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Az igazságos háború elmélete és mai jelentése

A z igazságos háború elmélete volt a legelső „külügyi elmélet", mely (legelőször 
Szent Ágoston és Aquinoi Szent Tamás megfogalmazásában)1 a korabeli álla
mok külpolitikáját próbálta befolyásolni. A „klasszikus", a háborúindítás elé 

csak eljárási akadályokat gördítő nemzetközi jog korában2 ezek az elméletek szinte tel
jesen elfelejtődtek, hogy csak a második világháborút követően szülessenek újjá, mo
dernebb formában, és nem kis részben az új, ENSZ-központú nemzetközi rendszer im
már anyagi, sőt kógens nemzetközi jogának köntösében. Ugyanakkor háborúk ma is 
vannak, amiket pedig (a modern politikai viszonyok közepette) feltétlenül legitimálni 
kell. Ezeknek a különböző legitimációs elméleteknek (a „liberális béke" vagy „demok
ratikus béke" elmélete, a humanitárius beavatkozás, a demokráciapárti beavatko
zás...), melyek jelenleg a nemzetközi jog határterületén helyezkednek el, közös politi
kai-filozófiai alapjai vannak, melyeket összefoglalva az igazságos háború mai elméle
tének nevezek. Ezeket az alapokat és az egyes legitimációs eszméket fogom tanulmá
nyomban megvizsgálni és összehasonlítani a jelenlegi nemzetközi joggal.

Az igazságos háború mai elmélete az örök béke jelenlegi lehetetlensége és a háború, 
mint legnagyobb rossz közötti határmezsgyén egyensúlyoz: „mindig voltak korszakok, 
amikor kétségessé vált, vajon nevezhetők-e háborúk egyáltalán »igazságosnak« vagy 
»igazságtalannak«. (...) Valóban, ha a békét nem értékelik többre a háborúnál [mint He
gel -  Sz. ?.], nincs túl sok értelme az »igazságos háború« elméletének. Ha ezzel szemben 
valaki, mint Kant, szilárdan meg van arról győződve, hogy megvalósítható az örök bé
ke, akkor megint csak nemigen van értelme az »igazságos háború« elméletének."3

Az igazságos háború modern elméletét három eszmeáramlat hatása különbözteti 
meg a vallásitól: a pacifizmus, a szekularizáció és az emberiség (univerzalitás) eszméi. 
„Bár az »igazságos háború« kifejezést először Augustinus használta, az »igazságos há
ború elmélete« legalább annyira kihívás a fogalom augustinusi értelmezésével szem
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ben, mint annak felmelegített változata. Augustinus akkor tekintette tökéletesen igaz
ságosnak a háborút, ha az Isten irányítása alatt és az ő parancsainak teljesítése céljából 
folyik. Az »igazságos háború« modern teoretikusai éppen ezt a fajta értelmezést zárják 
ki. A háborúkat teljesen e világi vállalkozásoknak tekintik. Ezért kell kitalálni (vagy fel
fedezni) olyan elveket, amelyek minden állam számára kötelezőek (vagy annak kelle
ne lenniük), mihelyt háborús helyzetbe kerülnek, s háborút vívnak. (...) [A]z új az a 
metaelv, hogy ugyanazok az elvek vonatkoznak (vagy ugyanazoknak az elveknek kel
lene vonatkozniuk) valamennyi háborús félre. Az igazságos háború elveit ezért 
univerzáléknak tekintik (...).4

A pacifizmus és a szekularizáció hatása, hogy a béke abszolút érték lett, és eltörölt 
minden más korábbi „szent" vagy abszolút okot (Istenen és a valláson kívül ide szá
mítva minden más ideológiát is).5 Az egyetlen részleges és bizonytalan kivétel a nem
zet, amelyet Hegel hatására, illetve a nemzetközi rendszer nemzetállam-alapú felépí
tésére tekintettel a Nyugat hajlamos az egyetlen, az univerzális világrendszerbe beil
leszkedni képes politikai entitásnak tekinteni. Az igazságos háború modern elmélete 
így nagyrészt osztja a nemzetközi jog általános békeparancsát, és abszolút igazságosnak 
csak az önvédelmet ismeri el.6 Ez nemcsak (majdnem) minden támadás igazságtalan
ságát jelenti, hanem az erkölcsileg semleges vagy „építő" küzdelem (például a lovagi 
háború) létjogosultságát is tagadja.7

Az univerzalitás követelményének már több és ellentmondásosabb következménye 
van. Először is, ez alapján egy nyugati és vallási alapú (tehát kétszeresen is partikulá
ris eredetű) normarendszer az egész világra rá akarja magát erőltetni -  a Nyugat álta
lános békeparancsát érdemes összehasonlítani az iszlám azon tanításával, mely szerint 
Mohamed próféta, mikor megkérdezték tőle, hogy mondjon egy olyan erényt, mely 
egyenértékű a hitért való küzdelemmel, nem tudott ilyet mondani.8 A nemzetközi jog 
legitimitása, amíg csupán világméretű eljárási kereteket próbál biztosítani, nem vádol
ható etnocentrizmussal; de a jelenlegi nemzetközi jog éppen egyre tartalmibb és haté
konyabb próbál lenni. A legfőbb modern tartalom, az univerzalitás és a szekularizáció 
eredményeképpen, az emberi jogok kvázi-vallási eszméje.9 Itt tér vissza az igazságos 
háború vallási eszméjének abszolút (támadástól és védekezéstől független) legitimáci
ója, és itt ér véget a nemzetközi jog által elrendelt abszolút békeparancs morális érvé
nyessége. Az emberi jogok tömeges és súlyos megsértését, ami eléri a népirtás vagy a 
tömeges emberiesség elleni bűncselekmények határát, egy mai erkölcsi elmélet sem 
legitimálja.10 Az emberi jogok folyamatos betartása ugyanakkor egy szükségképpen 
individualisztikus társadalmat implikál, ami már jogi dokumentumok terén sem telje
sen elfogadott, sőt végső soron ellentmond az önrendelkezés elvének. Hogy egy ilyen 
társadalom -  erőszakkal vagy anélkül -  jogosan megteremthető, újabb nagy kérdések 
forrása. Ezeket a demokráciáról és a „liberális békéről" szóló fejezetben fogom meg
vizsgálni.
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A z  univerzalizálódás által létrehozott politikai eszmék és normarendszerek termé
szetesen politikailag (is) rendkívül fontos elvek, és ezek előmozdítása rendszeresen 
szerepel, mint casus belli, és mint lehetséges jus ad bellum is (mind erkölcsi, mind jogi 
értelemben). Ezek tehát az emberiség, az emberiesség és az emberi jogok, a demokrá
cia és a nemzet. Konkrétabban: a „nemzet" nevében indított háború (nemzeti felszaba
dító harcok, a nemzet dicsősége, ősi területe érdekében indított háborúk, stb.); a „de
mokrácia" nevében indított háború („pro-democratic intervention"); illetve az „embe
riesség" nevében indított háború (humanitárius beavatkozás). Ezek nagyjából mind 
megjelennek a nemzetközi jogrendben, nemegyszer mint azok alapjai.11 Ezért elemzé
semet ezek vizsgálatával fogom folytatni.

