – a parlamentarizmus mint kormányzati 

forma – esetében pedig ugyanez a totalizálódás következik be más kormányzati formákkal 

szemben, ami ahhoz vezet, hogy a rendszerszintű értelmezés is politikai jelentéshez vezet. Ez 

azt is jelenti, hogy – akár egy „klasszikus” dekonstruktív megközelítés esetében – a belső és a 

külső közötti határ felbomlik, elválasztásuk pedig megalapozhatatlanná válik.
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 Schmitt Hobbes-elemzése jelentős részben ugyancsak a külső/belső elválasztás felbontására épül. Schmitt 

szinte „klasszikus” dekonstruktív elemzéssel mutatja ki, hogy pontosan azon a ponton, amikor az állam elér 

szuverenitásának csúcspontjára, amikor autoratív módon dönteni lesz képes a csodáról (hogy valamit csodaként 

ismer-e el, vagy ír éppen elő), ugyanebben a pillanatban alá is ássa saját pozícióját. Ezen a ponton törés jön létre 

a belső hit és a hit külső megvallása között, azaz a magán és a nyilvános között, így pedig létrejön egy olyan 

vakfolt, amely fölött a totális pozícióba került állam mégsem rendelkezik autoritással (Schmitt 2003 [1938]: 84-

85.) Erre a törésre támaszkodva rögzítette belső és külső hierarchiáját Spinoza, a „liberális zsidó”, aki a magánra 

és a belsőre támaszkodva végül az egyéni szabadságjogokat erősítette meg, az isteni, vagyis a totális szuverenitás 

így pedig csak látszat marad (Schmitt 2003 [1938]: 88-89., 94.) 
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A jelentéselmozdulás belső totalizálódásként arra a folyamatra utal, amelynek során a 

parlamenten belüli többségi, de partikuláris viszonyok a kormányzat, az állam általánosságába 

lépnek át. Ez a gondolat Schmittnél már a weimari köztársaság végóráiban válik explicit 

problémává, de maga az elképzelés ekkor már évtizedek óta hozzátartozott a modern 

(folyamatosan demokratizálódó és pártosodó) parlamentarizmus felfogásához. A 19. század 

végén James Bryce, néhány évvel Schmitt előtt pedig Robert Michels írta le úgy a 

parlamentáris kormányzatot (és különböztette meg más kormányformáktól), hogy abban a 

résznek az egész feletti (pars pro toto) irányításáról van szó (Bryce 1995 [1888]: 1995.; 259.; 

Michels 1927: 753.; 765.). Schmitt az 1931-es Der Hüter der Verfassungban is totalitásról 

beszél (Schmitt 1996 [1931]: 83.), majd a Legalitás és legitimitás című könyvében Schmitt 

ehhez hasonló módon fogalmaz: „Az uralkodó párt rendelkezik az összes túlsúllyal, melyet a 

legális hatalmi eszközök birtoklása egy az ilyen jellegű legalitás által uralt államban magával 

hoz. A többség hirtelen átalakul, már nem párt többé, hanem maga az állam.” (Schmitt 1998b 

[1932]: 32.; Schmitt 2006b: 42.). Schmitt parlamentarizmus-kritikája politikai és elméleti 

értelemben is csúcspontjára érkezett ekkor: azt mutatja ki, hogy a parlamentáris kormányzat 

saját magát ássa alá, amikor saját legalitásának alapelvével – a pártok, politikai erők 

esélyegyenlőségének elvével – szemben „felsőbb harmadikká” válva legalább potenciálisan 

felszámolja az alternativitás-elvet vagyis a nyitott politikai váltakozás logikáját (Schmitt 

1998b [1932]: 35; Schmitt 2006b: 46.). 

Véget nem érő vita zajlik arról, hogy Schmitt 1932-es könyvében, ahogy máskor is, amikor a 

parlamentáris politikával szemben újra az államfői beavatkozás mellé áll, valójában 

megmenteni vagy elpusztítani akarta-e a parlamentáris kormányzati formát. Amellett, hogy 

politikai szándékokat kellene kutatni, ami – legalábbis e dolgozat szemléleti keretei között – 

nem sok sikerrel kecsegtető vállalkozás, a döntést az is nehezíti, hogy Schmitt maga is 

ellentmondásosnak tűnik akkor, amikor parlamentáris kormányzat és az állam egysége 

összefüggéséről beszél.  

A parlamentarizmus formális legalitás útján történő önfelszámolása az imént idézett 

szakaszok szerint a (párt)különbségek zárójelbe tétele nyomán kialakuló egységgel jár együtt, 

de maga a folyamat – mármint a parlamentarizmus változása – itt már hangsúlyosan negatív. 

Ez persze nem az állam Schmitt által szükségesnek tartott egységének elutasítása, csupán az 

egységteremtés parlamenten kívüli formájának előnyben részesítése.  
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A Legalitás és legitimitás a korábbi munkák parlamentarizmus-kritikáját viszi tovább: ez nem 

egy fogalmi értelemben vett elutasítást jelent, vagyis a parlamentáris kormányforma elvi 

elutasítását Schmittnél, hanem azt a kérdést, hogy működése aktuálisan megfelel-e politikai 

környezetnek vagy – tágabb schmitti keretek között – a kor metafizikai hátterének. Amikor 

tehát a parlamentáris kormányzatban a többség egésszé válik (a győztes oldalán jelentkező 

politikai prémium pedig ennek az elmozdulásnak a médiuma),
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 akkor Schmitt felfogásában 

ismét arról van szó, hogy a parlamentarizmus saját maga elveivel szemben kizárja a nyitott és 

nyilvános vita lehetőségét (Schmitt 1928b: 319.). Eddig a pontig lehet dekonstrukcióról 

beszélni abban az értelemben, ahogyan azt Mehring Schmitt módszereként leírta. Ebben a 

keretben ugyanakkor a korábban jelzett vita Schmitt és szövegének politikai jelentéséről és 

jelentőségéről továbbra is eldönthetetlen marad, hiszen csak annyi történt, hogy Schmitt egy 

fogalom jelentését szembesítette a politikai gyakorlattal, azonosította az eltérést, majd a 

politikai kontextus okozta eltérést visszavezette az eredeti fogalomba.   

A vitát nem dönti el, ugyanakkor más szintre helyezi, ha nem a szöveg által végrehajtott 

politikai cselekvésre, hanem a szövegen belüli politikai történésre fordítjuk a figyelmet. 

Schmitt eljárása ugyanis retorikai eszközre épül, ami egyébként Michels pars pro toto 

formulájában explicit módon is megjelenik. A szövegen belüli politikai történés egy retorikai 

eszköz általi jelentéselmozdulás módján következik be: a rész és az egész közötti retorikai 

helyettesítés, amikor a rész egészként értelmeződik, a nyelvi eljáráson keresztül is rámutat a 

szóban forgó politikai problémára. A szinekdoché – vagyis a pars pro toto elvnek megfelelő 

retorikai eszköz – a parlamentarizmus schmitti kritikájának nyelvi megfelelője.  

Az állam egysége mellett érvelő Schmitt felől nézve nehezen megítélhető, hogy a részből az 

egészbe történő átmenet (lásd a Legalitás és legitimitás előbb idézett szakaszát) általában vett 

parlamentarizmus-kritika vagy csupán a parlamentáris kormányzat aktuális működésének 

bírálata azon az alapon, hogy az egység az államszervezeten belül nem a Schmitt által 

kívánatosnak tartott helyen és módon – vagyis nem az államfői pozícióban – jön létre. Schmitt 

politikai pályafutásából, az 1932-es, 1933-as év történéseiből tudható, hogy ő maga ekkor a 

köztársaság megőrzését az államfői pozíció megerősítése által tartotta elképzelhetőnek. Az a 

totalizálódás tehát, amit Schmitt a parlamenten belüli erőviszonyok kapcsán azonosított, nem 

teremt valódi állami egységet, sőt, éppen azt jelenti, hogy az egység a pusztán formális 

erőviszonyok alapján instabil marad.  
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 A Schmitt által politikai prémiumnak nevezett jelenség végső soron nem más, mint, hogy a többség 

mennyiségi viszonyaiból a politikai közvetítése által minőségi viszonnyá alakul át. 
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A parlamentarizmus kritikája tematikus és szerkezeti értelemben is Schmitt romantika-

kritikájához vezet vissza. Mint a Politische Romantik kapcsán arról korábban szó volt a 

dolgozatban, Schmitt problémája az volt, hogy a romantika olyan módon tételezi saját 

totalitás-igényét, hogy az politikai értelemben nem megalapozható, mert ott iróniára épülő 

szinekdochéról, vagyis egy többszörösen megalapozatlan retorikáról van szó. A romantika-

kritikából következik az aktuális parlamentarizmus kritikája. Ahogyan az egészre törekvés ott 

is érvénytelen volt a politikai cselekvés szintjén, úgy a parlamentarizmusban érvényesülő 

