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A nemzetközi rendszer Irak után: régi hegemón, 
új hegemonikus rend
Romsics Gergely

A nemzetközi kapcsolatok (International Relations) tudománya előszerete  el áb-
rázolja magát a páholyban ülő előkelő nézőként, melynek műértő és kritikus 
tekintete elő   – bár bizonyos messzeségben – az események a világpolitika 

színpadán kavarognak. Az IR művelője azáltal defi niálja megkülönböztete   ismeretel-
méleti pozícióját (szemben a külpolitikai elemzőével), hogy kĳ elentéseit a nemzetközi 
rendszerről alkoto   koherens képből vezeti le: egyszerre állítja, hogy tudja, minek kell 
történnie (úgy a színpadon, mint mögö  e), és mutatja be, hogy valóban az történik. 
Bár divat arról írni, hogy a nemzetközi kapcsolatok mint tudomány a hidegháború 
végével, a neoliberális program meggyengülésével, az amerikai relatív erőfölény csök-
kenésével, szeptember 11-ével, a formálódó iraki fi askóval vagy valamely más ese-
mény bekövetkeztével elveszte  e orientációs képességét, ezek az önkritikus, látszólag 
pesszimista hangok sem egyebek, mint egy újabb rendszerező látásmód bemutatását 
előkészítő retorikai műveletek. Ha ugyanis a dezorientáció, a rendszerszintű szemlélet 
elvesztésének konzekvenciáit ez a döntően angolszász tudományosság levonná, saját 
különbözőségét számolná fel a számtalan részfolyamatot elemző politikai szocioló-
giával, politikai gazdaságtannal és mindenekelő   a külpolitikai analízissel (foreign 
policy analysis) szemben.

Ebben a tanulmányban éppen ezért a helyzet összete  ségére és kialakulatlanságára 
vonatkozó IR-nézeteket elfogadjuk, ám abból indulunk ki, hogy a nemzetközi kapcso-
latok tudománya továbbra is koherens rendszerleírásokon fáradozik, és mint minden 
nagyléptékű tudományosság, elégedetlen azzal, hogy Minerva baglyához hasonlóan 
csak szürkületkor tárja szét szárnyait – nem elégszik meg az elmúlt időszak elemzé-
sével, hanem különböző megfontolások által motivált előrejelzéseket fogalmaz meg a 
jövővel kapcsolatban. A rendszerszintű előrejelzés persze tulajdonképpen egy vízió, 
jövőkép, és nem egyszerűen egy folyamat predikálása. Az IR-irodalom ma nem utolsó-
sorban azzal van elfoglalva, hogy meghatározza azokat az alapvető változókat, melyek 
a közelmúlt folyamatai következtében új értékeket fognak felvenni vagy ve  ek fel, 
és ezzel meghatározza azokat a vonatkozásokat a nemzetközi rendszerben, amelyek 
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változásából kiolvasható, hogy milyen módon fog ez a rendszer átalakulni. Nézetünk 
szerint, és ennek alátámasztása a tanulmány első főbb célkitűzése, a szűkebb témánk-
kal foglalkozó angolszász IR-irodalom nagyobbik fele helyesen azonosítja az amerikai 
pozíció hegemonikus jellegét. Másodsorban – ennek bizonyításával írásunk második 
nagy részében próbálkozunk – ez a hegemónia nincs szükségszerűen hanyatlófélben, 
amit magunk körül látunk korántsem szolgáltat meggyőző bizonyítékokat erre nézve. 
Tehát változásokat a nemzetközi rendszerben lehet azonosítani, e változások nem is 
következmény nélküliek, ám mégsem elegendők ahhoz, hogy a rendszer megindult 
vagy küszöbön álló alapvető átalakulásáról beszéljünk. Végül a tanulmány harmadik, 
utolsó része amelle   érvel, hogy amennyiben megpróbáljuk meghatározni az iraki 
konfl iktus hatását a nemzetközi rendszerre, úgy azt kell vizsgálni, hogy a hegemónia 
változatlan strukturális feltételei melle   egy – nagy és még nagyobbá stilizált – kudarc 
a hegemón viselkedésében milyen változásokat hozhat. Mivel a rendszerszintű struk-
turális változókban nem azonosítjuk alapvető értékek megváltozását, a változások 
forrása a hegemón és partnereinek eltérő ön- és a másikról alkoto   képe, aktoridentitá-
sa lehet – ebből kiindulva tehát arra kell választ keresni, hogy mennyiben jár el el-
térően egy az érdekérvényesítés korlátait frissen megtapasztaló hegemón egy olyan 
szereplőtől, amelynek tapasztalatai – mint az Egyesült Államoké a kivételesen sike-
res kilencvenes évek után – döntően érdekérvényesítésének kiemelkedő lehetőségeit 
támasztják alá.

A nemzetközi rendszer pólusai: birodalom, hegemónia, 
multipolaritás, káosz

A 2000 utáni időszak IR-közbeszédének egyik sikerfogalma a „birodalom” kifejezés új 
tartalmakkal színre lépő inkarnációja. Birodalmakról persze mindig szüle  ek munkák 
(több is, mint amennyit át lehetne tekinteni), ám ezeket meghatározta az a jelentéstarto-
mány, amelynek rendező, stratégiai központja a hanyatlás gondolata volt. Birodalom-
ról beszélni a nemzetközi kapcsolatokban 1945 után annyit jelente  , mint a hanyatlás 
témáját boncolgatni. Bár francia szerző mondta ki a legnagyobb tömörséggel, az an-
golszász irodalom is azt vallo  a, Jean-Baptiste Duroselle könyvcímét visszhangozva, 
hogy a birodalmak sorsa a bukás, azaz tout empire perira.1 Paul Kennedy nem elsőként 
használta, de 1987-es nagy munkája óta kétségtelenül általános maximaként működö   
az imperial overstretch, a birodalmi túlterjeszkedés fogalma, amely a birodalmak érdek-
érvényesítésének azt a törvényszerűségét fejezte ki, hogy a hatalmasra duzzadó polisz 
éppen szövevényes érdekeltségeit védelmezve bonyolódik olyan konfl iktusokba, ame-
lyek kimerítik erőforrásait, és új, meghatározó szereplők felemelkedését teszik lehető-
vé, mivel ez utóbbiak kihívóként racionálisabban képesek gazdálkodni erejükkel.2
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Ezzel szemben 2000 óta egy, a kilencvenes évek tapasztalatai által kondicionált új 
és egyből ke  ős birodalomfogalom megjelenése tapasztalható. Ennek egyik kompo-
nense a liberális világrend felépítésének zátonyra futo   kísérletéből nő   ki, és alap-
vető jellemzője, hogy normatív módon érvel a birodalom szükségessége melle  . Ezt a 
perspektívát a szabad társulásból születő liberális nemzetközi társadalom kudarcának 
friss tapasztalata és az ebből következő pesszimista liberális normativitás jellemzi: a bi-
rodalom struktúráiban látja azt az eszközt, amelynek révén a lokális és rendszerszintű 
antiliberális tendenciák megfékezhetők, esetleg megfordíthatók.3 Ez a diskurzus nem 
más, mint a klasszikus birodalom-stabilitás fogalompár által meghatározo   asszociá-
ciós mező felélesztése a nemzetközi kapcsolatok elemzésében; annak vélelmezése, 
hogy békés fejlődés csak a mai liberális államok és államközösségek puha vagy kemény 
exportja melle   képzelhető el, tehát informális és formális birodalmak építésével. Egy-
felől szükség van a birodalmon belüli lehető legnagyobb szabadság és jogbiztonság 
garantalására, másfelől komplex stratégiát kell kialakítani az erős antiliberális államok-
kal való politikai együ  működés kialakítására, valamint a gyenge államoknak a biro-
dalom szellemében történő megerősítésére, újjáépítésére – „puha” inkorporálására.4