A nemzet eszméje és az önrendelkezés joga

A  nem zet fogalm a és keletkezése
A nemzet alapvetően egy új „politikai test" volt, amelyet a (francia és angol) polgári 
forradalmakat létrehozó polgárság ajánlott a nemesség által kisajátított régi helyett,12 
mely immár az egész népre kiterjedt: nemzet = nép = állam (államnemzet).13 Másfelől, 
ahol az új politikai testet körülvevő állami keretek csak az elnyomást fokozták, a nem
zeti (népi) kultúra pedig kézenfekvő kötőerőnek tűnt, azaz először Kelet-Közép Euró
pában, a sok nemzet felett uralkodó dinasztikus birodalmak területén, a nemzetet el
sősorban misztikus kulturális egységként, az „egy családból származók" nemzetség
mítoszának mai változataként értelmezték (kultúrnemzet).14 A XVIII. század dinaszti
kus érdekű, a népesség által eltűrt vagy megvetett háborúi után kézenfekvő gondolat 
volt, hogy ha egyszer mindenhol a nemzetek képviselői veszik kezükbe a kormány
zást, a világ sokkal békésebb lesz; a nemzeti felszabadító mozgalmak ezért is érezték 
magukat felsőbbrendűnek a legyőzni vágyott arisztokratikus rezsimeknél.

A nemzetállam létrejötte összefügg a liberális és demokratikus értékek elterjedésével 
is, de nem ellentmondásmentesen. A két fogalom először is felfogható ikertestvérek
ként, különösen ha születésük időpontjára, a francia forradalomra gondolunk: ,,[a]zt le
hetne mondani: csakis egyén kormányozhatja önmagát, ennélfogva a politikai társada
lomnak önmaga kormányzásához a lehető leghasonlóbbá kell válni az egyénhez. Ez az 
individualizált politikai test viszont a nemzet! Mint minden egyén, aki tudatában van 
individualitásának, aki maga akar lenni és nem más, a nemzet is tele van büszkeséggel, 
hiúsággal, gyakran ingerelhető és olykor agresszív."15 A nemzet tehát sokszor indivi
duumként viselkedik, miközben polgárai individuumának (identitásának) része lesz. 
A nemzetet másfelől felfoghatjuk úgy is, mint a demokrácia „külső határát":16 azon 
„közös ügyek" határát, melyek megvitatása mindenkit megillet -  kivéve az idegent. 
Természetesen minden politikai közösségen belül létrejön „a szegények és a gazdagok
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állama",17 de amíg a polgárok úgy érzik, hogy a közösen megszerezhető előnyök na
gyobbak az elképzelt hátrányoknál, az állam stabil marad: minél nagyobb a tere ezen 
esélyek megvitatásának, annál stabilabb.18 A nemzet ugyanakkor pótléka is lehet a de
mokráciának: ,,[m]ég a despotikus rendszerű államok is számíthattak saját népük támo
gatására, ha külső veszélyre hivatkoztak, és így helyettesítették a demokratikus 
konszenzust."19 A nemzet és a demokrácia végső soron szembe is fordulhat egymással, 
ha a nacionalista politika a demokratikus kormányzáson számon kéri a nemzet „valódi 
érdekét" -  így lesznek a demokrácia és a nemzet, „testvérfogalmakból" ellenségek.20 
Ezek az értelmezések és a belőlük fakadó kérdések különösen fontossá válnak, ha nagy
hatalmi politikává válik a „nemzetépítés" és a demokrácia globális elterjesztése.

Az állam a francia forradalom előtt mindig független volt a nemzettől; a „klasszi
kus", 1919 előtti nemzetközi jog pedig „nem garantálta az államok jogát a létezéshez. 
A  fortiori, nem garantálta nem állami szereplők jogát az állammá váláshoz."21 A nem
zetközi színtéren a nemzetállam megjelenésének négy lényeges hatása volt: egyrészt, 
megteremtett egy új nemzetközi rendszer-típust, a központi koalíciót. A központi koa
líció szükségképpen egy (inkább külső, fenyegető) ideológia által összetartott szövet
ség, amely mindig egyben egy veszélyes eszme belső hatásai, és az azt képviselő kül
ső fenyegetés ellen jön létre: első alkalommal a forradalmi és liberális eszmék ellen 
1814-ben, a Szent Szövetség; ezt követően a második világháború alatt a nácizmus, 
majd utána a kommunizmus ellen. ,,[N]em szükséges, hogy hatalmi egyensúly legyen 
a koalíción belül; a nagyhatalmak közötti megegyezés ezt feleslegessé teszi. Továbbá, 
a központi koalíció ereje további államokat vonzott kívülről. A kisebb hatalmak nem 
tudtak erőegyensúlyt képezni a nagyobbak ellen és inkább csatlakoztak hozzájuk."22 
A központi koalíciók általában rövid életűek: fennmaradásukhoz szükséges, hogy a 
háború megelőzése kulcsfontosságú legyen a résztvevők számára, hogy ne legyen kö
zöttük ideológiai szakadék, és hogy egyik fél se döntsön az izolacionizmus mellett.23

A másik lényeges következmény tulajdonképpen egy változás elmaradása: a szuve
renitás fogalmának fennmaradása. A szuverenitást tényleg egy döntéshozó személyre 
„méretezték", és bár már Grotius is hangsúlyozta, hogy „[njagyon tévednek azok, akik 
szerint a szuverenitás megosztása megy végbe olyankor, amikor a királyok úgy rendel
keznek, hogy egyes intézkedéseik csak a szenátus vagy más valamely más gyülekezet 
jóváhagyásával emelkednek törvényerőre",24 a szuverenitás egy személytől való elvé
tele és testületekre való delegálása elveszi a fogalom értelmét.25 Történelmileg termé
szetesen a szuverenitást nem lehetett eltörölni, hiszen a korai népképviseleti államok 
egy térben éltek abszolutisztikusakkal, a korábbi és elfogadott fogalmi keret tehát nél
külözhetetlenné volt. A szuverenitás viszont mindeközben lassan jelentést változtatott, 
és az abszolút uralkodók belső felelősségre vonhatatlanságából a teljes nemzeti politi
ka külső felelősségre vonhatatlanságává változott. Míg a dinasztikus uralkodók alap
vetően egy (általában rokoni) közösséget alkottak, akik tisztában voltak vele, hogy
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nem érdekük egymást elpusztítani, a nemzetek egymástól totálisan függetlennek kép
zelték magukat: a XIX. század elején a „nemzetek Európáját" mint független és testvé
ri népek közösségét vizionálták, akik, mivel nem akarnak semmit egymástól, nem is 
fognak háborúba keveredni egymással.26 Hogy mégsem így történt, annak a hagyomá
nyos hatalmi okokon túl magyarázata a nemzetállamok előbb említett „egyéniség"- 
mivolta is: Kissinger a Bismarckot követő nemzetközi politika leírásakor kilenc alka
lommal említi a „nemzeti büszkeséget", mint motivációt.27

Harmadsorban, a külügy és belügy közötti választóvonal relatívabbá vált: a kor
mányzatnak még despotikus országokban is folytonosan be kellett bizonyítaniuk, 
hogy „a nemzeti érdek szerint" vagy „a nemzet dicsőségéért" cselekednek; jobban is, 
mint a demokratikus államok, mert más legitimitás-forma (a tradicionális és a dinasz
tikus legitimitás eltűnésével) nem állt rendelkezésre.28 A külpolitikában így sokkal in
kább a hazai közönségre figyelve játszottak, mint korábban; a modern tömegmédia lét
rejöttével ez a jelenség még intenzívebbé vált.