átmenet is ennek a kritikának vethető alá. A parlamentarizmus kudarca Schmitt számára 

abban jelentkezik, hogy az egységbe és totalitásba való átmenetet megalapozatlanul és 

helytelenül hajtja végre. A parlamentarizmus, miután benne a racionális diszkusszió 

erodálódott, saját magát ássa alá, mert olyan politikai törekvést fogalmaz meg, amely 

ellentétes saját eredeti logikájával. A parlamentarizmus a szubjektív okkazionalizmus bűnébe 

esett, amikor a romantikához hasonlóan bármely pontból képesnek tartja magát az egész, a 

totalitás felépítésére.  

Schmitt problémája végső soron a parlament mint intézmény totálissá válása, az, hogy saját 

körülhatárolt rész-funkcióján túlterjeszkedve az egész állam felé kerülhet, hiszen az a politikai 

prémium, amely benne a többségből az egészbe való átmenet során létrejön, lehetőséget 

teremt az állam egészének újradefiniálására is, miután a parlamentáris verseny, nézőpont-

alternatíva, az esélyegyenlőség és a nyitottság felszámolása is lehetségessé válik.  

A Schmitt által jelzett probléma a fejezet kérdése szempontjából a következő módon 

foglalható össze. A parlamentarizmus dekonstrukciója Schmitt nyomán abban ragadható meg, 

hogy a berendezkedés saját alapjaitól, ideális működésétől eltávolodva átírja külső és belső 

határainak viszonyát. Ami eredetileg a rendszeren belül létező funkcionális egység volt – a 

parlament – az az állam egészére kiterjedve nem csak saját rendszeren belüli határait 

bomlasztja fel, de a rendszer, a politikai berendezkedés külső logikáját is felszámolhatja. Ez 

részben a Mehring által azonosított eljárás mentén történik, vagyis az ideális és aktuális 

parlamentarizmus közötti különbség kijátszásáról van szó, részben azonban egy tágabb 

elméleti-absztrakt szempont is szerepet kap, amely a romantikával analóg nyelvi-retorikai 

megközelítésen keresztül válik láthatóvá. Ez azonban a parlamentarizmus-dekonstrukció 

schmitti problémájának csak az egyik fele.  
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4. A kormányformák dekonstrukciója 
A parlamentarizmus belső működését jellemző rész-egész logika Schmittnél a 

kormányformák egymáshoz való viszonyában is megjelenik. Az értelmezés az előbbi 

szakaszban leírt problémából következik: a parlamentarizmus logikája a parlament 

intézményében jut érvényre, de ez önmagában csak egy funkciója az államnak, miközben egy 

más – az alábbiakban tárgyalt – szinten a különböző kormányformák egymáshoz képest 

történő definíciójának is kritériuma. A parlamentarizmus meghatározása Schmittnél nem 

mindig egyértelmű abból a szempontból, hogy ez a kormányforma milyen pozíciót foglal el 

más berendezkedésekhez képest, vagyis mi a jelentése a különböző kormányformák 

tipológiáján belül.  

Schmitt parlamentarizmus-felfogásának problémája jóval összetettebb annál, hogy az 

lefordítható lenne pusztán aktuális politikai pozícióinak valamelyikére, noha az, hogy a 

parlamentáris kormányzat története hanyatlásként írható le, számára legalábbis kétségtelen. A 

parlamentarizmus-definíció bizonytalansága és kétértelműsége azonban nem csak abból 

következik, hogy az elméleti problémát Schmitt igyekezett fedésbe hozni a politikai 

kontextussal, hanem abból, hogy ez a két szempont Schmitt – sajátos értelemben vett 

dekonstruktív – eljárásában eleve keveredik.   

Az előbbi szakaszban leírt belső működési logika mellett két, egymással összekapcsolódó 

szempont határozza meg Schmitt parlamentarizmus-felfogását. Az egyik a parlamentarizmus 

mint kormányzati forma megkülönböztetések által definiálva, szembeállítva például az elnöki 

berendezkedéssel. A másik, az imént említett szempont pedig a parlamentarizmus mint 

speciális funkció az állam egészén belül. Ez utóbbi esetben természetesen magáról a 

parlamentről van szó, de ez itt több a puszta intézményi pozíciónál, és ez indokolja a 

megnevezés következetlenségét.   

Különösen a kormányformák tipológiája kapcsán fontos figyelembe venni Schmitt 

politikaelméletének általában kevés figyelemre méltatott antik és reneszánsz hátterét.
144

 Az 

ugyanis a Schmitt-irodalomban meglehetősen világos, hogy a reneszánsz és a koramodern a 

perszonális autoritás eltűnésének ideje, aminek következményei Schmitt felfogása szerint 

meglehetősen aktuálisak, de ez a törés nem csupán tematikus értelemben érvényesül nála, 

hanem a szemléletet is alapvetően meghatározza. Ennek példája Schmitt Hamlet-elemzése, de 
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 Krockow azonban Jünger, Heidegger és Schmitt döntésfogalmát összehasonlítva – Jacob Burckhardtra 

támaszkodva – a reneszánszból indul ki, amely törést alakított ki a világ és az ember között (amelyet a 

reformáció felerősített), és amelynek áthidalását, a közvetítést a döntés viszi végbe (Krockow 1958: 6.).   
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diktatúra-elmélete is nyilvánvaló módon kapcsolódik klasszikus politikaelméleti 

problémákhoz. A kormányformák tipológiája és körforgásuk elmélete Schmitt számára azért 

is meghatározó, mert általa a belső és külső elválaszthatóságának kérdése is behozható a 

képbe, tehát egyszerre lehet arról beszélni, hogy miként értelmezhető a parlamentarizmus, 

valamint arról is, hogy milyen előfeltételei vannak ennek az értelmezésnek. A 

kormányformák tipológiája ebben az értelemben egy olyan elmélet, amely már pusztán 

elméletként is politikai státuszra tesz szert, mivel nem csak egy kormányforma belső 

működésének leírásához kapcsolódik, hanem annak esetlegességét is láthatóvá teszi, vagyis a 

rendszer külső határait a belső politikai cselekvés terepére helyezi át.  

Schmitt legalább két helyen tartalmilag értelmezi újra az arisztotelészi formatant, monarchia, 

arisztokrácia, demokrácia körforgását, először az 1928-as Verfassungslehre-ben, majd négy 

évvel később a Legalitás és legitimitásban. Nem kronológiai rendben tárgyalva itt a 

problémát, a Legalitás és legitimitásban a törvényhozó állam, ami alapvetően a liberális 

parlamentarizmus modellje, az igazságszolgáltató, a kormányzó és az igazgató állammal 

szemben nyeri el jelentését. Ezek nem kizárólagos módon írják le valamely állam működését, 

sőt közöttük, írja Schmitt akár még egyensúly is létrejöhet. Szerinte ez a tipológia felülírja az 

arisztotelészi kategóriákat, amelyek csak lepelként érvényesülnek, és nem a döntő ellentétet 

jelenítik meg. Érdekes módon azonban Schmitt az új kategóriákkal ugyan, de megtartja a 

körforgás klasszikus tételét: „az arisztotelészi értelmezés szerint előbb-utóbb elfajul” – írja 

például a status quo-fenntartó igazságszolgáltató államról (Schmitt 1998b [1932]: 10-12.; 

Schmitt 2006b: 10-11.). 