A másik „birodalom”-fogalom az újbaloldal felől érkeze   a mainstream politikai be-
szédbe. E szerint a kilencvenes években az ellenfél nélküli liberális és kapitalista rend 
egy sajátos, posztpolitikai birodalmat hozo   létre, melynek lényege decentráltsága, ha-
gyományos állami magjának feloldódása a transznacionális struktúrákban és a hálóza-
tosan gyakorolt hatalom, valamint a társadalmak minden szintjére „kitelepíte  ” ellen-
őrző struktúrák szintén „puha”, mert kognitív módon legitimált fölénye.5 Egyik meg-
közelítéssel sem polemizálva i   csak arra hívjuk fel a fi gyelmet, hogy relevanciájuktól 
függetlenül egyik megközelítés sem vezet hasznosítható előrejelzésekhez a nemzetközi 
rendszer Irak utáni állapotáról. Az első – liberális-normatív – fogalom azért nem képes 
erre, mert egy új külpolitikai praxist és mentalitást ajánl, ám arról nem szól, hogy két 
birodalommag, a regionális birodalmat építő Európai Unió és az informális globális 
birodalmat igazgató Egyesült Államok egymáshoz való viszonya milyen lehet, illetve 
milyen módon értelmezhető a birodalomépítő kísérletek esetleges kudarca. A második, 
neogramsciánus és foucault-i gyökerekkel rendelkező fogalom pedig azért nem lehet 
számunkra releváns, mert – és ezt számos megnyilatkozó gyakran elfelejti – nem egy 
vesztfáliai vagy posztvesztfáliai (azaz ellenőrző képességeiket részben elveszte  , de 
aktív és jelentős államok által benépesíte  ) rendszer keretei közö   értelmezhető, ha-
nem egy radikálisan más világban, ahol az államok megszűnnek az elemzés preferált 
egységeként vagy szintjeként működni. Ilyenképpen pedig az, ami Irakban történik, 
ennek a nagy globális birodalomnak a szempontjából szinte mindegy. Irak a folyamatokat 
megzavarhatja, de a birodalom működési elvével szemben nem jelent kihívást.

Egy birodalmi struktúrák által meghatározo   nemzetközi rendszer (a birodalom és 
ami rajta kívül esik) ellentéteként értelmezhető a multipolaritás és a káosz fogalma, 
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illetve képzete. Bár mindkét fogalom átélt egy rövid redivivust a kilencvenes évek 
elején,6 az Egyesült Államok gazdasági és politikai teljesítménye az elmúlt évtized-
ben minden elemzésnél és vitánál többet te   azért, hogy a nemzetközi rendszer 
multipolaritásáról, esetleges küszöbön álló kaotikus fordulatáról szóló spekulációk 
eltűnjenek a spekulatív IR-irodalomból. Ma világos, hogy az Egyesült Államoknak 
vannak regionális, bizonyos kérdésekben globális ellenfelei, ám nincsen globális kihí-
vója. Terjeszkedésének vannak korlátai, de az általa ellenőrzö   szektorok és területek 
nem fogyatkoznak nagy sebességgel. Összehasonlításképpen: ma az Egyesült Államok 
a világgazdaságban megtermelt értékeknek bő negyedét adja (2004-ben 28 százalékát, 
2006-ban 27,7 százalékát). A brit birodalom potenciálja tetőpontján, 1870-ben mindösz-
sze 21 százalékát te  e ki a becsült globális GDP-nek.7 Évtizedünk lehet ugyan a lassú 
hanyatlás korszakának kezdete (ceteris paribus: tehát ha Kína és esetleg India növekedé-
si üteme változatlan marad), de semmiképpen sem a nemzetközi rendszerben elfoglalt 
amerikai hely döntő következményekkel járó megrendülésének pillanata. Ahogy rövid 
és középtávon a valódi multipoláris rendszer létrejö  ét sem várhatjuk, úgy hasonlóan 
el kell vetnünk a globális káosz vízióit is. Sem Európa keleti perifériáin, sem a legkevés-
bé fejle   országokban (LDCs) a kilencvenes évek államkudarcai nem érinte  ék alap-
jaiban a nemzetközi rendszer nagy volumenű cserefolyamatait és interakciós mintáit. 
Ezek a humanitárius katasztrófák atlanti liberális önképünkkel puszta megtörténtük 
révén ellentmondásban állnak ugyan, ám folyamataik elsősorban arról mondanak el 
sokat, hogy milyen típusú változások sértik annyira a meghatározó nemzetközi sze-
replők érdekeit és értékeit, hogy inkább már a beavatkozást, pontosabban a valamilyen 
szintű/arányú beavatkozást részesítsék előnyben a passzivitással vagy az intervenció 
alacsonyabb fokozataival szemben. Sem Bosznia, sem Ruanda vagy Szomália nem az 
Egyesült Államok és európai szövetségesei potenciális cselekvőképességéről szól, ha-
nem költség-haszon függvényeik görbéjéről.

A fentiek tulajdonképpen negatív érvek a nemzetközi rendszer jellemzéséhez szük-
séges alternatív fogalom szükségességéről. Ezek közül leginkább – érthető módon – az 
unipolaritás kifejezés terjedt el a kilencvenes évek elején, hiszen közvetlenül rímelt a 
bipolaritás 1990 elő   általános elterjedt és elfogado   fogalmára.8 Az is megmutatkozo   
azonban, hogy az unipolaritás, éppen minimalista és egyedül a rendszer szerkezetére 
utaló jelentése következtében, nem képes jelezni, hogy a hasonlóan egy meghatározó 
állam által befolyásolt rendszerek igen nagy mértékben különbözhetnek egymástól. 
Az asszír „unipolaritás” korszaka Mezopotámiában a dominancia jelentősen eltérő tí-
pusát képviselte például a szocialista világban a sztálini Szovjetunió által betöltö   hely-
től, és ezektől természetesen még inkább különbözö   az amerikai unipoláris pillanat 
1990 után. E fogalmi árnyalatlanság következtében végül az unipolaritás igénye vagy 
tényének konstatálása az amerikai erőfölény birodalomként való interpretálásával vált 
egyenértékűvé.9 Éppen ezért logikus fejlemény, hogy a klasszikus nemzetközi kapcso-
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latok irodalmában is elterjedt hegemóniafogalom különös diskurzusszervező erőre te   
szert a kilencvenes évek végétől kezdve – ahogy nyilvánvalóvá vált, hogy az IR egyik 
nagy kihívása középtávon az amerikai pozícióval összefüggő komplex, korántsem egy-
szerűen az Egyesült Államok érdekérvényesítő képességét illusztráló rendszerszintű 
folyamatok értékelése és elemzése lesz. Más szavakkal: mára a hidegháború végét a 
tudomány nyelvén konstatáló unipolaritás helye   a fennálló helyze  el szembeni elemző 
a  itűdöt kifejező hegemonikus rend fogalma vált a rendszer jellegére rákérdező gon-
dolatmeneteket orientáló stratégiai metaforává.10 Annak a felismerésnek a tömör kife-
jeződésévé tehát, hogy a rend, amelyben élünk, nagymértékben függ egyetlen állam 
múltbéli és, kisebb részben, jelenlegi preferenciáitól, és ennek a rendnek a természete, 
esetleges változásai a rendszer megértésének előfeltételét képezik.