Negyedszer, bár csak a huszadik század második felére, a nemzetállam lett gyakorla
tilag az egyetlen elfogadott politikai forma. A nemzet mint „politikai test" világszerte va
ló elterjedése, és a független nemzetállamokból álló nemzetközi jogrend létrejötte valójá
ban nem más, mint az önrendelkezési jog diadalra jutása és jogi kodifikációjának törté
nete. A „klasszikus" nemzetközi jog önmagát még mint tisztán európai fogalomrend
szert látta, a más kultúrához tartozó személyekkel és entitásokkal (ezek, természetesen, 
mindig etnocentrista látószögben, mint „barbárok" vagy „pogányok" jelentek meg) tör
ténő tranzakciók tekintetében a „természetjog" általános elveit (méltányosság, könyörü- 
letesség stb.) elegendőnek tartották -  különösen figyelembe véve, hogy milyen minimá
lis mértékű volt ez a kommunikáció.29 A gyarmatosítás előrehaladtával a nemzetközi jog 
kettős mércévé változott: az állammal nem rendelkező „vadakkal" szemben a nyugati ál
lamok egyértelműen a paternalista felsőbbrendűség tudatával közeledtek; a más kultú
rával és államtípussal rendelkező „barbároktól", az elismerés feltételeként, az (európai) 
„civilizáció" jegyeit kívánták meg.80 Bár a rendszer képmutató volt, hiszen egyenlősége 
elismeréséhez a nem európai államnak az európai civilizáció átvételére volt szüksége -  
amivel egyben beismerte eredendően „alacsonyabb rendű" voltát,31 mégis sikerült elter
jesztenie a bürokratikus nemzetállami formát, mint egyetlen elfogadható, a (territoriális) 
nemzetközi rendbe beilleszkedni képes alakulatot. Ez, olyan területeken, ahol csak a tör
zsi-nemzetségi formának volt hagyománya, például Fekete-Afrikában, vagy az arab vi
lágban, működésképtelen vagy elidegenedett államok létrejöttével járt, amelyek képtele
nek reprodukálni az európai nemzetállam polgárait az állammal egy politikai testté ko
vácsoló ideológiai arculatát.32 Ezeknek a volt gyarmatok határait kötelezően és gyakor
latilag megváltoztathatatlanul öröklő entitásoknak, ha belső stabilitást akartak, nem volt 
más lehetőségük, mint megpróbálkozni a kultúrnemzet egy formájának létrehozásával, 
kivéve, hogy általában közös kulturális alap sem állt ehhez rendelkezésre.33
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A z  önrendelkezés jogának nem zetközi jogi elfogadása és következm ényei 
Az önrendelkezésnek három különböző értelmezése van: egyfelől a belső önrendelke
zési jog, avagy a jog az autonómiára; másfelől a külső önrendelkezési jog, a független, 
szuverén állam létrehozásának joga; harmadrészt pedig az önrendelkezés joga, mint 
demokratikus jog, jog a politikai berendezkedés megválasztására.34 Bár a harmadik ér
telmezés nem gyakran használt, több alapvető emberi jogi dokum entumban 
szerepel,35 és az utóbbi években újra tudományos vita tárgya lett, mint jog a demokrá
ciára -  ezt a következő fejezetben fogom megvizsgálni. Koskenniemi általánosságban 
mondhatja, hogy a önrendelkezés joga és a területi sérthetetlenség joga ugyanannak a 
jognak a két oldala, ha ezt az államhoz rendeljük (jogilag);36 de politikai értelmében ez 
a jog az államot megelőzi (a kultúrnemzeti felfogás alapján) illetve folyamatosan 
fennáll.37 Jelenleg azok az esetek relevánsak, amikor az önrendelkezés joga és a bel- 
ügyekbe való be nem avatkozás elve ellentmondanak egymásnak: az elszakadni kívá
nó államrész jogi helyzete, és a polgárháborúba beavatkozás nemzetközi kötelessége.

A nemzetközi viszonyok terén a nemzet fogalma totális győzelmet 1917-et követő
en aratott, amikor Wilson az Egyesült Államok élén belépett az első világháborúba, és 
közzétette az önrendelkezés és a kollektív biztonság elvére alapozott új világrend
tervezetét.38 A kollektív biztonság elméletével az előző fejezetben foglalkoztam; a bé
kés nemzetállamok rendszerének gondolata, amellett, hogy a világháborúért való fele
lősséget kizárólag a kelet-európai autokratikus rendszerekre terhelte -  figyelmen kívül 
hagyva a demokratikus országok népességének lelkesedését a háború kezdetekor -, az 
előző század „Népek Európája"-elképzelésnek egy alig modernizált változata volt.

A nemzetállam létrehozásának nemzetközi szükségességének folyamata hozta meg 
az önrendelkezés elvének nemzetközi jogi elismerését, először, az 1950-60-es évek során, 
csak a gyarmati országok felszabadulási jogaként. Mindaddig az önrendelkezési jog (a 
Népszövetség, és később az ENSZ gyakorlatában) csak mint a kisebbségi jogok lehetősé
ge szerepelt, elsősorban mint a kulturális önazonosság joga -  egyszóval mint egyéni em
beri jog, és nem mint egy független vagy autonóm „politikai test" létrehozásának joga.39

A politikai test létrehozásának jogát, abban az értelemben, hogy minden népnek sa
ját állam jár, mely e csoport tagjait maradéktalanul egybefogja (ez tehát egyenlő az el
szakadás jogával), a nemzetközi jog saját hatáskörén kívülinek nyilvánította. Minden ál
lamnak joga saját területi integritását minden lehetséges (az emberi jogokat és a nem
zetközi humanitárius jogot nem sértő) eszközzel védeni, az állam alatti szereplőkre pe
dig a nemzetközi jog, mivel nem alanyai annak, nem rak olyan kötelezettséget, hogy ne 
nyilvánítsák magukat függetlennek.40 Ugyanakkor az államok alapvető (politikai) érde
ke, hogy egész területüket megtartsák, így az új államoknak, ha nem rendkívüli körül
mények között jöttek létre, rendkívül nehéz magukat elismertetni.41 Ez, noha általános 
gyakorlat, nem szokásjog -  nem társul hozzá opinio juris, az államelismerést pedig az ál
lamok elszántan védelmezik a jog elől, mint külpolitikai játékterük fontos részét.42 Az
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önrendelkezési jog azon alapkérdése, hogy „ki az a nép, akit ez a jog megillet?", nem 
igazán merül fel (természetesen az a nép, aki(k) ezt döntő tömegben állítják magukról); 
a valódi kérdés az, hogy hol van a határa a népnek, mind földrajzi, mind személyi 
értelemben.43 Az önrendelkezni kívánó népek, mindezen túl, szaporodnak is: ma a Bal
kánon olyan népek akarnak saját államot, akiket nyolcvan éve még saját elitjeik is önál
lóan életképtelennek ítélt. Crawford méltán használja a matrjoska-baba hasonlatot.44