Az új kategóriák használata két szempontból tanulságos. Először is a körforgás módja 

közvetlenül az arisztotelészi-polübioszi korrupció-elméletet eleveníti fel és alkalmazza a saját 

korában érvényesnek tekintett új kategóriákkal kapcsolatban, másrészt azonban – ismét 

összhangban az antik-reneszánsz-koramodern hagyománnyal – elméletileg lehetségesnek 

tartja az elemek, az állam különböző típusai között kialakuló harmóniát, ami logikájában a 

vegyes kormányzat elméletét idézi fel. A partikuláris elemek, a különböző államtípusok 

képesek tehát valamilyen módon egységbe rendeződni, legalábbis elvileg, ami ebben az 

esetben mintha valamiféle totalizálódás felé mutatna. A katolikus egyházzal kapcsolatban 

máshol Schmitt meg is fogalmazott egy hasonló állítást, akkor még a klasszikus elemeket 

használva az összekapcsolásban. Mint fogalmazott, a katolikus egyház képes volt arra, hogy 

egyesítse magában az állam és kormányzat minden formáját, amennyiben autokratikus 

monarchiáról van szó, melynek fejét a püspökök arisztokráciája választja, de amelyben, 
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demokratikus módon bárki, akár a legalsó szintekről is eljuthat a szuverén pozíciójába 

(Schmitt 1923: 15.).  

A klasszikus formatan újraértelmezésének másik példája az 1923-as parlamentarizmus-

könyvből származik, és szorosan kapcsolódik az államon belüli egyensúly megteremtésének 

lehetőségéhez. Schmitt a probléma 16. századi eredetére hivatkozva fogalmazza meg azt a 

véleményét, hogy a parlament intézménye az állam egésze felől nézve nem csupán része kell, 

hogy legyen a hatalmi egyensúlynak, a hatalommegosztásnak, hanem neki magának is 

kiegyensúlyozottnak kell lennie, belső működését tekintve. Mint fogalmaz, nem csak a 

kétkamarás intézményről van szó, hanem arról felfogásról is, amelynek következtében az 

ellenzék is része kell, hogy legyen az egésznek (Schmitt 1985 [1923]: 52-53.).
145

  

A fejezet központi kérdése szempontjából összefoglalva az eddig elmondottakat, a példák, a 

klasszikus formatan felélesztése arról szólnak, hogy Schmitt egy rendszer egyik belső 

elemének saját logikáját – a váltakozást, illetve annak felfüggesztését – középpontba állítva 

kiterjeszti azt a rendszer külső határain túlra, ebben az esetben tehát a parlamentarizmus és az 

esélyegyenlőség (vagyis a váltakozás) problémáját a kormányformák tipológiájára. A rész-

egész logika működése, a totalizálódások (először a parlamentarizmus szintjén, majd az 

állam, végül a különböző logikákat egyesítő vegyes rendszer szintjén) felbomló sorozata 

megalapozhatatlanná teszi a külső-belső közötti elhatárolást. Schmitt valóban dekonstruálja a 

parlamentarizmust, de az eljárás, amit követ, végül saját kiindulópontját is kimozdítja, 

újraértelmezi, de ez már nem feltétlenül a szándékos értelmezési stratégia következménye. A 

törés problémája – akár kontextuális, akár absztrakt-elméleti értelemben – Schmitt számára 

mindig a helyreállítás kérdéseként jelenik meg, vagyis olyan totalizálódásként, amely elvileg 

képes felülírni a különbségeket. A helyreállításnak, a totalizálódásnak a tételezése, majd 

felbomlása pedig legalább annyira történik Schmitt elemzése által, mint Schmitt szövegein 

belül.  

Az újraértelmezés, a külső és belső megkülönböztetésének felbomlása akkor válik teljessé, 

amikor Schmitt a parlamentáris kormányzatot nem csupán – a szokásos módon – a 

prezidenciális rendszerrel összevetve határozza meg, de amikor ebben az összevetésben az 

elnöki rendszer jellemzőit átviszi a parlamentáris berendezkedésre, nyilvánvalóan nem 

függetlenül attól a politikai törekvésétől, hogy a lebénult weimari rendszer alternatíváját 

                                                 
145

 Ebben az értelemben hangsúlyozza a kontinuitás elsőbbségét az alternativitással szemben Kurt Kluxen (1983: 

215.).  



149 

közelebb hozza az adott berendezkedéshez. Az összehasonlítás logikája a két politikai 

berendezkedés önmagában vett totalitása (a belső különbségek egyesítésének lehetősége) és a 

rendszerek közötti különbségek egységbe foglalása közötti elmozdulás. Schmitt számára ezen 

a ponton az antik és reneszánsz politikai gondolkodás kulcsproblémái nem csupán történeti 

ismeretek, hanem olyan kategóriák feltámasztását is jelentik, amelyek látszólag már 

meghaladottak voltak a 20. század első felében. Schmitt nem véletlenül nyúlt vissza a 

klasszikus politikai gondolkodás kérdéseihez, és nem is csak azért, mert az közvetlenül is 

modernitáskritikájának gyökeréhez vezet vissza, hanem mert ezek lehetőséget teremtettek 

számára ahhoz, hogy kilásson annak a rendszernek a határain túl, amelyben gondolkodott, 

pontosabban, hogy felvethesse a rendszer határain túli nézőpont lehetőségét.  

A Schmitt-tanítvány Reinhart Koselleck az 1800-as évek körül bekövetkező fordulatról beszél 

a körforgás-elmélet kapcsán. Ekkor, mint írja, az Arisztotelészre visszavezethető forma 

imperii hagyományát felváltotta a forma regiminis problémájára adandó válaszok problémája. 

A kormányzók számának kérdésébe a kormányzás módjának alternatívái közötti választás 

lépett (Koselleck 2003: 427.; von Beyme 2000: 4.). Ugyanerre az időre tehető a probléma egy 

olyan gyakorlati kezelése is, amely egyszerre tartja életben a klasszikus elméletet, és lép is túl 

rajta, éppen a Koselleck által jelzett szempontok szerint. Az Amerikai Egyesült Államok 

létrehozásáról van szó, amelynek eszmetörténeti gyökerei a vegyes kormányzat klasszikus 

elméletéhez vezethetők vissza, és amely így egyszerre jelenti csúcspontját az arisztotelészi-

polübioszi tipológiának mint a kormányformák közötti körforgás megállítása és (temporális) 

totalitássá alakítása, valamint egy új tipológia kezdetét mint az elnöki és parlamentáris 

berendezkedés közötti különbség megfogalmazása.  

Prezidenciális és parlamentáris rendszerek megkülönböztetése egyaránt arra a problémára 

vezethető vissza, mint, ami az arisztotelészi formatan antik és korai modern tárgyalását 

meghatározta. A kormányformák megkülönböztetése ahelyett, hogy háttérbe szorítaná, 

valójában éppen előtérbe állítja az arisztotelészi problémát, pontosabban annak az 

államformák körforgására vonatkozó, később Polübiosz által részletesen leírt elemét 

(Polübiosz 2002: [I.] 427.). Az a politikai rendszer, amelyet ma a parlamentarizmussal való 

összevetésben a kormányformák – és nem az államformák tipológiájának – keretei között 

szokás leírni, eredetileg éppen az államformákkal kapcsolatos problémára adott válasz volt. 

Innen nézve különösen érdekes, hogy a Verfassungslehre lapjain Schmitt olyan leírást ad a 

parlamentarizmusról, amely abban az értelemben az Egyesült Államok elnöki rendszerére 
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emlékeztet, hogy benne az ellentmondásos elemek, a partikuláris államforma-elvek vegyítése 

teremt egységet. Schmitt pár évvel későbbi megfogalmazása szerint ugyanakkor bizonyos 

értelemben minden állam vegyes kormányzatként működik (Schmitt 1996 [1931]: 76.) 

Amennyiben tehát elfogadjuk azt, hogy az elnöki rendszer a monarchikus, arisztokratikus és 

demokratikus elemek vegyítésével totalizálási törekvésként határozható meg, egy hasonló 

logikára épülő megfogalmazás a parlamentáris kormányzattal kapcsolatban ugyancsak a 

részlegesből való továbblépést célozhatja, vagyis schmitti terminológiával az egység 

helyreállításának lehetőségét.  