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a hegemónia maga is ke  ős előtörténe  el bíró 
fogalom: önálló hagyománya van a nemzetközi kapcsolatok realista és neorealista-
neoliberális szintézisének áramlataiban, valamint a (neo)gramsciánus politológiában. 
Ennek a ke  ősségnek a részletes elemzése önálló tanulmányt igényelne, ezért előzete-
sen csak annyit jegyzünk meg, hogy szerintünk az IR klasszikus iskoláinak hegemónia-
fogalma különösebb ellentmondás nélkül szintetizálható a gramsciánus fogalommal, 
azzal a megkötéssel, hogy utóbbi az a komplexebb rendszer, amely a racionális dönté-
sek elméletéből építkező, „szikár” neo-neo hegemóniafogalom melle   érdemben tár-
gyalja a hegemónia kognitív dimenzióit is, és ennek megfelelően a nemzetközi kapcso-
latok konstruktivista fordulatát sok szempontból megelőlegezi. Ennek a párhuzamos 
örökségnek a következménye egyébként, hogy a mainstream IR-ban is egyre többször 
hivatkoznak a hegemónia kapcsán Antonio Gramscinak és követőinek a munkásságá-
ra, azaz egyre elfogado  abb, hogy az eredetileg a belpolitikai struktúrákra vonatkozó 
gramsciánus megközelítésnek a kooptációra, a meggyőzésre és a beszédmódok domi-
nálására vonatkozó felismerései hozzáado   értéket jelentenek a nemzetközi kapcsola-
tok elemzésébe átültetve is.

E ke  ős hagyomány alapján nézetünk szerint a hegemónia fogalma úgy bontható 
ki, mint egy olyan rendszer leírása, amelyben egy szereplő (osztály, csoport, állam 
stb.) a termelés folyamatai fele   gyakorolt ellenőrzését agresszív erőprojekció („moz-
gó háború”) és a neki előnyös normákat fenntartó intézmények építése („pozíció-
harc”) révén hozza létre, terjeszti ki, illetve szilárdítja meg.11 Ez a kontroll a nemzet-
közi rendszerben az erőprojekció korlátos volta, az ellenállás helyeinek jelentősebb 
ereje és mind földrajzi, mind gazdasági és ideológia véde  sége mia   nem valósul 
meg ugyan a belpolitikai hegemóniához hasonló mértékben, ám számos strukturális 
jegyében nem különbözik a  ól. Felfedezhető a hasonlóság abban a tekintetben, hogy 
a hegemónia elsősorban a legitimitás intézményi megerősítése révén igyekszik az el-
lenőrzés költséghatékony rendszerét létrehozni, akkor működik tehát elfogadhatóan 
vagy jól, amikor a puszta dominancia által igényeltnél kisebb ráfordítás melle   azonos 
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vagy nagyobb szintű manipulálását engedi meg a rendszerben zajló folyamatoknak 
a hegemón javára.12

A fogalom különleges jelentősége a jelen és a nemzetközi kapcsolatok számára abból 
fakad, hogy a nemzetközi viszonyok sokkal inkább intézményesíthetők ma, mint voltak 
a történelem korábbi korszakaiban. Ha úgy tetszik, a nemzetközi rendszer alacsonyabb 
intézményesültségi szintjein a hegemónia a kényszerítő erőn alapuló dominanciával 
szemben nem jelent akkora többlethasznot, mint a magas intézményesülés lehetőségét 
megteremtő ado  ságok melle  . Ebben a megközelítésben történetileg érthetővé vá-
lik, hogy a regionális (létező kulturális intézmények hatását kiaknázó) hegemonikus 
korszakok után miért a Brit Birodalom lehete   a történetileg első, globális hegemóniá-
ra törő szereplője a nemzetközi rendszernek, és miért vált a hegemonikus kontroll – 
szemben a birodalomépítéssel – az Egyesült Államok egyértelműen preferált eszközévé 
1945 után.13

A hegemónia jellemzője, ez a fentiekből is kiderül, a meghatározó szereplő által a 
létrehozo   intézményekbe te   befektetés.14 Ezzel arra a pontra érkezünk, amelyet már 
a nemzetközi kapcsolatok klasszikus elméletei vizsgáltak inkább, és kevésbé a domi-
nancia hegemonikus formáját az ellenőrzés-kizsákmányolás perspektívájából vizsgáló 
gramsciánus megközelítés, amely elsősorban a hatalom működésének rejte   je gyeit 
kereste. Ez utóbbinak nem mond ellent, de lényegesen semlegesebben kezeli a nem-
zetközi kapcsolatok, a nemzetközi rend intézményesülésének témáját. Az Egyesült 
Államokra vonatkoztatva ez elsősorban annak rögzítését igényli, hogy míg a brit he-
gemónia központi intézményeit a szabad kereskedelem képviselete és a kolonizáció-
ból realizálható kifi zetések kompromisszumos elosztása jellemezte, addig az amerikai 
hegemónia felívelő korszakában (1945 körül) elsősorban a globális gazdasági stabilitás 
szabályrendszerének és kompenzációs mechanizmusainak rögzítésében volt érdekelt, 
ezek intézményesülését támoga  a és fi nanszírozta – tömören ezt nevezzük Bre  on 
Woods-i rendszernek. Ahogy a brit esetben is, az amerikai intézményépítés sem el-
sősorban a mindenáron való és minél teljesebb dominancia kiépítésére törekede  , 
hanem olyan egyensúlyi helyzetet próbált konszolidálni, melyekben a hegemónnak 
kedvező nemzetközi folyamatokhoz való alkalmazkodás számos egyéb szereplő szá-
mára is megtérül, és ennek kollektív tömege adja a jövőben a felépíte   rend inerciáját.15 
A gondolatmenet alapját az elsüllyedt költségek elve adja: ha a rendszer szereplői bizo-
nyos költségeket vállalva a jövőbeli kifi zetések reményében egyszer alkalmazkodtak a 
rendszerhez, úgy az abból való kiválás, a létező intézményi renddel való szembefordu-
lás nekik is jelentős költséget jelent a jövőben, és éppen ezért nem valószínű. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy minél erősebb az intézményesülés, annál szilárdabb lesz a kialakuló 
hegemonikus rend.16