Az önrendelkezési elv gyakorlata azonnali és katasztrofális következményekhez ve
zetett: „[ojlyan kontinenst akartak létrehozni, melyet az etnikailag és nyelvileg homo
gén népesség által lakott, precízen meghatározott territoriális államok jellemeznek, ez 
azonban logikusan vezetett el a tömeges kiűzetéshez és a kisebbségek kiirtásához",45 
hiszen az etnikailag teljesen egynemű népesség a történelem során mindaddig isme
retlen volt, de legalább is nem bírt politikai jelentőséggel. A „határkiigazításokat" to
vább súlyosbította, hogy az etnikai határok, ahol létre is jönnek, nem vezetnek lakható 
államok kialakításához, az etnikai elvet mindenhol lerontják gazdasági, katonai, biz
tonságpolitikai megfontolások, eleve lehetetlenné téve egy békés „népek Európáját".46

A földrajzi bizonytalanság és a (geo)politikai mohóság vezetett az 1990-es évek „új 
típusú" etnikai konfliktusaihoz is, melyek az Európában az első világháború után le
zajlott „tiszta nemzetállamok" megteremtését célozzák, csak sokkal brutálisabb eszkö
zökkel -  közelmúltbeli példák a jugoszláv konfliktus(ok), vagy a ruandai népirtás. Eu
rópa etnikai sokszínűsége -  bár ezúttal az Európán kívüli bevándorlásnak köszönhe
tően -  azóta mellesleg visszaállt, és a nemzetfeletti integrációk hajnalával politikai je
lentősége újra csökkent. Máshol viszont a nemzet az alapvető, sőt a megteremtendő 
csoport, amit hasonló módszerekkel „igazítanak" az államhoz, mint régen 
Európában 47 Az etnikai konfliktusokat politikai céllal robbantják ki, természetesen 
meglévő különbségeket indokul véve, de a konfliktus kitörése után meginduló gyűlö
letspirál már elsöpri az eredeti (általában belpolitikái okokat.48 Mindkét, például vett 
esetünkben jelen van egy demagóg vezéregyéniség (Milosevic, illetve Habriyama), aki 
népcsoportja vélt vagy valós sérelmeit a szomszédos népek ellen irányítja. Ezek a (már 
folyó) konfliktusok már túl vannak az igazságosságon, és a hegeli „elismerésért", 
avagy, Carl Schmitt szavaival „a másik, az idegen" ellen folynak, akinek a „lényegéhez 
elegendő, hogy különösen intenzív értelemben egzisztenciálisan valami más és 
idegen".49 Ezért nem is ítélhetők el, vagy legalább is nem oldhatók meg, sem jogi, sem 
erkölcsi eljárásokkal és módszerekkel. A „nemzetközi közösséget" az ilyen konfliktu
sok különösen nehéz helyzetbe hozzák: a jogi status quo megsértése jogi, a jus in hello 
tömeges megsértése erkölcsi kötelességgé teszi a beavatkozást, de politikai alternatívát 
a béketeremtés nem tud nyújtani. A kölcsönös és tömeges emberi jogi jogsértések után 
nehéz komolyan venni a békés egymás mellett élés alapelvét, a nemzetközi közösség 
érdeke pedig csak az emberi jogi minimum visszaállítására terjed ki, politikai rende
zést, az önrendelkezés és a területi integritás alapelvei között őrlődve (mint jelenleg
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Koszovóban), nem tudnak és néha, a pillanatnyi békehelyzet megó'rzéséért, nem is 
akarnak nyújtani. Bár a kirobbantó felet könnyen fel lehet ismerni, sőt legyőzni, veze
tőit törvényszék elé állítani és a népet démonizálni, a lerombolt status quót visszaállíta
ni lehetetlen. Ennek következményeit és ellentmondásait a humanitárius beavatkozás 
vizsgálatánál fogom számba venni.

Demokrácia és „liberális béke"

A kollektív biztonság és az ENSZ-rendszer sikertelensége magyarázható azzal is, hogy 
nem hatolt eléggé „mélyre", így nem változtathatta meg a külpolitika logikáját: az ál
lamokat elfogadta mint „önrendelkező" (tehát politikai berendezkedésüket maguk 
meghatározó) entitásokat, így az állami berendezkedésben inherens háborús okokat 
nem tudta -  esetleg nem is akarta -  megváltoztatni. Márpedig a támadó háború okai 
és döntése mindig belpolitikai. A „liberális béke" elmélete az a megfigyelés és ebből 
következő elméleti tétel, hogy a liberális elvek alapján berendezkedett, demokratikus 
államok nem viselnek egymás ellen háborút, ezért az örök béke megteremtésének 
egyetlen módja a demokráciák világméretű elterjesztése. A „liberális béke" alaptézise 
és filozófiai kifejtése Kanttól származik, aki „az Örök Béke első definitiv cikkelyeként" 
azt a követelményt fogalmazta meg, hogy „a polgári alkotmány minden államban köz- 
társasági legyen". Mert ,,[o]ly esetben, amikor az állampolgárok hozzájárulása szüksé
ges annak eldöntéséhez, hogy »legyen-e háború, vagy sem« -  s a köztársasági alkot
mány szerint ez nem is történhetik máskép -  úgy mi sem természetesebb, mint az, 
hogy: nagyon is meggondolják magukat, vájjon ily fájdalmas játékba belekezdjenek-e? 
Annál is inkább, mert a háború minden sanyarúságát maguknak kell viselniök. így: 
maguknak kell harcolniok; a háború költségeit saját vagyonukból kell előteremteniök; 
a pusztulást, amit a háború okoz, nekik kell helyreállítaniok; s végül a bajok betetőzé
seképp, a békét magát is megkeserítő -  és az új háborúk miatt soha meg nem szűnő -  
adósságok törlesztését is magukra kell vállalniok."50. Persze sok olyan eset van, ami
kor a „szabad polgárok" a háború mellett döntenek, de ezt valóban csökkentik a 
széles(ebb) érdekképviseletet biztosító mechanizmusok (képviseleti demokrácia, szó
lásszabadság), a békét, a kereskedelmet és a fogyasztást helyeslő liberális ideológiák, 
és a más liberális (demokratikus) államok felé irányuló rokonszenv.51 A liberalizmus 
mindenesetre „békésen hódító" ideológia, mint a kereszténység, amely mindenáron 
terjeszkedni akar -  ha lehet békésen, de Owen megfigyelései szerint a liberális államok 
a nem liberálisakkal szemben igen agresszívan tudnak viselkedni.52

