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nem egzakt tudomány, mivel az akarat fontos szerepet játszik benne (ami megfelel a há-
ború clausewitzi felfogásának), ezen kívül nem lehet úgy elhárítani egy veszélyt, hogy 
közben ne keletkezne egy másik. Minél nagyobb a fenyegetés (az ellenfél teljes megsem-
misítésére), annál kevésbé valószínű, hogy megvalósul, mivel az ellenfél is rendelkezik 
a „biztos kölcsönös megsemmisítés” eszközeivel. A legnagyobb fenyegetés elméletileg 
nagyon elre  entő, ám kevéssé hiteles, mivel öngyilkosságot is jelent egyben. Továbbá 
az is ellentmondás, hogy az elre  entés minél jobban működik globális szinten, vagyis a 
stabilitás minél nagyobb felső szinten, annál kisebb alsó szinten; a nagyhatalmak minél 
kevésbé folyamodnak az atomfegyverek használatához, annál könnyebben használják a 
hagyományos fegyvereket. Főként i   követhető nyomon Clausewitz hatása. Raymond 
Aron szerint az atomfegyverek nem szüntetik meg, hanem két módon is decentralizál-
ják az erőszakot. Először is azáltal, hogy a globális rendszert alrendszerekre bontják, 
amelyeknek megvannak a saját szabályai és a saját erőszaktényezői. Másodszor, ez az 
erőszak-decentralizáció az államokon belüli erőszak formájában nyilvánul meg, ame-
lyet a nagyhatalmak gyakran a maguk javára fordítanak. Ezért Aron szerint meg kell 
menteni a háborút (az államok közö  i korlátozo   háborút és a polgárháborút), azért, 
hogy megmentsük az emberiséget (a totális atomháborútól). 

Füsti Molnár Zsuzsa

Thierry de Montbrial: A „nemzetközi rendszer”: 
megközelítések és dinamikák
(Le „systeme international”: approches et dynamiques, 
Politique étrangere, 2006. 4. sz.)

Thierry de Montbrial a folyóiratnak ado   interjújában a nemzetközi kapcsola-
tok legfontosabb fogalmait és problémáit tekinti át egy sajátos megközelítés: a 
praxeológia tükrében. 

A praxeológia régi fi lozófi ai fogalom, amely a cselekvés tudományát jelöli. A külön-
böző cselekvések (például vállalatvezetőké, diplomatáké, katonáké) hasonló módsze-
rekkel írhatók le, így egységes elemzés tárgyát képezhetik. Ebben az értelemben a nem-
zetközi kapcsolatok elmélete is a cselekvés általános elméletének egyik részeként fog-
ható fel. A nemzetközi rendszer működésére vonatkoztatva ez azoknak a mozgásoknak 
az elemzése, amelyek a rendszerben részt vevő egységek közö  , valamint a rendszer és 
a külvilág közö   vannak jelen. A nemzetközi rendszer kényes fogalom, mivel ha meg-
próbáljuk meghatározni az elemeit és a köztük lévő kapcsolatokat, nem tudunk kimerí-
tő elemzést adni, csupán egyszerűsítésekre vagyunk képesek. Valójában a nemzetközi 
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rendszer meghatározásának egyetlen módja az, ha azt államközi rendszerként fogjuk 
fel – Raymond Aronhoz hasonlóan –  ahol az államokat politikai meghatározo  ságuk 
és más államokkal való kapcsolatuk fényében vizsgáljuk. Ez a koncepció a nemzetközi 
kapcsolatok realista irányzatának felfogását tükrözi, amely azonban napjainkra megle-
hetősen szűk körű megközelítéssé vált, mivel az államokon kívül más, saját kultúrával 
és szerveze  el bíró fontos szereplők is jelen vannak, amelyeket szintén számításban 
kell venni. Lényegében a nemzetközi „rendszer” a szó szigorú értelmében nem létezik, 
mivel annyira komplex fogalomról van szó. Leginkább mítoszhoz hasonlít, amelynek 
azonban építő ereje van; például a római történelem megismeréséhez a tényekre kell tá-
maszkodnunk, ám Romulus és Remus mítosza is ténnyé vált. Így a szerző állítása sze-
rint lehetetlen leírni a nemzetközi rendszert, csupán részlegesen megközelítő eljárást 
alkalmazhatunk. Ezért a praxeológiai problémák felvázolásával kerülhetjük meg ezt a 
nehézséget. Praxeológiai problémának olyan problémát nevezünk, amelynek megha-
tározhatók az alapösszetevői és a köztük lévő kapcsolatok; a politikai probléma pedig 
olyan praxeológiai probléma, ahol legalább egy domináns politikai egység jelen van. 
A politikai egység olyan aktív egység, amely szuverénnek tartja magát. A nemzetkö-
zi jog korlátozóbb értelemben defi niálja a szuverenitás fogalmát: a jogban nem az a 
szuverén, aki annak tartja magát, hanem az, akit a többiek annak ismernek el. Az al-
Káida szuverén politikai egység, amely nem ismer el maga fölö   semmilyen felsőbb 
hatóságot. Ez a  szuverenitás praxeológiai, nem pedig jogi. A domináns politikai egy-
ség a szerző értelmezésében azt jelenti, hogy ha gondolatban eltávolítjuk az ado   egy-
séget, teljesen megváltoztatjuk a probléma jellegét. Például ha a francia egészségügyi 
rendszer vizsgálatánál kiküszöböljük a kormányt, a rendszer megszűnik létezni. Egy 
probléma akkor válik nemzetközivé, ha legalább két különálló domináns politikai egy-
ség szerepel benne. Természetesen egy országos politikai probléma is nemzetközivé 
válhat, és fordítva. Például a folyami hajózás belső politikai probléma addig, amíg az 
ado   folyóval való gazdálkodás egyetlen kormány hatáskörébe tartozik, ám nemzetkö-
zi probléma lesz, amint ez a folyó több országon is áthalad. 