Példátlan erőfölényét kihasználva az Egyesült Államok meglehetősen nagyvonalú 
rendet hozo   létre 1945 után, amely a politikai és gazdasági másság jelentős eseteit sem 



A nemzetközi rendszer Irak után: régi hegemón, új hegemonikus rend

132007. nyár–ősz

bünte  e az intézményekből való kizárással. Ezt a belső rugalmasságot csak növelte a 
hegemonikus rend kihívójaként fellépő szovjet blokk, amely sokkal kevésbé megalapo-
zo   legitimációs diskurzussal, kevesebb intézményépítésre fordítható többletforrással 
rendelkeze  , és következésképpen sokkal inkább volt kénytelen a közvetlen domi-
nancia eszköztárára hagyatkozni. Ily módon kevéssé vonzó alternatívaként és fenye-
getésként egyaránt hozzájárult az amerikai hegemónia viszonylagos szilárdságához, 
jelentős befolyást csak o   ért el, ahol a hegemonikus rend „vesztesei” különösen nagy 
arányban tömörültek.

Összességében azt mondhatjuk, hogy az 1945 utáni világrend részei vagyunk ma is. 
Ez Magyarországon különösen provokatívan hathat, ám fi gyelembe kell venni, hogy 
1989–90 egy világpolitikai struktúra (a bipolaritás) végét jelente  e ugyan, ám nem egy 
intézményi rend pusztulását (az 1945-ös rend jelentős részben fennmaradt, illetve szá-
mos elemmel bővült). Az amerikai vezető szerep 1990-től legjelentősebb kontrahegemonikus 
ellenlábasa nélkül érvényesülhete  , bár egyre inkább egy olyan rendszerben, amely meg is szűnt 
elsősorban amerikainak lenni. Nemcsak az egykor kooptált partnerek nő  ek fel gazdasági 
szempontból az Egyesült Államok mellé, de maga az Egyesült Államok is érzékelni 
kezdte a létrehozo   intézményrendszer költségeit: annak ellenére vállalta bizonyos in-
tézményi kooperációs formák fenntartását, hogy ezek egyre inkább kockázatként vagy 
költségként kezdtek jelentkezni.17 Ezeknek revíziójára irányuló kísérletei (mindenek-
elő   a dollár leválasztása az aranyalapról), az újabb intézményesülés folyamatai, az 
európai partnerek számában és egymáshoz való viszonyában végbemenő változások, a 
gazdasági erőforrások 1973 óta egyre inkább érezhető szűkössége, az 1990-es átalaku-
lás nyomán megroggyant, a szembenállás stabilitásán alapuló globális biztonsági rend 
elévülése, a szembenállás által befagyaszto   konfl iktusok és fenntarto   rezsimek átala-
kulása vagy implóziója, valamint új, jelentős szereplők várható vagy már ma is érez-
hető fellépése, illetve a globális gazdaság többirányú, jelentős átalakulása – mindezek 
a mai hegemonikus rend bizonytalanságának forrásai. Ez nem jelenti ennek a rendnek 
a végét, de kétségtelenül arra utal, hogy változások várhatók benne. Az alábbiakban 
először az amerikai hegemónia stabilitását igyekszünk felmérni, majd ennek eredmé-
nyeivel felfegyverkezve próbálkozunk meg az iraki beavatkozás és a várható részleges 
vagy teljes kudarc jelentőségének felmérésével.

A hegemonikus hanyatlás korszaka?

Az 1945 és 1969 közö  i időszakot hagyományosan az amerikai hegemónia deleként 
szokás defi niálni. Ebben a korszakban az Egyesült Államok a legtöbb értelmezés sze-
rint (ezek történeti hitelességét, történe  udományi igazolhatóságát egy pillanatra 
fi gyelmen kívül hagyva) nagyobb erőfölénnyel és többletforrás-tartalékkal rendelke-
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ze   a rendszerben, mint korábban vagy azóta bármikor. Ez az állapot sem jelente   tel-
jes dominanciát, sőt az amerikai diplomácia a szovjet ellenpólus létezése mia   gyakran 
kényszerült engedményekre és agresszív, részben sikertelen lépésekre is – ám a véleke-
dések túlnyomó többsége szerint stabilan és kiszámíthatóan működte  e a nemzetközi 
rendszert. A több hullámban jelentkező „hanyatlásvita” 1973 óta dominálja a hegemo-
nikus rendről való beszédet, amikor az amerikai IR először helyezte középpontba az 
Egyesült Államok pozíciójának vélt megrendüléséből következő változások kérdését. 
A korszak szinte sugallta a hanyatlás kérdéskörének felvetését: ekkor érte – Vietnam-
mal – az amerikai külpolitikát 1945 utáni legnagyobb látható, „nyilvános” kudarca, 
ekkor rendült meg először komolyan az amerikai gazdaság, és ekkor avatkozo   be – a 
dollár aranyalapról való levételével – Washington először abba a nemzetközi rendbe, 
amelyet saját maga hozo   létre, és amelynek stabilitását nem utolsósorban a stabil dol-
lár révén jelentős részben maga fi nanszírozta. Ráadásul ekkor mutatkozo   meg – ha-
talmas erővel – az olajárrobbanás idején a legerősebb állam a gyengébbekétől látszólag 
kevéssé különböző úgyneveze   szektorális sérülékenysége (sectoral vulnerability), 
azaz nem általános hatalmi kihívással szemben, hanem egy kulcsfontosságú kérdésben 
tapasztalható sérülékenysége. Szintén ekkor, majd még inkább a hetvenes évek dere-
kán kérdőjeleződö   meg, hogy a harmadik világ menedzselését az Egyesült Államok 
képes lesz-e (döntően) puha eszközökkel megoldani, vagy egyre nagyobb mértékben 
lesz kénytelen – így is bizonytalan kimenetelű – erőpolitikát folytatni.

Ez a diskurzus, amely a nyolcvanas években az éppen csak elmúlt második olajvál-
ság, a változó gazdasági teljesítmény és a szovjet kihívás vélt nagysága következtében 
másodvirágzását élte, csak a kilencvenes években vált problematikussá, a gazdaság 
teljesítménye, a globális sérülékenységforrások (mind az olajár, mind a posztszovjet 
nuklearitás) sikeres menedzselése, valamint a talán nem minden tekintetben sikeres, 
de hatékony konfl iktuskezelés (Oslo, Dayton) következtében. Az egy pillanatra sem 
maradt kétséges, hogy az Egyesült Államok nem igyekszik a világrend totális ellen-
őrzésére, ám az sem, hogy a fontosnak ítélt kérdésekben súlyát bevetve hatékonyan 
képes koalíciókat létrehozni (a NATO-t például az amerikai hegemónia intézményévé 
formálva), és ado   esetben fi gyelembe veszi partnereinek igényeit (például Koszovó 
kapcsán). Bár bizonyos – főleg biztonságpolitikai – kérdésekben törekede   mozgás-
szabadságának és előnyének megőrzésére, ennek tolerálása fejében maga is hajlandó-
nak mutatkozo   jelentős rugalmasságot tanúsítani alternatív politikai elképzelésekkel 
szemben – mind szűkebb szövetségi rendszerén kívül, mind belül.