További, a hadviselést befolyásoló tényezők származnak abból, hogy a mai nyugati 
demokráciák legfeljebb közvetett módon (azaz sorozott hadseregek nélkül), és komo
lyabb (a fogyasztói társadalom működését veszélyeztető) anyagi terhek nélkül szeret-
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nek háborúzni.53 Ennek a furcsa jelenségnek, a „virtuális háborúnak", több oka és két 
furcsa következménye van. Az okokkal, a demokrácia működésmódjával, a fogyasztói 
társadalom hatásával az értékekre, és a tömegmédia hatásaival, már csak a terjedelmi 
korlátok miatt is, nem foglalkozom ebben a dolgozatban. A következmények: a mini
mális áldozattal járó, csúcstechnológiát használó „humánus hadviselés", mint a kora
beli jus in hello gyakorlata; és az áldozatok helyett és érdekében cselekvő demokrácia
párti beavatkozás, mint új, a gyakorlatba átvitt jus ad h é liu m é

Az ENSZ, mint világszervezet logikájához természetes módon hozzátartozik, hogy a 
Föld minden állama és népe előtt nyitott -  ellentétben elődjével, a Népszövetséggel. Ez 
is egyfajta liberalizmust testesít meg, a liberalizmus toleráns, pluralisztikus elveit kiter
jesztve a nemzetközi szférára. Ez a liberalizmus ugyancsak összhangban van a (klasszi
kus) nemzetközi jog alapvetően eljárási jellegével, miközben bízik abban, hogy az álla
mok szabad belátásukból átveszik a demokratikus államberendezkedést, és végső so
ron létrehozzák a világbékét (Charta-liberalizmus).55 A „liberális béke" harciasabb 
propagátorai viszont egyéni szinten értelmezik a liberalizmust, azaz a polgári-politikai 
emberi jogok, a demokrácia és a piacgazdaság világméretű elterjesztéséért a szuvereni
tást nem az állam, hanem a „nép" jogává alakítják (nem pluralisztikus liberalizmus), és 
állítják, hogy azok az államok, amelyek nem adják meg polgáraik számára a demokra
tikus államberendezkedést, saját népük szuverenitását megsértik: ilyenkor a nemzetkö
zi közösség joga (esetleg kötelessége) a beavatkozás.56 A létrehozandó világrend mind
két esetben egy individuális társadalom-berendezkedés lenne, amely az egyéni érdekek 
alapvető volta és a közösség hiánya miatt legfeljebb az egyéni bűnözés számára nyújta
na teret, de a háborút megszüntetné; a „nem pluralisztikus liberalizmus" viszont ezt kö
telezően, és gyakorlatilag a kulturális különbségekre való tekintet nélkül tenné.

A nem pluralisztikus liberalizmus egyesíti az önrendelkezés jogát (mint jog a demok
ráciára) a demokráciához való joggal és az emberi jogokkal; és ezek világméretű elterjesz
tése érdekében szabaddá teszi a háborúindítást -  ezáltal semmibe veszi az állami szuve
renitást. Az állam viszont, legalább formális szuverenitás nélkül, teljesen megszűnik ál
lam lenni, és egy olyan világrendnek adja át a helyét, ahol az egyén és a globális szint kö
zött nincs e kettőtől független hatalommal felruházott szereplő -  nincs politikai közösség.

Az emberek mint egyének részvétele a politikai térben, és nem mint egy közösség 
tagjai, annak a veszélyét hordozza magában, hogy a politikai tér elveszíti értelmét -  ha 
csak mint egyének vesznek részt a közügyekben, miért érintik őket azok a közügyek? 
Mi az összetartó ereje ennek a térnek, hiszen az érdekek az embereket csak pillanatnyi
lag egyesítik, és amennyire egy érdek mellett egyesíti, más érdekek szerint megosztja 
őket?57 Az emberi egyéniség képzete viszont nem tűr el olyan eszményt, amiért magát 
fel kéne áldoznia: az egyetlen nagyobb egység maga az „emberiség", ami itt nem jelent 
mást, mint mindenkinek megadni az önérdek szerint való cselekvés lehetőségét.58 A kö
zösséghez való, az életnél is fontosabb kötődés hiánya teszi a liberális világszemléletet
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alkalmassá az „örök béke" megvalósítására: míg a hasonló személyes etikájú vallások 
és kultúrák ismernek a békénél és gazdagságnál magasabb értékeket is, amelyekért az 
embernek „érdemes magát feláldozni" (haza, Isten stb.), a liberális etika nem ismer 
ilyet. A liberális világképben az egyetlen magasabb érték az „emberiség" -  ez viszont 
egy meghatározhatatlanul üres eszmény: „Manapság a politika színpadának valamen
nyi szereplője az emberiségre hivatkozik. Valamennyien az »emberiség nevében« cse
lekszünk, s az emberiség szolgálatában sok különböző dolgot teszünk. Eközben az »em
beriség« egészen eltérő értelmezéseit tarthatjuk szem előtt, s végeredményben az »em
beriség« három értelmezése még egybe is olvadhat."59 Az emberi jogokon alapuló örök 
béke eszméje tehát a politikum nélküli világ eszméje, legalább is mind Carl Schmitt, 
mind Pierre Manent fogalmai szerint.60 Ebben a világban gyakorlatilag édesmindegy 
lenne, hogy csak egy (világ)állam létezik, vagy ugyanannyi (vagy több), mint ma, mivel 
az állam(ok) csak igazgatási és szakpolitikai kérdésekben dönthetnének.

Az Egyesült Államok tehát, mint a „liberális béke" fő propagátora, azért háborúzik, 
hogy ne legyen több háború (mint már, ideológiák által vezetve, annyian, annyiszor a 
történelem során), viszont tudnia kell, hogy a megvalósult „liberális béke" saját szuve
rén államiságát is lerombolná. Efölött úgy siklik el, hogy feltételezi, hogy a békés és li
berális „új világ" mögé sorakozna fel. „[E szerint] az európaiakat nagyobb kötelezett
ségvállalásra buzdítják a szövetségen belül, anélkül azonban, hogy bármilyen beleszó
lást adnának nekik a koalíciós stratégia formálásába vagy a hadműveletek vezetésébe. 
Ebben a sémában a szövetségnek csupán egy valódi szereplője van, ez pedig az Egye
sült Államok, amely kiterjeszti védelmét, és ezért cserébe azt várja az európaiaktól, 
hogy »viseljék ezt el és fogják be a szájukat«, vásároljanak amerikai fegyvereket, és úgy 
táncoljanak, ahogy Amerika fütyül. (...) Mivel azonban ez a perspektíva a valóságra 
épül, (...) ez az »Amerika vezette NATO« paradigma gyakran felbukkan az Egyesült 
Államok politikai gondolkodásában, legalább is a törvényhozás szintjén"61