A parlamentáris rendszer – írja Schmitt – egyaránt alkalmaz monarchikus elemeket annak 

érdekében, hogy erősítse a végrehajtást a parlamenttel szemben, arisztokratikus elemeket a 

képviseleti rendszer által, valamint demokratikus elemeket, közvetlen választói döntéshozatal 

útján, hogy feloldja a kormány és a parlament közötti konfliktusokat (Schmitt 1928b: 304-

305.). Ebből következik – folytatja Schmitt – a parlamentarizmus négy, az aktuálisan 

megvalósult ötvözetnek megfelelő altípusa: a monarchikus elem erősödésével az elnöki 

rendszer, az arisztokratikus vagy oligarchikus elem erősödésével a szűkebb értelemben vett 

parlamentáris rendszer, a többségi vezető kiemelkedésével a miniszterelnöki rendszer, a 

koalíciós vagy testületi kormányzás esetében pedig a kabinetrendszer (Schmitt 1928b: 305-

306.).  

Az így kiterjesztett parlamentarizmus-definíció nem csak az ellentéteket magában foglaló és 

feloldó felépítés miatt jelent közelítést a totalizálódáshoz, hanem a benne megnyilvánuló, és 

azt működtető tudás-felfogás miatt is, amelyben a parlamenti, igazságra irányuló racionális 

diszkusszió csak abban az értelemben jelent felülemelkedést a különbségeken, hogy maga is – 

a rendszer egyik elemeként – hozzájárul az ellentmondások egységbe rendezéséhez. A 

parlamentarizmus Schmitt felfogásában tehát mind külső pozícióját tekintve (más 

kormányformákhoz képest), mind pedig belső működését tekintve olyan partikularitások 

viszonyrendszereként jellemezhető, amelyek nem maradnak meg ebbéli pozíciójukban, 

hanem törekvésekként mind a politika jelenségek leírását, mind a politikai cselekvéseket 

nézve totalizálódnak. Ebből a szempontból a fentiek nem is annyira Schmitt 

parlamentarizmus-felfogásának elemzését adják, hanem a politikai működésének, 

érvényesülésének logikáját mutatják be.  

A forma imperii és forma regiminis világosnak látszó megkülönböztetése, majd az utóbbi 

egyértelmű felosztása prezidenciális és parlamentáris berendezkedésekre, ezzel felbomlik 
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Schmitt elemzésében. Mindebből azonban nem annyira az a fontos, hogy Schmitt képes-e 

újradefiniálni klasszikusnak számító megkülönböztetéseket, hanem a politikainak az a 

totalizáló logikája, melyet a korábbi elemzések esetében is ki lehetett mutatni. Schmitt 

nyomán megkockáztatható, hogy nem csupán semleges politikai berendezkedések nem 

léteznek, hanem az ezek közötti viszony pontosan abban az értelemben alárendelt a 

politikainak, ahogyan az azokon belüli politikai tevékenység, illetve az azokat alkotó elemek, 

elvek egymáshoz való viszonya. Az 1923-as parlamentarizmus-könyv egy olyan 

megjegyzéssel zárul, amely a fenti logikát gyakorlatba is ülteti. Schmitt ott arra hívja fel a 

figyelmet, hogy az a politikai rendszer, amelyet nem tudunk külső határai felől, de más 

kormányzati rendszerekkel való összevetésben értelmezni, szükségképpen bukásra ítéltetett 

(Schmitt 1985 [1923]: 90-91.). Egy rendszer külső határainak leírása azonban nem 

elválasztható a belső különbségek megfogalmazásától, és ez persze fordítva is igaz. Egy ilyen 

nézőpont azonban, fogalmazódjon meg akár a politikatudomány semlegesnek tartott nyelvén, 

nem tud nem dekonstruktív logika szerint érvényesülni ahhoz a tárgyhoz való viszonyában, 

amellyel éppen foglalkozik. 

Vagyis abban a pillanatban, hogy Schmitt egy politikai rendszert, berendezkedést vagy 

kormányformát úgy ír le, hogy belső logikáját átviszi a lehetséges alternatívákkal való 

összehasonlítás területére, relativizálja és politizálja a tipológiát. Ez a parlamentarizmus-

kritiká nem pusztán annak élessége miatt veti fel újra és újra azt a kérdést, hogy Schmitt 

megmenteni vagy elpusztítani akarta-e a weimari köztársaságot, hanem azért is, mert 

egyáltalán felvetette az alternatíva lehetőségét. Schmitt kritikája mögött az az általa sem 

kifejetett előfeltevés állt, hogy a parlamentarizmus nem fenntartható, ha nincs ellenfele, 

amivel szemben önazonossága megőrizhető, de akkor sem, ha a rendszeren belülről külső 

határain túl kíván lépni, mert abban a pillanatban a nélkülözhetetlen mítosz 

megkérdőjeleződik, felbomlik, és ezzel meg is szűnik. Ez azonban azt is jelenti, hogy bármely 

politikai berendezkedés leírása, deskriptív megközelítése egyben performatív aktus is, aminek 

nem igazságértéke, hanem politikai következménye és érvényessége van.  

5. A politikatudomány mint politikaelmélet 
Schmitt parlamentarizmus-elemzésének fenti olvasata részben megerősíti Mehring 

dekonstrukció-feltevését, részben azonban túl is lép azon. Schmitt már az 1920-as években 

olyan gondolatokat fogalmazott meg, amelyek alapján négy-öt évtizeddel később éppúgy 

tekinthettek volna rá elődjükként a dekonstruktivisták, mint Nietzschére vagy Heideggerre, 

akiket Derrida proto-dekonstruktoroknak nevezett. Ahogyan ők, úgy Schmitt is határponton 
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állt: még benne egy hagyományos metafizikai alapú világképben, de már annak határait is 

meglátva gondolkodott. Bármilyen távoli kiindulópontnak látszik is, Schmitt 

politikatudományának sajátossága éppen ebből a pontból vethető fel. Schmitt 

politikatudománya valójában politikaelmélet, vagyis folyamatos és lezárhatatlan elmozdulás a 

politika megismerése és ennek a megismerésnek feltételei, vagyis a megismerés politikaisága 

között.
146

  

A „Carl Schmitt politikatudománya” probléma nem arra utal, hogy vajon Schmitt milyen 

politikatudományi tételeket fogalmazott meg, vagy azok mennyiben lehetnek érvényesek más 

időbeli és térbeli kontextusokban. Amire itt ezzel kapcsolatban érdekes, az az, hogy Schmitt 

nyelvileg meghatározott politikaelmélete milyen tanulságokkal jár bármely politikatudományi 

kérdésfeltevés és válasz számára. Miközben Schmitt értelmezése a politikairól a politika 

természetének egyik legnagyobb hatású megközelítése, politikatudományi hatása csak 

marginális. Ez nem is véletlen, mégpedig éppen a parlamentarizmusnál látott eljárás miatt. A 

schmitti politikai ugyanis éppen a politika megismerhetőségére vonatkozóan érvényesül 

dekonstruktív módon.  

Ez a sajátos schmitti pozíció túl van a Mehring-féle jelentés-eltolódásnál, de nem jut el addig, 

hogy minden jelentést eleve és mindenkorra érvénytelennek nyilvánítson. Egy olyan 

elmozdulásról, átmenetről van szó, amely szubsztancializálódásként, totalizálódásként, 

jelentésrögzülésként írható le, de amely egyben ezek megalapozhatatlanságát, elkerülhetetlen 

felbomlását is magában hordozza.  

Ez nem azt jelenti, hogy Schmittből kiindulva lehetetlen lenne politikatudományról beszélni, 

hogy például a parlamentarizmussal kapcsolatos megállapításai ne lennének relevánsak akár a 

mai politikatudomány számára. Azok a gondolatok, amelyeket Schmitt a parlamentáris 

kormányzattal, a különböző kormányzati formákkal, az állam politikai intézményeivel, a 

tömegdemokrácia működési logikájával, a pártok szerepével és hatásával kapcsolatban 

megfogalmazott, mára sokszor axiómákként tűnnek fel a politikatudományban, ha a legtöbb 

esetben nem is Schmittre visszavezetve. A parlamentarizmus nem is meríti ki ezt a kérdést, 

csupán példaként szolgált arra, hogy egy többszörösen is retorikailag meghatározott probléma 

                                                 
146

 Carlo Galli kapcsán Adam Sitze ezt úgy fogalmazta meg, hogy amennyiben egy schmitti politikatudomány 

nem annak ellenére, hanem éppen azért tudomány, mert polemikus, akkor az a politikatudomány, amelyet nem 

veszélyeztet saját polemizálódása, nem is politikai gondolkodás, sőt, éppen ellentétben olyan gondolkodás lenne, 

mely megpróbálná elnyomni a politikait. Ezzel szemben éppen arról van szó, hogy a politikatudomány helye a 

politikai gondolkodásnak teljesen átengedett megismerés és a politikai teljesen elnyomni igyekvő semlegesítés 

között van (Sitze 2010: 46.). Ld. ehhez még Gyulai (2010) 
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nyomán miként válik a politika – tudományos – megismerése nem lehetetlenné, hanem éppen 

ellenkezőleg, politikailag, a politikai értelmében is érvényessé.  