A vélelmeze   hanyatlás korszakát mindez új fényben tünte  e fel.18 Elfogadhatónak 
tűnt immár egy olyan megközelítés, amely a hetvenes években (közgazdasági kifeje-
zéssel élve) az úgyneveze   repair strategyk, tehát javítási stratégiák kipróbálását lá  a. 
Ez a hegemónia dinamikusabb felfogását jelente  e. A sematikus intézményépítés – delelő 
– hanyatlás folyamatmodell helyét, legalábbis elvben, felválto  a egy olyan elképzelés, 
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amely feltételezi a lehetőséget, hogy a hegemonikus renden mutatkozó repedéseket a 
rendszer meghatározó szereplője változatos módszerekkel igyekszik kĳ avítani, ame-
lyek összességükben akár jelentősen meg is változtathatják, de nem számolják fel a ren-
det. Ilyennek volt tekinthető a Kína felé történt nyitás, az OPEC felé kialakíto   komplex 
befolyásolási stratégia, a világgazdasági stabilitásba te  , a versenyképességet rontó be-
fektetések felmondása. Ezeknek nem egyértelmű és visszafordíthatatlan hanyatlásként 
történő újraértelmezése pusztán logikai szempontból is elengedhetetlen volt ahhoz, 
hogy a pax americana kilencvenes évekbeli virágkorát magyarázni lehessen.

Az Egyesült Államok által felügyelt hegemonikus rend jelenének és jövőjének elem-
zésére készülve a fentiek előrebocsátása azért bír különös jelentőséggel, mert a történeti 
á  ekintés egy fontos intéssel szolgál a hanyatlás fogalmának használatával kapcsolat-
ban. Bár általánosságban elfogado   az a Robert Gilpin hegemonikus átmenetelméle-
téhez kapcsolható megközelítés, amely az úgyneveze   imperialisztikus aktivitás frek-
venciájának növekedésében a hanyatlás tapasztalataira ado   reakciót pillantja meg, ez 
a modell némileg bizonytalan.19 Nem szól ugyanis arról, hogy a hasonló jelenségek 
vajon szükségszerűen a hanyatlásra utalnak-e?20 Konkrétabban megfogalmazva: az 
Egyesült Államok új külpolitikája vajon szükségszerűen a feltartóztathatatlan hanyat-
lás lassításának agresszív és esetleg visszafelé elsülő eszköze, vagy lehetséges-e olyan 
repair strategyként elképzelnünk, amely a megváltozo   nemzetközi helyzetre való te-
kinte  el bizonyos átalakításokat hajt végre a hegemonikus renden belül.21

A két lehetőség persze nem áll teljes ellentmondásban egymással, hiszen a repair 
strategy költségeinek alternatívája éppen a javítás elmaradásából következő relatív 
hanyatlás. Elsősorban tehát nem a két fogalom eleve ado   ellentmondásából kell ki-
indulnunk, hanem felismernünk, hogy a kétféle megfogalmazás saját előítéleteink 
felülvizsgálatának szükségességét fejezi ki. Nem indokolt további tudás nélkül az 
amerikai hanyatlás diskurzusát elfogadnunk és alkalmaznunk – ez sokkal kiterjedtebb 
alátámasztást igényel. Nemcsak a relatív, rendszeren belüli pozíció gyengülését kell 
regisztrálnunk (ez bizonyos korlátok közö   nem azonos a hanyatlással és kompenzál-
ható hatékony szövetségi rendszer és intézményi rend révén), és nem elegendő ezzel 
társítanunk a nemzetközi rendszerben tapasztalható fokozo   imperialisztikus aktvi-
tást. Azt is be kell látnunk, hogy ez az aktivitás nem vezet új, a korábbihoz hasonlóan 
szilárd és költséghatékony normatív-intézményi rendhez, hanem a hanyatló hegemónt 
egyre újabb agresszív lépések megtételére ösztönzi, saját presztízs- és anyagi tartalé-
kainak a pozíciói védelmében történő felélését eredményezve.22 Ezt pedig lényegesen 
nehezebb megállapítani, mint összekapcsolni a relatív hatalom csökkenését az agresz-
szív lépésekkel.

Nézetünk szerint az amerikai hegemónia kulcsa hagyományosan a kialakíto   rend 
nyito  sága, az Egyesült Államok elköteleze  sége egy absztrakt elvekből és konkrét 
intézményi szabályokból felépülő nemzetközi rendszer vagy alrendszer iránt, mely-
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ben a tagság többé-kevésbé objektív kritériumok függvénye.23 Ez nem jelenti azt, hogy 
minden kooptált tagnak azonos kritériumokat kell teljesíteni, azt azonban igen, hogy 
bizonyos elegendő feltételeknek meg kell felelniük. Ebben a komplex feltételrendszer-
ben kétségtelenül elmosódnak a határok az Egyesült Államok érdekeinek kiszolgálá-
sa és az amerikai érdekektől függetlenül is elgondolható intézményi normák közö  . 
A „szövetséges” Szaúd-Arábia erre csak egy – kétségkívül eklatáns – példa, amely arra 
is felhívja a fi gyelmet, hogy általánosságban megállja a helyét az a pusztán józan ész-
szel is belátható várakozás, mely szerint a rend azon tagjai, amelyek különösen fontos, 
stratégiai hozzájárulást tesznek hozzá, jelentősebb normaszegéseket követhetnek el 
retorziók nélkül. Rĳ ádnak a nagyjából energiabiztonságnak nevezhető közjószág ter-
melésében elfoglalt központi helye, az egész rend és az Egyesült Államok ráutaltsága 
erre a public goodra, és így a szaúdi kormányzatra, evidens módon összefügg az ame-
rikai toleranciával a rendszerrel szemben. Az is igaz ugyanakkor, hogy ez a tolerancia 
sem korlátlan, amint azt a 2001 után érzékenyebbé és egyszerre homogenizálóbbá váló 
amerikai külpolitika „demokratikus leckéztetései” is megmuta  ák. Aligha praktikus 
egyetlen sémát ráhúznunk a hegemonikus rend egészére: látható, hogy komplex és 
rugalmas törvényszerűségek által működtete   rendszerről van szó.