A politika nélküli világ megteremtésének politikája természetesen szintén politika, 
csak kissé eszkatologikus színezetű. „[Ú]gy teszünk, minthogyha a bűnözők megbün
tetése után mindjárt be is köszöntene a béke. Ez a feltételezés azonban vagy tautologi- 
kus vagy eszkatologikus. Tautologikus, amennyiben gondolatban minden zavarkeltő 
tényezőt eltüntetünk: akkor persze automatikusan be kell állnia a békének és a nyuga
lomnak. (Csak éppen azokról az újabb zavarkeltő tényezőkről feledkezünk meg, ame
lyek nyilvánvalóan színre fognak lépni.) Eszkatologikus, amennyiben azt tételezzük, 
hogy megjött az »idők vége«, s hogy egy »végső harc« után élvezni fogjuk a béke 
aranygyümölcseit. Vagyis megelőlegezzük az »idők végét«, megelőlegezzük a jövendő 
békét, és úgy teszünk, mintha már itt volna."62

A demokrácia-párti beavatkozás itt közvetlenül összeér a „régi" igazságos háború
elméletekkel: egy abszolút cél, az „örök béke" érdekében bárhol, bárki (aki megfelelő 
hatalommal rendelkezik) beavatkozhat olyan emberek „üdvéért", akik ezt nem kérték
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és talán nincs is rá igényük. Ezzel a szemlélettel John Stuart Mill gondolatait szokás 
szembeállítani, aki szerint bármely nép csak akkor tud mit kezdeni a szabadsággal, ha 
maga vívta azt ki magának.63 Gondolatainak aktualitását úgy tűnik, a jelenlegi iraki 
helyzet igazolja.

„Humánus hadviselés": a jelenkori jus in hello gyakorlata

A humanitárius beavatkozás, mint politika nélküli külpolitika végrehajtásának termé
szetes módja a „humánus hadviselés", mint áldozatok nélküli háború. Mivel a nyuga
ti demokráciák nem engedik meg saját katonáik feláldozását (még önkéntes katonáikét 
sem!), ha nem létfontosságú konfliktusról van szó, és mivel a média folyamatos figyel
me és jelenléte miatt a jus in bellora is fokozottan kell figyelniük a katonáknak, ezért egy 
humanitárius beavatkozást végrehajtó hadseregnek három, egymásnak ellentmondó 
célt kell egyszerre teljesítenie. Ezek a célok az ellenség legyőzése, a saját erők sértetlen
ségének megőrzése, és a civil áldozatok elkerülése.

Bár ezek a célok természetesen eddig is léteztek, a haditechnika, pontosabban a pre
cíziós lőszerek létezése mindhárom cél egyidejű és tökéletes megvalósításának ígéretét 
hordozza magában. A távirányított lőszerek (irányított bombák, cirkálórakéták, stb.) és 
a precíziós célzást lehetővé tevő, gyakorlatilag elháríthatatlan információszerzési mód
szerek (műholdas információszerzés, pilóta nélküli felderítőgépek stb.) együtt -  a hi
bamentes működést feltételezve -  Isteni hatalmat ad azt használó fél kezébe, minden
tudást és mindenhatóságot, élet és halál feletti uralmat, gyakorlatilag egyes emberek
re lebontva. Ezt a képet tovább erősítik a támadó repülőgépek által keltett szimbolikus 
asszociációk, a hangsebesség körül, csöves légvédelmi eszközök által elérhetetlen ma
gasságban támadó repülőgépek bombái és a „tüzes Istennyila" archetipikus képe kö
zötti hasonlóság, a mennydörgés és a repülőgépzúgás közötti összetéveszthetőségig 
terjedve. Az Egyesült Államok gyakorlatilag minden háborúja elején megpróbálja ve
zető személyek feltételezett tartózkodási helyei ellen használni precíziós támadó ké
pességeit, ami megint csak a „gonosz megbüntetésének/ megsemmisítésének" csodás, 
deus ex mcichina (szó szoros értelmében!) képét erősíti. Az ellenség által befolyásolhatat
lan hatalom, a morális indokok, és az ezekből fakadó hadviselési önmérséklet valóban 
kvázi-Isteni magasságokba emeli a „humánus háború" végrehajtóit.

Szekulárisabb szemszögből nézve, a sikeres precíziós hadviselés a háború „nemzet
közi rendfenntartó eszközzé" való átalakításának csúcspontja: csak a „bűnös" ellensé
ges vezért, a nemzetközi krízis valódi felelősét veszi célba, és ideális esetben egyetlen 
„ártatlan" állampolgár sem sérül meg. A háború kollektív vállalkozásból, a nemzeti 
egység végső demonstrációjából átalakul vadászgépek által végrehajtott rendőri akció
vá, amely megcáfolja Walzer érvét a háború súlyosságáról: „az erőt nem lehet úgy hasz
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nálni nemzetek között, ahogy személyek között gyakran lehet, azaz anélkül, hogy [má
sok] élet[é]t veszélyeztetnénk."64. Egyben a liberális világkép apoteózisa lenne ez a faj
ta konfliktus, ahol minden személyt mint egyént, bűnössége vagy ártatlansága (tehát jo
gi kritériumok) alapján, és nem mint a nemzet (vallás stb.) egy tagját, magát többé vagy 
kevésbé önkéntesen feláldozó személyt (tehát politikai kritériumok mentén) ítélik meg.

A baj csupán az, hogy -  errare humánum est -  a digitális információszerzésnek is van
nak határai, és az akciók végrehajtásába hibák csúsznak. Ez lerontja a „humánus hadvi
selés" morális oldalát, mert a propagált tökéletesség sem a „bűnösök" biztos elérése, 
sem az „ártatlanok" biztos védelme terén nem érvényesül. Tovább ront a megvalósulá
son, hogy a három cél végsó' soron egymásnak ellentmond: a civileket nem veszélyez
tető precíz célzáshoz a pilótáknak alacsonyan kell repülni, ami számukra veszélyes; ha 
magasan repülnek, és fokozottan figyelnek a civilek sértetlenségére, az a szóba jöhető 
célpontok számát csökkenti drasztikusan; a biztonságos magasságból, sok célpontra 
irányuló támadás pedig szükségképpen okoz károkat civileknek is.65 Ebből a három
szögből, szükségképpen, a politikai és a katonai oldal kerül ki győztesen a morális ká
rára: egyetlen hadviselő fél sem engedheti meg magának a győzelem nélkül való vissza
vonulást, ha ezt nem a katonai szükségszerűség diktálja; a hadsereg pedig érthetően 
többre becsüli saját emberei életét ismeretlen és névtelen „civilekénél". A hibák, a 
„kompromisszumos humanizmus", és nem általánosan elismert (nem jogi) jus ad bellum 
együtt az Egyesült Államokat a képmutató zsarnok szerepébe helyezi, ami tulajdonkép
pen ellentétes az Egyesült Államok minden szándékával. A nem elismert morális indok 
és a frontálisan legyőzhetetlen erő hasonló válaszlépést gerjesztett azoktól, akik egyál
talán nem ismerik el a nyugati államok erkölcsi-ideológiai érveit: a terrorizmust.