A politikatudomány – Schmitt alapján legalábbis – a retorikai probléma megismerési, 

kognitív, illetve tropologikus pozíciójában helyezkedik el, de ez politizálódik és 

performatívvá válik. A kérdés, a legfőbb megkülönböztetés kérdése, hogy ez az elmozdulás 

mire vezethető vissza, a politikaira vagy a retorikaira? Miközben a válasz első látásra 

nyilvánvalóan a politikai lenne, a dolgozatban éppen azt igyekeztem megmutatni, hogy 

Schmittnél sem a politikai fogalma, sem annak általa adott leírása nem kerülheti el a 

nyelviséget, saját maga retoricitását. 

Politikai és retorikai között elsőbbséget, előzetességet nem lehet rögzíteni. Éppen arról van 

szó, hogy a közöttük lévő megkülönböztetés nem oldható fel egy felsőbb pozícióból úgy, 

hogy ez a totalizálódás stabilizálható legyen. Éppúgy szó van arról, hogy a politikait 

meghatározza a retorikai, mint arról, hogy a retorikai már eleve politikai.  

Schmitt politikaelméletének különössége, rendkívülisége az, hogy erre, nyelv és politika 

feloldhatatlan megkülönböztetésére felhívja a figyelmet, de miközben leírja, meg is történik 

vele az, amit leír. Schmittet szorosan követve, a politikai fogalmának nyelviségét valójában 

figyelembe véve persze éppen ebben nincsen semmi különösség és rendkívüliség. 
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Összegzés 
Dolgozatomban Carl Schmitt politikaelméletét vizsgáltam abból a szempontból, hogy azt 

milyen módon határozza meg a nyelviség. Nyelviség alatt széles értelemben retorikát, vagyis 

retoricitást értve azt mutattam be Schmitt kulcsfogalmain, hogy ezek működése nem 

független megformálásuktól.  

Eddig elhanyagolt szövegek, szövegrészletek kiemelésével és elemzésével a dolgozatban 

rámutattam arra, hogy a nyelviség Schmitt számára nem mellékes szempont, hanem 

gondolkodásának egyik alapproblémája volt. Ugyanez vált láthatóvá a legismertebb szövegek 

olykor még legismertebb szakaszainak újraolvasásával is. Amellett, hogy a korai munkákban 

kifejezetten előtérben állnak a nyelv, a retorika és a politika összefüggése, Schmitt klasszikus 

korszakának írásaiból sem tűnik el ez a szempont, a kérdés az, hogy milyen szerepet tölt be. 

A dolgozatban amellett érveltem, hogy a nyelviség könnyen azonosítható szempontja nem 

csupán kiegészítője Schmitt főtémáinak, hanem azokkal szoros összefüggésben is áll, sőt, 

valójában az olyan fogalmak, mint a politikai teológia, a döntés és a kivételes állapot vagy a 

politikai és a barát/ellenség megkülönböztetés meg sem érthetőek anélkül, hogy ne vennénk 

figyelembe a bennük érvényesülő retoricitás problémáját.  

Úgy tűnhet, hogy Schmitt a lehetetlenre és a hiábavalóra vállalkozott, amikor olyan 

fogalmakat igyekezett tisztázni és lehatárolni, amelyek maguk éppen arról szólnak, hogy 

minden ilyen kísérletet érvénytelenítsenek. Az önmagában vett döntés, a tiszta politikai olyan 

fogalmi kísérletek, amelyek úgy törekszenek formalizálásra, mintha lehetséges lenne 

figyelmen kívül hagyni ennek a lépésnek a nem-formális jellegét. A megkülönböztetésre 

épülő politikai fogalma maga a határteremtő, így aligha lehetséges egy hozzá képes külső 

pozícióból lehatárolni a jelentését anélkül, hogy a tárgy határteremtő volta ne érvényesülne a 

definíciós törekvésben is.  

Carl Schmitt nyelvileg meghatározott politikaelmélete többszörösen is kettősségek, 

dualizmusok átmeneti pontjain helyezkedik el. Az elválasztottság, az egység felbomlása, a 

törés nem csupán tematikusan játszottak szerepet Schmitt gondolkodásában, nem csupán ezzel 

foglalkozott, hanem eljárásait, elemzéseit is meghatározta.  

A modernitás okozta törés, ami Schmitt munkáinak legfontosabb kontextusát jelenti, egyben 

mindig egy strukturális értelemben vett megkülönböztetés igényét is bejelenti, túl tehát 

minden történeti meghatározottságon.  
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Elmélet és cselekvés szembeállítását Schmitt kifejezett módon is elvetette, de a politikai 

fogalmának elemzése rámutatott arra, hogy ezt ő maga sem volt képes következetesen tartani.  

Végül nyelv és politika szembeállítása – érvelésem szerint a legmagasabb rendű törés nála – 

nem rögzíthető szétválasztást jelent, hanem folyamatos egymásba kapcsolódást: a retorikai 

által kifejezett politikait és a politikai által működtetett retorikait. Vagyis: a politikaiban 

meglévő jelentések eleve létező retoricitását, különbözését, de egyúttal minden 

jelentéskülönbség már eleve politikai voltát is.  

Schmitt politikaelméleti pozíciójának sajátossága abban mutatkozik meg, ahogyan e 

kettősségeket kezeli, illetve, ahogyan e kettősségek érvényesülnek szövegeiben, adott esetben 

írói szándékaitól függetlenül is. Ahogyan a politikai nem elkerülhető, úgy a jelentésképződés 

sem függeszthető fel általában és véglegesen. A schmitti politikaira, a retoricitás módján 

érvényesülő politikaira ugyanis éppen az jellemző, hogy képes jelentéseket generálni, képes 

biztos azonosítási pontokat teremteni, ám – és ez a lényeg – ez az „eredmény” 

megalapozhatatlan, nem vezethető vissza a jelentésadás politikai aktusán túl semmi másra. 

Nyelv és politika elválasztottsága, ami nem más, mint megalapozhatatlan összetartozása, egy 

feltartóztathatatlan és visszafordíthatatlan átmenetet takar. Amint ez legvilágosabban a 

barát/ellenség megkülönböztetésben láthatóvá válik, arról van szó, hogy az elméleti 

(tudományos), a figuratív (retorikai) egy részben politikai, részben retorikai átfordítás 

következtében rögzítetté válik, szubsztancializálódik, és cselekvéssé, illetve szó szerintivé 

válik.  

Schmitt nyomán így a politikaelmélet, a politika természetének leírása olyan megközelítést 

jelent, amelyben az, amivel foglalkozik, nem írható le tárgyként egy hozzá képest külső 

pozícióból. A leírás retorikája és a jelentésadásban megnyilvánuló politikai ebben 

kikerülhetetlenül szerepet játszik, tehát maga a politikai az, ami totalizálódik. Schmitt 

politikafelfogása így nem is a megkülönböztetések formalizálásának totalizálódása, nem a 

puszta megkülönböztetés, mert ami totalizálódik, nem egyik vagy másik jelentés, hanem 

maga a jelentésrögzülés, amely azonban saját magán kívül megalapozhatatlan.  