Még egy különbséget fontos tenni konfl iktus és konfl iktus közö  . Az amerikai hege-
mónia rendszere intézményi szempontból sem homogén. A belső kör hasonló társadal-
mi és politikai renddel bíró államokat tömörít csak, melyekkel az amerikai diplomácia 
másképpen tárgyal. I   a strukturális hasonlóság a kooperáció kulcsa, amely a viták esz-
kalálódásának leghatékonyabb gátló eszköze. Ennek az a következménye, hogy ezek 
a viták rendkívül gyakoriak is lehetnek (egy időben futhat például az EU-val a vita a 
kiotói egyezmény ratifi kálásáról, az acélipari exportkvótákról és a repülőgépgyártás, 
illetve a mezőgazdaság szubvencionálásáról), ezek nem válnak a hegemonikus rendet 
destabilizáló elemekké. (Egyéb súlyos, a fenntartható fejlődéssel és a gazdasági növe-
kedéssel összefüggő következményeik ugyanakkor lehetnek.)

Minőségileg más, amikor Washington úgy ítéli meg, hogy a rend fenntartása forog 
kockán, és az európai államok ilyen kérdésben nem hajlandók együ  működni (mint 
történt az iraki beavatkozás kapcsán). Ez már alapjában veti fel a hegemonikus rendben 
betöltö   úgyneveze   responsible stakeholder, azaz „felelős társtulajdonos”-dilemmát. 
Ennek lényege, hogy a rend előnyeit élvező aktorok hajlandók-e megfelelő költségeket 
vállalva befektetéseket tenni a rend fenntartásába. Ez a komoly múltra visszatekintő 
dilemma a hatvanas években az európai államok önálló diplomáciai kezdeményezé-
seiből és a kollektív biztonsághoz te   hozzájárulásuk szűkösségéből fakadt, ma sok 
szempontból ugyanezt tapasztaljuk, csak a szovjet fenyegetés helyére kerültek más, 
diverz kockázatforrások. Ennek a kétféle konfl iktusnak is van struktúrája: egészében 
véve a hegemonikus rend intézményein belül (például és mindenekelő   a WTO-ban), 
azaz szabályozo   környezetben legitim bármilyen érdekellentét képviselete, ám poli-
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tikai, tehát a hegemonikus rend határait és a kontrahegemonikus kezdeményezéseket 
érintő kérdésekben – legalábbis a hegemón szemszögéből – nem. Washington – logikus 
módon – nem enged abban a kérdésben, hogy saját maga határozza meg, mi minősül 
az általa létrehozo   rend elleni kritikus kihágásnak, amelyet – ismét csak az általa meg-
határozo   módon – szankcionálni szükséges. A repair strategy amerikai felfogásban a 
hegemón privilégiuma. (Tegyük hozzá: ez a második privilégium nem szükségszerű, 
így például az európai koncert hagyományára támaszkodó brit hegemónia praxisa is 
teret engede   a kollektív javítási stratégiáknak. Igaz, akkoriban a szintén érdekelt part-
nerek és a britek képességei közö   jóval kisebb volt a szakadék.)24

Végezetül még egy alapvető jelenséget kell kiemelnünk, amelyet a tanulmányban 
– provokatív módon – 2001. szeptember 11. legjelentősebb következményének tekin-
tünk. Ez a következmény a hegemonikus rend fenntartása során alkalmazo   stratégia 
maximáit érinti, azaz a stabilitás, a belpolitikai szerkeze  ől független kooperáció és a 
transzformatív (a hazai struktúrákat a hegemón berendezkedéséhez közelíteni kívá-
nó) diplomácia közö  i kívánatos egyensúlyt. Bizonyos mozgást megengedő korlátok 
közö  , de 2001 elő   nagyjából stabil egyensúly léteze   a két komponens közö  . Az 
egyensúlyban működő maximákról számos tanulmány születe  , mind általános, elmé-
leti feldolgozás, mind konkrét ese  anulmány. Ezekből kiviláglik, hogy az Egyesült Ál-
lamok „hegemonikus közérzetének” különböző fázisaiban eltérően, de kalkulálhatóan 
viszonyult a rendhez tartozónak ítélt államok politikai preferenciáihoz. A hidegháború 
idején a szovjet előretörés, Moszkva befolyási övezetének kiterjesztése, kommunista 
hatalomátvétel vagy más, akut veszély híján puha és gyenge demokratizációs nyomást 
alkalmazo  , ritkábban elfogadta a hazai status quót, és ha ez megtörtént (mert ado   or-
szágban „vörös veszély” volt, vagy mert az állam fontos szereplője volt valamelyik glo-
bális közjószág termelési rendjének) a maximális tolerancia elvét alkalmazta. Ugyanak-
kor a demokratikus államokat tekinte  e természetes szövetségesnek és stakeholdernek, 
minden más államot szigorúan érdekvezérelt partnerként defi niált, melyeket csak anya-
gi ösztönzőkkel lehet a rendszeren, illetve renden belül tartani. A kilencvenes években 
a fokozo   mozgásszabadság és ennek az idősebb Bush által képviselt óvatos, multilate-
rális realista programja (az eredeti new world order) után a hivatalos külpolitikában a két 
– nem is annyira – szélső értéket Warren Christopher pragmatikus multilateralizmusa 
és Madeleine Albright óvatos transzformatív multilateralizmusa képviselte,25 ez utób-
bi tekinthető az első kudarcaiból levont következtetések eredményének éppúgy, mint 
személyes vagy csoportbefolyás következményének. Ám akármelyik inkarnációját is 
nézzük az amerikai külpolitikai elképzeléseknek, mindegyikben az amerikai érdek, a 
globális biztonság és a globális demokratizáció közö  i kalkulálható egyensúlyi pont 
keresése ismerhető fel, amely a három tengelyen felvehető értékekből adódna.

Ezzel szemben 2001. szeptember 11. után az amerikai rendszermenedzsment elvesz-
te  e egyensúlyát, nehezebben kiszámíthatóvá és ellentmondásosabbá vált. Egészen tá-
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volról szemlélve ezt felfoghatjuk úgy, mint egy megfelelő repair strategy keresését, eny-
nyiben tehát természetes folyamatot láthatunk benne. Ez azonban nem fedheti el, hogy 
amíg a rendszer meghatározó szereplője a menedzselés megfelelő maximáit igyekszik 
új egyensúlyi állapotba hozni, a rendszer egészén belül megnő a bizonytalanság.26 
Ennek számtalan jelét látjuk. Egyfelől feltűnő, hogy a 2001 utáni demokratizációt 
hangsúlyozó, a költségeket is vállaló transzformatív preferenciákat27 az iraki nehéz-
ségek jelentkezésével felválto  a egy következetlen, ellentmondásos rendszer. Egyip-
tom és Szaúd-Arábia például megszűnt demokratizálandó célország lenni, és újra sta-
bil szövetségessé lépe   elő, akiket noszogatni lehet, fenyegetni nem (hol van már a 
2001-ben elnapolt amerikai–egyiptomi kereskedelmi szerződés ügye…). Ugyanakkor 
az iraki beavatkozás továbbra sem legitimálható mással, mint a transzformatív diplo-
mácia elvi szükségszerűségének hirdetésével. Ez utóbbi visszaszorulóban van ugyan, 
de periodikusan elő-előkerül – egyéb konfl iktusok idején – az Orosz Föderációban és 
a Kínában zajló vagy éppen nem zajló belpolitikai folyamatok kapcsán. Nem kell a 
putyini autokráciával szimpatizálni ahhoz, hogy megértsük, miért bizonytalanítja el 
Moszkvát az Egyesült Államok először megengedő, szemet hunyó szövetségesi reto-
rikája, majd az ezt felváltó, a demokratizációt számon kérő fordulat. Ez a relatív ki-
számíthatatlanság eleve kizárja, hogy a hegemonikus rend perifériájának két igazán 
jelentős szereplője stabil és részleges kooperáción alapuló pozíciókat alakíthasson ki 
az Egyesült Államokkal, fokozza a bizonytalanságot, amely – fi gyelembe véve az elret-
tentő erejében kevésbé bízó és iraki szereplése által még inkább erődemonstrációkra 
kényszeríte   amerikai hegemón refl exeit – folyamatosan egy biztonságdilemma-spirál 
elindításával fenyeget.28