Ajus in hello visszahatása ajus ad héliumra: 
partizánháború és terrorizmus

Az egyéniség elterjedését mutatja két hasonló hadviselési forma: a partizán és a terro
rista. Mindkettő nem állami szereplő; egyiknek sincs hadviselési legitimitása semmi
lyen régi elmélet szerint -  mindkettő magának adományozza ezt a legitimitást, ame
lyet a nemzetközi jog a partizán esetében elismer, a terrorista esetében nem.

A partizánháború két fő jellemzőben tér el a hagyományos háborútól: 1. a partizán 
független bármilyen főhatalomtól; akkor jön létre, ha az állam már letette a fegyvert: a 
partizán harcmodor szerint harcoló hivatásos katona lehet mélységi felderítő, kom
mandós, deszantos, kém, (partizán-)vadász, portyázó vagy más egységtípus tagja, de 
semmiképpen sem partizán. Ha a partizán összevész és kilép partizáncsoportjából, 
esetleg új partizánosztagot alapít, ez státusán nem változtat; míg egy „alternatív álla
mi hadsereg" alapítása nyilvánvalóan nonszensz. A partizán tehát jogot formál arra,
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hogy kilépjen az állam által elfogadott (és polgáraira nézve kötelezővé nyilvánított) 
fegyverszüneti vagy békemegállapodáson, és „saját kezébe vegye a haza védelmét".66 
2. A partizán, miközben elismeri és betartja a jus in bellot, egyszerre próbál hadviselő és 
civil lenni: tudatosan pajzsként és túszként használja saját megszállott népét, akiktől 
függ nem csak ellátása és támogatása, hanem védelme terén is függ; addig nem lehet 
megállítani, amíg a megszállók betartják a jus in hellot. A partizán tehát tudatosan és 
kétszínűén provokálja a megszállókat, és erre a gyöngeségéből fakadó szükségszerű
ség eszméjéből keres igazolást; támogatottsága (és győzelmi esélyei) aszerint növeked
nek, minél kevésbé tartja be ellensége a hadijogot.67 Ennek megfelelően, a sikeres par
tizánellenes hadműveletek (tulajdonképpen egyben politikai műveletek) vidéki-pa
raszti hátországuktól fosztják meg a partizánokat -  politikai rendezéssel, földosztással, 
jutalmakkal, amnesztiával, esetleg jóléti növekedést eredményező áttelepítéssel -  mi
közben katonailag csak kicsi, magasan képzett, fegyelmezett, harcmodorukat tekintve 
„ellenpartizánoknak" nevezhető egységeket vetettek be ellenük.68

Ha a partizán ellen megkülönböztetés nélkül próbálnak harcolni, és a partizán meg
felelő politikai támogatással rendelkezik, a gerillaháború könnyen és gyorsan átalakul
hat totális népfelkeléssé, ahol gyakorlatilag minden ellenséges civil egyben had
viselő.69 Egy ilyen háború katonai eszközökkel megnyerhetetlen, legfeljebb népirtással 
vagy elűzéssel fejezhető be; mondhatjuk, a háború mint politikai eszköz itt alkalmaz- 
hatatlan, a rendezés lehetősége visszatér politikai szintre.

A terrorista ezzel szemben már nem csak saját oldalán, de az ellenség oldalán is meg
szünteti a hadviselő-nem hadviselő különbséget. A terrorizmus nemzetközi jogi definí
ciójában, akárcsak az agresszióéban, sohasem sikerült megegyezni az államoknak; a ter
rort, kétszáz éves története során,70 összekötötték állami cselekedetekkel csakúgy, mint 
államellenesekkel, célpontjai között éppúgy voltak gondosan kiválasztott magas tiszt
ségviselők, ahogy véletlenszerűen célpontnak kitűzött névtelen átlagemberek csoportjai.

A terrorizmus valójában harcmodor, melynek lényege a korlátlan félelemkeltés. 
A terrorista véletlenszerű, a bűnösséget nélkülöző (vagy egész népekre, társadalmi 
csoportokra válogatás nélkül kiterjesztő) célpontválasztásának célja teljes társadalmi 
rendszerek destabilizálása; vagy fordítva, társadalmi támogatottság nélküli rezsimek 
fenntartása. Az állami terror, ha még alatta marad a népirtás mércéjének, nemzetközi 
jogilag ma is beliigynek számít, ezért továbbiakban csak az államellenes terrorról írok. 
Ennek történelmileg is kétféle módszere volt, melyet Walzer után nevezhetünk „régi" 
és „új" terrorizmusnak -  hozzátéve a Walzer által 1977-ben még nem ismert „legújabb" 
formáját, melyet az iszlám szélsőségesek testesítenek meg. Walzer két korszaka a má
sodik világháború előtti („régi") és utáni („új") terrorizmusokat különbözteti meg, a 
fordulópontnak pedig a második világháborús terrorbombázásokat tekinti, mint 
olyan, végül minden hadviselő által elfogadott erőszakos módszert, mely megkülön
böztetés nélkül ölt, és melyet nem állami csoportok a háború után le tudtak utánozni.71
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A régi, ókori gyökerekig visszamenő' terrorizmus célpontjai kizárólag állami tisztség- 
viselők voltak, a félelemkeltés céltáblája pedig az állam vagy az uralkodó elit volt.72 
A terrorista így a „magányos hős" vagy akár a „mártír" képében tetszeleghetett, morá
lis bűne is tulajdonképpen csak az önbíráskodás volt; másfelől persze célja volt a teljes 
állami és esetleg szociális rendszer összedöntése.73 A terrorista így alapvetően nem „er
kölcs nélküli", hanem „jog nélküli" személy: a létező (jogi) normák tagadásával a ter
mészeti állapotba helyezi vissza magát, a fennálló rend erőszakos „kritikájáért".74 
A terrorizmus egymást követő „hullámai"75 során a magas állami tisztségviselők szűk 
célponti köre fokozatosan kiterjedt a rendőrségre és alacsonyabb tisztségviselőkre, a 
megszálló vagy telepes idegen csoporton belül bárkire, majd a hatvanas évektől az el
lenségen belül bárkire. A terrorizmus tehát „régi" formájában a forradalom „megspó
rolásának" módja volt, olyan erőszakos politikai stratégia, melynek célja tömegtámo
gatás nélkül rendszerváltozás létrehozása.76 A terrorista az elfogását követő bírósági 
tárgyalást és „mártírhalálát" propagandacélokra próbálta felhasználni, egyebek között 
kivégzőit meggyőzni igazáról, „őknek" csak az uralkodó elitet tekintette. „Új" formá
ja már sokkal élesebb határokat vont a „mi" és az „ők" közé, és politikai céljaik érde
kében képesek voltak „totális magánháborút" indítani az „ők" ellen.77 Ha a „régi" ter
rorizmus a forradalom „olcsó helyetteseként" szolgált, az „új" a partizánháborút he
lyettesítette hasonló módon. A terrorizmus propaganda-eszköztára itt már nélkülözi a 
meggyőzési elemeket: az ellenséget már csak megfélemlíteni kívánja.