Mindennek következményei vannak minden olyan politikatudomány számára, mely komolyan 

veszi Schmitt politikaelméletét. Nem lehetséges ugyanis a politika bármely jelenségét, vagy a 

politikát magát úgy leírni, hogy abban a politikai ne érvényesülne. Schmitt egyik legfontosabb 

példájánál, a kormányformák leírásánál, és mindenekelőtt a parlamentarizmusnál maradva, ez 
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azt jelenti, hogy egy berendezkedés belső logikájának értelmezése és külső határainak leírása 

politikai cselekvéssé válik már pusztán amiatt is, hogy felveti a különbség, az alternativitás 

lehetőségét is, vagyis a politikai változás lehetőségét „írja bele” egy eredetileg önmagában, 

zártan leírt jelenségbe. A politika nyelve és a nyelv politikája, a retorikai és a politikai 

megalapozhatatlan elválasztása legalább potenciálisan beavatkozást jelent, azaz politikai 

jelentésadást. A politikai esetében az eshetőség ugyanakkor már mindig is érvényesülés, ha 

csupán lehetőségként is, de már jelen van. A politikai totalizálódása pedig ennek az 

eshetőségnek köszönhető. 

Schmitt gondolkodástörténeti pozíciója mindezek alapján önmagában is köztes helyen van. 

Nyelvi szkepticizmus, olykor konstruktivizmus és politikai esszencializmus egyszerre 

jellemzi. A másik oldalról ugyanígy érvényesül nála a politikai önkényességének, másból való 

levezethetetlenségének köszönhető jelentésadás. Schmitt azt mutatja meg, hogy bár a politikai 

önmagán túl megalapozhatatlan, mégis jelentéseket hoz létre túllépésre törekedve e 

megalapozhatatlanságon, és ez az, amit a metafizika elkerülhetetlenségének nevezett.  

A legmagasabb rendű elválasztás Schmitt számára politika és nyelv között húzódott. Meg 

lehet ugyan találni ennek kontextuális okait – a modernitástól, a romantikán keresztül a 

parlamentarizmusig –, de az átmenet éppen abban jelentkezik, hogy az elválasztás 

kiemelkedik a kontextusból, és egy egyszerre retorikai és politikai aktussal totalitásként 

tételeződik.  
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I. The topic and aims of this dissertation 

This dissertation discusses the role of language and rhetoric in Carl Schmitt’s political theory.  

I will attempt to analyze how Schmitt’s position and concepts are informed by their linguistic 

formulations and how they are determined by language. The connection between the political 

and the rhetorical, according to Schmitt, is the focus of this study. My question, to paraphrase 

the famous opening sentence of The Concept of the Political (Schmitt 2002), is whether the 

concept of the political (das Politische) presupposes any specific understanding of the role of 

language.  

The discussion on Schmitt’s oeuvre is far from easy to survey. Although his works have been 

examined, read, and re-read in several disciplines and approaches, the role of language has 

barely been touched upon. In contrast, in my thesis I argue that one can understand Schmitt in 

more depth once his works and key concepts are subjected to an interpretation that takes their 

linguistic and rhetorical determination into account.  

Whereas with Schmitt it seems almost evident to define words in opposition to action, or, 

more specifically, in opposition to decision, this simple opposition used so often in politics 

and occasionally by Schmitt as well, is not what this analysis is about. It is much more about 

how the Schmittian understanding of decision implies explicit or implicit linguistic 

presuppositions. However, the concept of decision is only one example from Schmitt’s 

terminology. My claim is that the role of language is crucial in his entire life’s work, even if 

Schmitt was far from consistent in explaining and explicating this role.  

If Schmitt’s theory can be approached as revealing the complex relations between politics and 

language, a twofold dilemma emerges. On the one hand, it tells us about how politics have 

always been determined by language, and how it is dependent on language. On the other 

hand, following a Schmittian approach, on must take into consideration that language is also 

determined by politics, the principle of differentiation implied in the concept of the political is 

working in the very process of signification. Any difference in meaning implies – potentially 

at least – political differentiation as well.  

Thus, the twofold relation between politics and language means separation, differentiation, 

which, ultimately, turns into an intertwined connection. For, it is possible to separate language 

from politics, but it is an action that is linguistic and political itself. Politics never dissolves 

completely in language, and at the same time, language never becomes a neutral medium of 

politics. This thesis shall discuss this twofold differentiation of politics and language: political 

and, at the same time, linguistic.  

By analyzing well-known pieces of the Schmittian oeuvre and highlighting texts as of yet 

understudied, I will attempt to show that the role of language was far from marginal in them, 

rather, it was the focal point of Schmitt’s thinking. Moreover, in his early writings, the 

relations of language, rhetoric (in the thesis specified as rhetoricity), and politics were stated 

explicitly, and remained important later on as well. While the presence of these in relation to 

each other is easy to survey, their significance is an open question. 
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In the thesis, I argue that the role of language is not merely supplemental but it is closely 

related to Schmitt’s key concepts such as political theology, decision, state of exception, or 

the friend/enemy differentiation, which cannot be understood without taking into account 

their rhetorical implications. 

Carl Schmitt’s rhetorically informed political theory is situated within a junction of 

separations. The general disintegration, rupture, and the dissolving of unity are not only 

important for Schmitt from a thematic aspect, but also as conditions of his analyses and 

approaches to understanding those thematic problems.  

The most important among them is the rupture of modernity, the general context of 

separation, which, beyond its historical significance, has always implied a structural level of 

differentiation for Schmitt as well.  

The opposition of politics and language, which, according to my supposition, corresponds to 

the highest level of rupture in the Schmittian theory, does not mean a fixed separation but a 

continuous process of connections: the political expressed by the rhetorical and the rhetorical 

founded on the political. That is, political meanings are always rhetorical because of the 

separation in signification but, at the same time, this very separation is political from the 

outset. The peculiarity of Schmitt’s political theory reveals itself in this structure of 

separations and relatedness, either as they are addressed explicitly by Schmitt, or 

unintentionally, as they are at work, hidden in his texts.  

Following Schmitt’s insights, just as the political is unavoidable the generation of meanings 

cannot be suspended permanently. Considering the rhetorical aspects, Schmitt’s concept of 

the political is precisely about generating meanings, understood as points of identification, 

and the restoration of the dissolved unity. But more importantly, the outcome of this relation 

cannot be founded in, or traced back to anything other than the political act of signification. 

The separation of language and politics or, more precisely, their unfounded relatedness, 

implies an unavoidable and irreversible transition. Seen most clearly from the friend/enemy 

differentiation, a theoretical and figurative conceptualization becomes substantualized by a 

political and, at the same time, rhetorical inversion and becomes a literal act. 

Thus, a Schmittian political theory concerning the nature of politics is faced with a subject it 

cannot approach as something external to it. The rhetoric of the approach and the political 

implied in the meaning-giving act results in the totalization of the political aspect. It is wrong 

to think that Schmitt’s understanding of politics means the totalization of the formalization of 

differentiations; it is not a mere differentiation, for what becomes totalized is not this or that 

actual meaning, but the very setting of meanings, which, however, cannot be founded from 

outside of itself.  
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The consequences of this pattern are crucial for any political science that attempts to take 

Schmitt’s political theory seriously, as it becomes impossible to describe any political 

phenomenon or politics itself without the prevailing of the political. Description becomes a 

political act simply because it raises the possibilities of differences and alternatives.  

The language of politics and the politics of language, or the fact that the separation of the 

rhetorical and the political cannot be founded, means, at least potentially, intervention, that is, 

a political setting of meanings. In case of the political, however, this possibility, or, more 

precisely, eventuality is always actualization; even if it is conditional it is already present and 

determining. The totalization of the political is the result of this eventuality.  

Overall, Schmitt’s political thinking is a middle road in linguistic skepticism, which is partly 

characterized by constructivism, and, paradoxically, partly by political essentialism. At the 

same time, signification is subjected to unfounded political arbitrariness. The thesis addresses 

this set of seeming contradictions.  

It might seem that Schmitt attempted the impossible when he tried to circumscribe concepts 

that reveal precisely the futility of any such effort. For example, both the concept of decision 

originating from the normative void and the pure concept of the political are conceptual 

endeavors that strive at formalization, as if it would be possible to avoid the non-formal 

attributes of this very act. Since the concept of the political that is built on differentiation 

means limitation, it is hardly possible to limit its meaning from an outer position, avoiding the 

limitations implied in the political within conceptualization too.  
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II. The approach and methods of the thesis 

The problems outlined above point towards political theory, as, on the one hand, they refer to 

the nature of politics, while, on the other hand, they raise questions about the knowledge of 

politics. The role of language, however, is defining from both aspects.  