Ebből a szempontból fontos a rendszer stabilitásának és instabilitásának kérdése is. 
A szerző szerint egy jól meghatározo   rendszer esetében megmagyarázható a struk-
turális stabilitás vagy instabilitás fogalma, amely az erőegyensúly elvén nyugszik. 
Amikor például Európában valamely állam megpróbálta a saját javára billenteni az 
erőegyensúlyt, a többi állam összefogo  , hogy a rendszert az eredeti egyensúlyi álla-
potába állítsa vissza. A strukturális stabilitás tehát a rendszernek az a képessége, hogy 
egy külső behatás után is eredeti állapotában tudjon maradni; a strukturális instabilitás 
pedig magának a rendszernek az átalakulását jelenti egy külső hatás eredményeként.

A kormányzásról szólva a szerző hangsúlyozza annak hierarchikus természetét. 
A kormányzás fogalma egy sor szabályozást feltételez, amelyet számos, egymással 
nem feltétlenül hierarchikus viszonyban álló alegységek hajtanak végre. Nemzetközi 
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szinten egy sor, többé-kevésbé mellérendelt viszonyban álló struktúra létezik – nem-
zetközi szervezetek, amelyek egymáshoz való kapcsolatát nehéz lenne pontosan leírni. 
Azonban a nemzetközi élet főszereplői továbbra is az államok maradnak, még akkor 
is, ha egyes országok vagy birodalmak felbomlásával rendszerbeli dekonstrukció megy 
végbe, amely új szereplők, például „kvázi államok” megjelenését vonja maga után. 
A terrorizmus sem más, mint a modern technológiai erőforrások és a globalizáció fel-
használása nem állami politikai egységek által, amelyek a tönkrement, területi egysé-
gükben megbomlo   államokra támaszkodnak. És éppen a terrorizmus elleni harc az, 
amely az államok szerepének megerősödését és a heterogén államok közö  i együ  mű-
ködést ösztönzi. 2001. szeptember 11. után az egész világ hasonló katasztrófák megis-
métlődésétől tarto  , ám az akkori jóslatok nem váltak valóra, és semmi jel nem mutat 
arra, hogy a katasztrófák korát élnénk.

A szerző az aktív egységek életciklusát elemezve kifejti, hogy az állam viszonylag új 
egység, amely a nyomtatás feltalálásával egy idős. Az emberiség történelmének három 
legnagyobb technikai-ipari forradalmát az írás, a nyomtatás és az internet feltalálása 
jelenti, és ezek mindegyike teljesen felboríto  a az addig létező politikai egységeket. 
Franciaországban a nemzetállam a 15. században jelent meg,  hosszú fejlődési folyamat 
eredményeként. Ma az európai építkezés az, amely egy új politikai egység megjelené-
sét hozza magával. Mivel azonban ez a folyamat csupán ötven éve tart, még legalább 
újabb ötven év szükséges ahhoz, hogy történelmileg elemezni lehessen. Természetesen 
egyes politikai egységek, például a terrorszervezetek gyorsan születnek, és gyorsan el 
is tűnnek, ám a nagyobb politikai egységek létrejö  éhez hosszabb idő szükséges.

A szerző végül a nukleáris nagyhatalmak közö  i erőviszonyokat elemzi. A nukle-
áris hatalmak számának növekedése tekintetében két álláspont létezik. Az egyik sze-
rint – az Egyesült Államok esete – ez a lehető legborzasztóbb dolog. Ezért az Egyesült 
Államok mindenáron megpróbálja megakadályozni a többi országot abban, hogy atom-
fegyverekre tegyen szert. Ám létezik egy másik, kisebbségben lévő álláspont, amelynek 
két változata is van: az egyik szerint a nukleáris fegyverkezés önmagában is stabilizáló 
hatást fejt ki; a másik szerint a fegyverkezésnek néhány esetben stabilizáló hatása lehet. 
A szerző szerint egyáltalán nem lehetetlen, hogy az egymással párhuzamosan folyó 
fegyverkezés, például India és Pakisztán esetén, stabilizáló hatású. Irán esetén is köny-
nyen elképzelhető, hogy az ország atomhatalommá válik. Ez rendkívül rosszul érinte-
né Izraelt, ám rajta kívül sincs olyan ország, amely örülne ennek az eshetőségnek. Ám 
hosszú távon a szerző reális esélyt lát arra, hogy a két ország szövetségi kapcsolatot 
építsen ki a régióban, hiszen Irán atomhatalommá válásának meghatározó tényezője 
Teheránnak az arab országokkal való kapcsolata: amikor az elnök megsemmisítéssel 
fenyegeti Izraelt, főként az arab közvéleményt igyekszik meggyőzni keménységéről. 
Az, hogy Irán valóban agresszíven lépne-e fel Izraellel szemben, nem egyértelműen 
bizonyítható.