Nézetünk szerint ma a fenti gondolatok alapján rajzolható meg az amerikai hege-
mónia állapotáról a kép. Olyan, egyes szerzők szerint mindig, de legalábbis 1973 óta a 
partnerekkel folytato   belső, gazdasági versengésen alapuló rendről van szó, amely a 
versengést intézmények révén szabályozta, a kontrahegemonikus fenyegetéssel szem-
ben pedig kooperációt várt el.29 Belső „partneri” köre melle   ösztönzőkkel a renden 
belül nem demokratikus államokat is megtűrt, ha ezek jelentős hozzájárulásokat tet-
tek a rend fenntartásához. Döntéseiben unilaterális volt és maradt mindig, amennyi-
ben a rend működését érték kihívások, a rend menedzselésében ugyanakkor hajlo   a 
multilateralizmusra.30 Mára ezek az elvek váltak bizonytalanná: nem világos, mikor 
és milyen feltételek melle   engedi meg a rend és a rend intézményeiben születő dön-
tések kapcsán a partnerországok preferenciáinak érvényesülését, hogy hol húzódnak 
a partnerség korlátai, és a kooperáció külső körében zajló – politikai, tehát nem az ér-
tékközösség meggyőződése által kondicionált – interakciók során mikor és milyen in-
tenzitással lép fel transzformatív elvárásokkal is.31 Ez, tömören, az a hegemóniakép, 
amelyből kiindulva kísérletet teszünk a nemzetközi rendszerben az iraki konfl iktus 
nyomán lezajló várható változások megragadására.
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Sérült hegemónia, sérte   hegemón: a nemzetközi rendszer 
Irak után
2001. szeptember 11. után, mint a fentiekben bemuta  uk, az amerikai hegemón prefe-
renciái és ennek következtében a hegemonikus rend normarendszerének egyes részei 
egyaránt összekuszálódtak, zavarossá váltak. A hegemón – egy ideje sejthető – új tí-
pusú sérülékenységét bizonyító merényletek utáni időszak meghatározó külpolitikai 
lépése az Irak elleni invázió volt, amely mérete és látványossága folytán a rendszerre 
gyakorolt hatását tekintve meghaladja az amúgy stratégiailag sokkal fontosabb ame-
rikai–kínai, amerikai–orosz és amerikai–iráni viszony alakulását. Ez utóbbiak rövid 
távon kevéssé, hosszabb távon alighanem egyre növekvő mértékben hatnak majd a 
rendszer és rend jellegére, működésére. Azonnali hatása azonban leginkább a nyilvá-
nosság elő   zajló, elkerülhetetlenül demonstrációjellegű iraki beavatkozásnak volt és 
lesz. Irak ilyen értelemben reprezentációs felület, amelyen az Egyesült Államok – min-
denki fi gyelő tekintetétől kísérten – képességeit, szándékait és preferenciáit mutatja be. 
Nyilvánvaló, hogy ami Irakban zajlik, az ezekről torz képet adhat csak, ám azt is be 
lehet látni, hogy mégis elsősorban ezek formálják – hír- és látványértékük következté-
ben – a partnerországok, a kontrahegemonikus csoportok és a legszélesebb értelemben 
ve   közvélemény vélekedéseit egyaránt (sokszor a különböző szakértői csoportok vé-
leményeinek dacára is). Ezeket a hatásokat és a jövő lehetséges fejleményeit vizsgálva 
csábító megoldás lenne forgatókönyvek felvázolása. A szcenáriók azonban könnyen 
készülnek és még könnyebb közö  ük cikázni, a mindenkori fejlemények fényében va-
lószínűsítve egyiket vagy a másikat. Éppen ezért a tanulmány befejező részében első-
sorban arra teszünk kísérletet, hogy olyan külpolitikai következtetéseket vonjunk le, 
amelyek szcenáriófüggetlenek, és csak korlátozo   mértékben, ezt követően vázoljunk 
alternatív lehetőségeket.

Ennek megkezdéséhez elsősorban a következő alapvető megállapításokat kell elfo-
gadnunk – előre bocsátva, hogy ezek elutasítása természetesen a következtetéseket is 
érvényteleníti.
1. Függetlenül a polgárháború, a felkelés, a terrorkampány és a megszállás (általá-

ban: az erőszakos államépítés) végkimenetelétől, látható, hogy az iraki beavatkozás 
nagyon jelentős hazai politikai és gazdasági, valamint nemzetközi presztízs- és képességbeli 
költségeket generált. Az amerikai társadalomban elhalványíto  a a terrortámadások 
emlékezetét, aláásta a végrehajtó hatalomba vete   külpolitikai bizalmat, megosztot-
ta, fragmentálta és antagonizálta a külpolitikai tervezés, illetve a döntéshozatal és 
a diplomácia intézményrendszerét, és – bár nem a vietnami konfl iktushoz fogható 
mértékben, de – megterhelte a fi skális politikát. Ezek a tényezők együ  esen minden-
képpen a külpolitikai cselekvőképesség csökkenéséhez vezetnek, amely csak szélső-
séges helyzetben nem érvényesülne – ekkor viszont az mutatkozhatna meg, hogy az 
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iraki konfl iktus az Egyesült Államok „kemény” biztonságpolitikai képességeit nem 
érinte  e és nem is fogja érinteni. Ugyanez igaz a nemzetközi rendszerre is: a hege-
monikus hatalom presztízse csökkent, a kiszámíthatóságába vete   hit megtört, és ez átsu-
gárzik olyan területekre is, melyeket nem kellene feltétlenül érintenie.32 Így a hazai 
közvélemények ellentétes irányú nyomása, gyakran hangsúlyos Amerika-ellenessé-
ge következtében megnő   az Egyesült Államok melle   való felsorakozás költsége 
mind a belső kör partnerországai, mind a külső körben elhelyezkedő együ  működő 
államok számára, míg a Washingtonnal való szembeszállás révén realizálható hazai 
és nemzetközi presztízskifi zetések számos ország számára megnövekedtek. Ez nem 
jelent szükségszerű szembefordulást az Egyesült Államokkal, és különösen nem 
magyarázza, hogy a jövőben miért fordulnának szembe egyes államok Washington-
nal – sokkal inkább egy általános megengedő, katalizáló hatású változóról van szó, 
amely annak az esélyét növeli, hogy egyéb érdekellentétek esetén egyes kormányza-
tok vállalják a nyílt szembeszállás költségeit.33