A kilencvenes évektől jelentkező negyedik hullám már nem követi egyik stratégiát 
sem: totálisan megkülönböztetés nélkül öl, politikai programja nincs vagy nagyon ho
mályos és változó, sőt, az öngyilkos merénylő, mint fegyver, bevetése minden politikai 
cél megvetéséről szól. Az öngyilkos merénylő a küzdelmet a politikai szintről a transz
cendens szintre viszi át, ami túl van a racionális célokon, az elbírálhatóságon, sőt a győ
zelmen is: mivel a harcos előbb pusztítja el magát, mint ellenségeit, kifejezi azt is, hogy 
az ellenség halála fontosabb saját győzelménél (amihez életben kéne maradnia). Ugyan
csak ez az első alkalom, hogy a terrorista és célpontja különböző kultúrkörökből szár
maznak: ez a „konfliktus" valódi, politikai azonosítását is felettébb nehézzé teszi (tekin
tettel az iszlám transzcendens és a nyugat szekuláris világképére). Ez a terrorizmus már 
nem abban az értelemben vív totális háborút, hogy a politikai célokat elválaszthatatla
nul összeköti a háború eszközével; hanem a háborút a politikai cél helyére rendeli78

Én mégis amellett érvelnék, hogy a terrorizmus működési mintázata tükrözi a „hu
mánus háborúk" logikáját, ahogy az „új" terrorizmus a második világháborús hadvi
selők logikáját. Mindkét harcforma egy megfellebbezhetetlen és megfelelően üres 
(konkrét, [kvázi-jpolitikai célokkal való megtöltésre alkalmas) morális felsőbbségre hi
vatkozik a harchoz: „Istenre", illetve az „emberiségre". Mindkét harcforma úgy támad, 
hogy effektive lehetetlenné teszi a védekezést: a „humánus hadviselés" a technika, a 
terrorizmus az információhiány révén. Ezáltal mindkét harcmodor „isteni" -  avagy
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„ördögi" -  kvalitásokra tesz szert, melyet sem katonai módszerekkel (fizikailag), sem 
politikai módszerekkel (ellenérvekkel) nem lehet elhárítani -  mindkét hadviselési for
ma elveti a jogot egy erkölcsi alapozású „természeti állapot" kedvéért. Ez természete
sen nem jelenti azt, hogy morálisan is egyenértékű lenne a két hadviselési módszer: 
míg a „humánus hadviselés" lehetőleg tiszteli az ellenség életét is, és megkülönböztet 
hadviselők és nem hadviselők között, a terrorizmus nem ismer semmiféle tiszteletet 
vagy megkülönböztetést. De jelenti azt, hogy a terroristák is kvázi-politikai célokért 
küzdenek (legalább is annyira, mint a „humanitárius beavatkozók") -  saját vallási-ho
lisztikus világképük megőrzéséért, és nem „magánhóbortból" vagy „őrültségből".79

Minden típusára jellemző viszont, hogy a terrorizmus -  egyfelől mivel elitista felépí
tése ellenére mindig népi érdekek képviselőinek vallotta magát, másfelől mivel másod
lagos célpontjai (akikben rettegést próbál kelteni) sokkalta többen vannak, mint elsőd
leges célpontjai (akiket fizikailag támad) -  két szinten zajló küzdelmet vitt végbe: erő
szakos cselekményeket az utcán, és propagandaháborút a képernyőkön vagy a tárgya
lóteremben. A modern tömegmédia a terrorista szervezetek számára létfontosságú; lét
rejötte egybeesik az alfabetizmus (és az újságolvasás) elterjedésével.80 Ebben is eltér a 
partizánmozgalmaktól, akiknek nem kell széles körű propaganda: tevékenységüket 
széles körben eleve elfogadott értékekkel igazolják, mint a nemzeti függetlenség.

Összegzés

A nemzetközi jog és legfőbb célja, a világbéke megteremtése előtt számos kihívás áll, 
miközben jelenleg (újra...) úgy tűnik, hogy csak karnyújtásnyira vagyunk tőle. A nem
zetközi jog pozitív alapokon -  egy „világtörvényhozás" felállításáig semmiképpen -  
nem működhet; természetjogi alapokon viszont nem módosítgatható célszerűségi ala
pon, illetve egy kevésbé szigorú erkölcsiség irányába. Ha viszont nem fogadjuk el a 
politikailag többé-kevésbé elfogadott, a hadviselést engedélyező eszmék „beilleszté
sét" a nemzetközi jogba, akkor fennáll a veszély, hogy a politika -  mint az igazságos 
háború klasszikus elméletének korában törvényszerűen -  túllép a tiltó és korlátozó 
normákon, amelyek így a légvárak között találják magukat.81

A végső kérdés az marad, hogy mi hozza közelebb (ha egyáltalán elérhető) a világ
békét: ha a nemzetközi jog jelenlegi szigorát szóban elismerjük, de tettekben megkerül
jük; vagy ha az erőszak tilalmán lazítva, a békét mint végső célt odébb toljuk, de a hoz
zá vezető utat nem csak politikailag, hanem jogilag is legitimáljuk?
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Résumé

Present-day political ideologies leg itim izing  the use o f violence and in ternational law

While international law is quite unconditional in its prohibition of the use of force, 
international violence is almost an everyday occurrence. If the law prohibits such 
action, what are the ideologies that permit war in spite of it?

Today's international discourse only accepts a couple of political conceptions as 
important enough to legitimise the use of force: the protection or creation of 
democracy, human rights or national self-determination. These ideas have partly 
penetrated international law, but due to the law's rigour, the moral-political legitimacy 
overwrites the law with growing frequency. Theses notions, by the names of "pro- 
democratic intervention" or "humanitarian intervention", are already knocking on 
international law's door, and the openness of the law to incorporate them could define 
the future of international law as such.

Die zeitgenössischen politischen Ideen zu r  L egitim ierung  der G ew altanw endung und  
das Völkerrecht

Das heutige Völkerrecht untersagt beinahe ohne Unterscheidung die Anwendung der 
Gewalt, im internationalen System gilt aber dennoch die Gewalt als etwas Alltägliches; 
wenn sie vom Recht verboten wird, welches sind dann aber jene Ideen, durch die die 
Kriege dennoch legitimiert werden?

Der internationale Diskurs der Gegenwart hält nur einige solche politische Ideen für so 
wichtig, die die Anwendung der Gewalt gestatten würden: den Schutz oder die Schaffung 
der Demokratie, der Menschenrechte oder der nationalen Selbstbestimmung. Diese sind 
zum Teil im Völkerrecht aufgegangen, doch überschreibt die moralisch-politische 
Legitimation infolge der gegenwärtigen Starrheit immer häufiger das Recht. Diese Ideen 
klopfen unter der Bezeichnung der „Einmischung von Seiten der demokratischen Partei" 
oder der „humanitären Einmischung" schon an der Tür des Rechts, und die Offenheit des 
Rechts hin zu ihnen kann die Zukunft des Völkerrechts als Normmasse für sich bestimmen.
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