In this thesis, the approach to political theory can be understood as a reply to the seemingly 

simple question: “What is politics?” Obviously, this question implies an inquiry into the 

nature of politics but the possibility of any answer, following Schmitt, is far from 

straightforward. Any attempt to establish knowledge about politics presupposes a certain 

theory of politics, or, more precisely, an understanding of the political, therefore, as a result, 

the epistemology of politics is, at the same time, the politics of epistemology as well. In other 

words, one can formulate questions about the nature of politics, but it has to be taken into 

account that the question cannot exempt itself from the functioning of its subject. 

It follows then, that it is very easy to misunderstand Schmitt’s political thinking, and end up at 

aporetic, resigned, or merely totalitarian conclusions. It might be difficult to acknowledge that 

final and founded knowledge of the world out there is impossible, and even if something is 

gained from such a limited capacity, it is constrained by the logic and patterns of the political, 

that is, precisely what we wanted to limit and constrain. To put it simply, what Schmitt taught 

us is the untenability of this effort. However, considering the consequences of this while 

facing the problem of language, Schmitt touched upon the ways of aporia, resignation, and 

totalitarianism, of which the aporetic might be his constant attribute, provided one is not 

satisfied with the seemingly all-embracing judgment of inconsistency or opportunism. 

The thesis, focusing on the problem of language, suggests explanations to this problem. It is 

not about solving the relationship between politics and language in general, but only about the 

interpretation of this twofold problem in regards to Schmitt. It is about pointing out how 

Schmitt can be approached through this crucial relationship.  

In a narrower sense, it calls for a textual analysis, in which the points of departure were taken 

directly from Schmitt’s works and not from any comprehensive approach to his political 

theory. That means that the thesis is concerned with the internal structure of texts by Schmitt 

and with those linguistic and political acts that occur within the texts. From a methodological 

point of view, the fitting approach is philological, which, in turn, needs to be specified.  

Close to its usual understanding, philology means a historical study of texts; a reconstruction 

of fragments and original meanings to reveal what a text could have meant at the time of its 

production and reception. However, the thesis does not follow this concept of philology, 

because two of its presuppositions would rather hinder the analysis. One of them is the idea of 

an ultimate meaning that can be recovered exhaustively in a concluding process. It will 

become clear that supposing established and closed meanings cannot explain the Schmittian 

differentiation of politics and language. The other presupposition of a usual understanding of 

philology that needs to be tackled is the intention of the author behind the original meaning. 

One problem with this is that between intention and interpretation there is language. Again it 

would raise the question once more instead of answering it. Besides, the presupposition of an 
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intention would lead us out of the text to establish an external authoritative perspective, a 

sovereign interpretation (Kiss 2000: 78) – another Schmittian concept to be explained after 

the role of language has been taken into account and not before.  

With the role and scope of philological interpretation reconsidered in the 20
th

 century, and due 

to Hans-Georg Gadamer’s account of philology (Gadamer 2003), the presuppositions 

mentioned above were subjected to reappraisal. Recent approaches to philology conceive of 

texts as having a non-exhaustible meaning, while explication, instead of interpretation, is 

understood as commentary implying a return and, at the same time, a transformation of the 

original concept of philology. Among others, Hans Ulrich Gumbrecht can be mentioned here, 

who emancipated commentary from the authority of interpretation and elevated it from being 

a mere tool to an autonomous method. Whereas, topologically conceived, interpretation 

means a vertical approach that arrives from above to find meanings beneath the surface of the 

text, commentary, in contrast, runs parallel with texts, establishing knowledge by associating 

them, thereby questioning the possibility of objectivity implied by the external perspective 

(Gumbrecht 2003: 43). Gumbrecht’s approach to philology is rooted in deconstructionist 

practice (Gumbrecht 2003: 49-50), finding similarities in their text-oriented methods as 

opposed to authorship and invention.   

Philological analysis, as it is understood in this thesis, is about reading texts and observing the 

logic and means of their structure, even if they are unintended and independent from any 

authorial intention. More precisely, philological analysis here, attempts to identify the 

rhetorical devices that bring about the structure of Schmitt’s works. The concept of rhetoric is 

borrowed from Paul de Man, a literary theorist who is not known in political science, but 

whose understanding of language is analogous to the Schmittian understanding of politics. To 

a large extent, the thesis is based on an in-depth comparison between Carl Schmitt and Paul 

de Man, or, to put it simply, it is a reading of Schmitt from a de Manian perspective (de Man 

1996; 2006). 

Comparison reveals not the theoretical and thematic distance between Schmitt and de Man, 

rather, the opposite, the somewhat surprising proximity of their political-legal and literary 

scholarship. As it is shown in the thesis, Schmitt is much closer to de Man’s rhetorically 

informed deconstructive literary theory, as such a connection between a political theorist and 

a literary theorist would be acknowledged in political science.. 

Beyond an abstract-contextual proximity, there are further reasons that might explain a 

rhetorical-literary understanding of Schmitt’s works. 

First, there should be nothing uncommon in explaining politics from literature or vice versa, 

and lately, the reception of Schmitt underpins this supposition. Second, my thesis focuses 

precisely on this question. The relationship between language, rhetoric, and sometimes even 

literature is what needs to be discussed.  

Lastly, if those whose works will be discussed also complained about the separation of the 

two domains, because of the resulting limitation of knowledge, it seems legitimate to take it as 

a warning of a study to be accomplished. As Schmitt, in his book on Hamlet, wrote about the 
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drawbacks of the separation, so did de Man argue in his readings of Rousseau for a 

reconciliation of literary and political perspectives. Both of them referred to methodological 

deficiencies beyond local setbacks of interpretation (Schmitt 2008 [1956]: 33; de Man 2006: 

159). Schmitt frequently discussed literary topics or used literary references in his writings, 

just like de Man discussed political problems in his rhetorical analyses.  

In this thesis, Schmitt’s political theory and de Man’s understanding of rhetoric will not only 

be compared but the latter will be used to explain the former. I shall attempt to answer the 

question of their relationship.  
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III. The structure and results of the thesis 

The thesis consists of three main parts. The first one discusses the concepts of language and 

rhetoric in general and specifically as they were conceived of by Schmitt. The second 

attempts a rhetorical reconsideration of Schmitt’s key concepts, while the third shows what 

role they play in a few analyses by Schmitt. 

Chapter I. discusses the theoretical context of the study and narrows down the general 

problem of language to rhetoric. This chapter outlines the concept of rhetoric that will be 

related to Schmitt’s political theory. Certainly, rhetoric could be considered from several 

different aspects, but in this thesis I accept two limitations. First, rhetoric is conceived of as a 

problem of political theory, that is, rhetoric is not external to politics, rather, politics is already 

implied in rhetoric, or, more precisely, rhetoric implies the problem of the political. Second, 

only a limited understanding of rhetoric is discussed due to the constraints of space and 

content. Three particular – one ancient and two modern – theories of rhetoric are considered 

in light of the fundamental dilemmas of Schmitt’s political theory. They are Aristotle’s 

explicitly political understanding (Arisztotelész 1982), Kenneth Burke’s dialectic approach to 

rhetoric (Burke 1969), and the already mentioned literary rhetoric of Paul de Man. While the 

first two highlight inconsistencies with Schmitt, in case of de Man, it is possible to establish 

the means of the proposed comparison. Finally, based on theoretical survey, a specific 

understanding of rhetoric is proposed which conceives of it not merely as figurative use of 

language or means of persuasion. Rather, it is what de Man calls rhetoricity, the passage 

between the two aspects whose functioning is structurally similar to Schmitt’s attempt to 

abstract the political. At this point, however, the relationships between rhetoric and Schmitt’s 

political theory are not discussed in detail, for the aim of the study is to reveal them in actual 

texts.  

Following the theoretical-rhetorical context, the second chapter highlights some of Schmitt’s 

earlier writings in which the problems of language and rhetoric play a primary role. First, it is 

showed that the problem of language defined his earliest works. Second, I examined whether 

these might serve as points of departure for the analysis of Schmitt’s later key concepts. 

Although the texts were all chosen from the 1910s, chronological order is only of secondary 

importance. Obviously, it is not without significance whether there is a trajectory in Schmitt’s 

thinking with regards to language, from the early writings to his relatively late book on 

Hamlet. The four texts that Schmitt wrote during and shortly after World War I – his 

habilitation thesis Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen (Schmitt 1914), his 

interpretation of Theodor Däubler’s poem Nordlicht (Schmitt 1916), the satire, Buribunken 

(Schmitt 1918), and the Politische Romantik (Schmitt 1998 [1919]) – despite all concerned 

with the role of language, are strikingly diverse. The totalization and the devaluation of 

language, as well as its designation as the enemy of the political, are all present in these 

writings. These different approaches to language will be reflected on in the later chapters to 

explain their role in the formulation of such Schmittian key concepts as political theology, 

sovereignty, or decision.  
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Schmitt’s later writings from the 1920s and 1930s or those after 1945 can be regarded as 

answers to these early dilemmas even if his analyses do not result in the resolving of the 

contradictions between the shifting positions. However diverse his explanations are of the role 

of language, the general context within which Schmitt attempts to formulate an answer is the 

same: it is the critique of modernity that frames his understanding between language and 

politics. 

In the second part, the thesis focuses on three of Schmitt’s most contested concepts closely 

following their evolution and function in the original texts. In the three respective chapters 

which deliver the core analyses of the thesis, the problem of the relationship between the 

rhetorical and the political becomes specifically distinct. 

The third chapter, dealing with the concept of political theology, places the neglected problem 

of analogy in the foreground. To explain Schmitt’s approach to sovereignty, I study to what 

extent the analogical relationship between politics and theology are rooted in the rhetorical 

concept of analogy. Schmitt’s use of the analogy is inaccurate and politically loaded; a 

rhetorical device originally aimed to establish knowledge precisely when success in 

connecting politics and theology brings about a political act. Although this paradoxical pattern 

of cognition and position reveals a transition between the rhetorical and the political, it is 

partly a problem within rhetoric. Moreover, traced back to its theological roots, the concept of 

analogy shows that the rupture mentioned above plays a theoretical role in Schmitt. Theology 

itself plays an analogous role in Schmitt’s explanation of the metaphysical background, 

which, according to him, determines thinking about the nature of politics in every epoch. The 

analogy persists in the similarly indescribable and still unavoidable character of the 

theological and the metaphysical background. The function of the Schmittian analogy 

concerns the impossible yet necessary pursuit of grasping this background. It is indescribable 

and impossible because it cannot be founded outside of itself but it is unavoidable and 

necessary because without it no political and meaning-giving act would be possible. In this 

regard it is much more an allegory of the relation between language and politics.  

Chapter four discusses the political relationship between the position of the sovereign, the 

decision, and the order depending on that decision. Analogically conceived, it is about the role 

of the rupture that appears at the verge of impossibility and unavoidability of meaning-giving 

that is structurally similar to the relationship between the decision of the sovereign and the 

resulting order. In the chapter, the concept of crisis is directly connected to problems of 

signification and interpretation in order to reveal how the decision of the sovereign is at the 

same time internal and external to the order created by it and whichever meaning is given is 

that sovereign act. Ultimately, from this it follows that the state of exception can precede 

neither the political nor the implied conflict of meanings that are defining precisely because 

they are founded on the rupture, as they become unavoidable through heterogeneity instead of 

homogeneity. Although, according to Schmitt, the state of exception is the result of a 

normative void, politically it cannot remain neutral since the separation of the sovereign and 

its reinscription into the correlative order takes place through the political. To a certain extent, 

the political functions as a medium that supposes and posits the bridging of heterogeneity still, 

it cannot bring about the ultimate homogeneity of sovereignty and order. 
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The next chapter focuses on the key problem of the thesis, namely the Schmittian concept of 

the political and its linguistic presuppositions. According to my analysis, when Schmitt 

attempts to find the pure concept of the political he is faced with an irresolvable paradox that 

reappears in his writings. On the one hand, Schmitt is dealing with the conceptual, cognitive 

aspect of the friend/enemy distinction that, rhetorically, can be understood as the tropological 

and figurative use of language. However, on the other hand, he excludes any rhetorical, non-

literal understanding of the differentiation, because he suggests the concepts of friend and 

enemy to be conceived of in their substantial meaning. His book, The Concept of the Political 

gives the most specific description of Schmitt’s thinking while the text opens up for rhetorical 

and political events that even the author cannot control. Because of the rhetorical 

contradiction mentioned above, Schmitt’s attempt to delimit and to suspend the political 

proves to be impossible. It might seem like a failure of Schmitt’s theoretical efforts, however, 

it turns out that the impossibility of delimiting and grasping the pure concept of the political 

actually exemplifies its totalization precisely as Schmitt suggested. As the rhetorical moments 

of Schmitt’s text succeed, the author proves that the pure concept of the political is 

unattainable. The crucial question is whether the friend/enemy distinction is literal or 

metaphorical because it is what allows or excludes the formalization of the political as pure 

differentiation. The intertwining of the political and the rhetorical becomes critical at this 

moment; however, despite Schmitt’s literal understanding, the totalization of the political can 

be shown only at this junction in its function. The only way to grasp the expansive nature of 

politics is to reveal it in the structure of the very text that attempts and fails to describe it. 

The two chapters of the last part demonstrate two applications of the Schmittian rhetoric, or 

the rhetoric of the political in general. Two of Schmitt’s important problems are discussed 

here; both of which were theoretically and contextually defining for him. The contemporary 

problem of parliamentary government and the relationship between literature and politics 

exemplify how the earlier discussed theoretical questions become meaningful through 

particular issues. The problem of rupture returns in these analyses, but not only in its 

methodological meaning (in regards regard both to Schmitt’s method and the thesis’ 

approach) but as a historical problem that explains the role of modernity in Schmitt’s political 

theory.  

At first sight, the discussion of Schmitt’s 1955 book on Hamlet is a reinterpretation of a local 

historical issue, but on closer examination, the text in question might be regarded as the 

summary of all his works. In his short book on Shakespeare’s play, Schmitt explicitly returns 

to the junctions of literature and politics and, revealingly, to the mediality of the political. In 

his reading of the most famous fiction of early-modern Britain, Schmitt deals with the 

historical rupture in the concept of sovereignty and statehood. However, what he actually 

describes, is how fiction limits cognition and political action not only in terms of literature but 

as a general framework of knowledge. The theoretical problems discussed in the earlier 

chapters of the thesis are now traced back to the context of modernity in order to highlight the 

questionable separation of the description of politics and political action.  

This latter problem is addressed in the last chapter which, aside attempting an original 

interpretation of Schmitt’s analysis of parliamentary government, serves as methodological 
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self-reflection as well. Reconsidering the relevance of the philological approach, the rhetorical 

reading of Schmitt’s works actually suggests a deconstructive reading. As it was mentioned, 

recent understandings of philology are open to the concept of deconstruction, but it is not the 

theoretical or interpretative perspective that substantiates such a seemingly anachronistic 

proposal. Indeed, a deconstructive approach seems to be implied in Schmitt’s texts and 

approaches to different legal and political subjects. Against this background, the chapter 

addresses Schmitt’s critique of parliamentary government which is rooted both in his political 

preferences and his linguistically informed analysis. My reading focuses much more on the 

methods of Schmitt’s analysis of parliamentary government, than their often discussed 

contents. Thereby, it raises the question of a Schmittian political science founded on the 

intertwining of the political and the rhetorical. Schmitt’s political science necessarily becomes 

political theory; inseparable from the question of the nature of politics. This latter question is, 

however, as I tried to show in this thesis, closely related to Schmitt’s rhetoric: his linguistic 

approach and his comprehension of rhetoric. Thus, Schmitt’s political science becomes the 

primary example of the impossibility of pure political knowledge, that is, the unavoidability 

of the political, especially when the subject of cognition is politics itself. In other words, 

delimiting, suspending, or excluding politics are not viable ways towards knowledge of 

politics because they all imply the political. Referring to the main question of the thesis, the 

conclusion is that the separation of politics and language is irresolvable; neither politics, nor 

language, nor any third position is conceivable from which such an act would be possible. The 

political is always already determined by the rhetorical while the rhetorical is political from 

the very first moment. In this regard, it is really about the highest distinction in Schmitt’s 

political theory, a division that cannot be founded from an external position. 
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