2. Az Egyesült Államok kormányzata és a külpolitikai tervezésben formálisan és in-
formálisan részt vevő politikai, bürokratikus és társadalmi intézmények egyaránt 
tudatában vannak a fentieknek. Az 1. pont ala   összefoglalt gondolatmenet common 
currency, általánosan elfogado   és gyakran ismételt nézet az Egyesült Államokban és 
mindenü  , ahol a nemzetközi kapcsolatok tudománya gyökeret vert, hiszen alapját 
a legelemibb politikai összefüggések képezik, ráadásul egy hasonló helyzet emléke 
fennmaradt az Egyesült Államok külpolitikai apparátusának és szakértői közössé-
gének a vietnami fi askóról őrzö   „intézményi emlékezetében” is. Ez két következ-
ménnyel jár. Egyrészt az Egyesült Államok kormányzata az esetleges jövőbeli érdekellen-
tétek értékelésében és cselekvésének tervezése során fokozo  an fogja fi gyelembe venni a hazai 
politikai és választói preferenciákat a cselekvéshez vezető érdekaggregációs folyamatban, azaz 
sokkal érzékenyebb lesz a bo  om-up nyomásokra, mint korábban, míg a szakmai és 
információs monopóliumokon nyugvó top-down külpolitika-legitimáció veszít a ha-
tásából. A mindenkori végrehajtó hatalom kevésbé számíthat az agresszív, „rend-
fenntartó” lépések társadalmi támogatására (az úgyneveze   – kormányzat mögö  i 
– összezárás- vagy rallyhatásra), azonban különösen számíthat az ország biztonsá-
gát érintő vagy akként elfogado   kérdésekben rövid idejű elköteleze  ségekkel járó 
lépések támogatására.34 Szintén kevésbé számíthat a hegemonikus rend nevében 
eljáró kormányzat a terhekből való részvállalásra (burden-sharing) hosszabb elköte-
leze  ségekkel járó lépések megtételekor a belső kör partnerállamai részéről, ahogy 
a normaőrző, ám nemzetközi jogot sértő lépéseinek támogatására is kevésbé számít-
hat.35 Ez a helyzet csak egy a globális kifi zetések rendszerét alapjaiban fenyegető 
kihívó jelentkezésekor változhatna meg, erre azonban nincsen kilátás.

3. A transzatlanti partnerséget és a hegemonikus rend más, meghatározó elemeit, így az ameri-
kai–kínai viszonyt nem érte strukturális kár.36 Ezek továbbra sem változtak meg dön tően, 
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az egyoldalú amerikai lépést és a viszony romlását kétoldalú korrekciók köve  ék és 
követik máig, míg Kína – és Oroszország – eddig is, és középtávon a jövőben is szi-
gorúan a kormányzataik által defi niált fi ktív, a (fél)diktatórikus kormányzat hatalmi 
szempontjai által konstruált nemzeti érdek nevében és szellemében járt és jár majd 
el. Ez utóbbi kapcsolatrendszerekben Irak nem képes kárt tenni, mivel eleve rövid-
távú stratégiát követő és szigorúan önző játékosokkal kell az Egyesült Államoknak 
együ  működnie. Európa esetében pedig a globális rend fenntartásában eminensen 
érdekelt, ám korlátozo   érdekérvényesítő erejű partnerekről van szó, akik számára 
rövid- és középtávon hasznosabb az amerikai hegemonikus rend kifi zetéseinek ga-
rantálása, mint ennek a rendnek az aláaknázása a sikert garantáló puha és kemény 
képességek, illetve presztízs nélkül (i   elég a közép-ázsiai energiahordozók kapcsán 
kialakult amerikai és európai álláspontokra, illetve részleges munkamegosztásra 
gondolni). Az előző fejezetben kifejte  ek alapján ehhez azt fűzhetjük hozzá, hogy 
ezek a viszonyrendszerek akkor kezdhetnek újra kiszámíthatóan működni, ha ezek 
az államok következetes és átlátható, valamint a realitásokkal számot vető ameri-
kai preferenciarendszerrel találják szembe magukat. Amíg ez nem történik meg, 
folytatódik a kialakult intézményesült vagy politikai kooperációs normák eróziója, 
a kiszámíthatatlanság növekedése a nemzetközi rendszerben – ám ezek a hatások 
egyelőre messze vannak a  ól, hogy a rendszer és a hegemonikus rend jellegét alap-
jaiban változtassák meg.

4. Az iraki beavatkozás egyik feltételezhető motivációjának, a globális és egyben amerikai 
energiabiztonságnak,37 mint a hegemónra is érvényes stratégiai sérülékenység legközvetle-
nebbül megmutatkozó szektorának, állapota alapjaiban szintén nem változo  . Ez továbbra 
is egy igen sok változós terület, amelyben érezhető, de nem döntő változást okozo   
volna a kiegyensúlyozo  an működő és piaci üzleteket bonyolító iraki termelés. Az 
azonban aligha le   volna reális opció, hogy az iraki vezetők kívülről vagy belülről a 
saját fi skális érdekeikkel szögesen ellentétes módon a kőolajrezsimet tovább gyen-
gítsék. Inkább a szaúdi szerepvállalást erősítő, fokozatában, de nem minőségében 
különböző energiarezsim lehete   volna a normalizáció eredménye, melyben a hege-
món befolyásoló képessége nő  , de e képesség közvete   és korlátozo  an bevethető 
jellege nem változo   volna. Tudjuk, ma az iraki kőolajtermelés üggyel-bajjal tudja el-
látni a szankciók által sújto   Irak 2003 elő  i szerepét a rendszerben. Ez tehát kudarc, 
de a számtalan párhuzamos játszmát közvetlenül nem befolyásolja, így önmagában 
meghatározó hatást sem gyakorol a hegemón energiabiztonságot garantáló, jelenleg 
bizonytalan képességére.

5. Végül fi gyelembe kell venni, hogy az Egyesült Államok iraki beavatkozása melle   
szóló érvek közö   bevallo  an szerepet kapo   a lépés által amerikai remények sze-
rint kiváltandó dominóhatás. Ennek célja az arab világ jelentős részének demokratizációja 
le   volna, melyet az amerikai diplomácia meglehetős – tapintatlan – nyíltsággal 
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képviselt 2002–2003-ban. Erről a hamvában holt projektumról könnyen belátható, 
hogy lekerült a napirendről, ahogy lekerült az európainál léptékében nagyobb, eszközeiben 
a kényszerítést a lassan létrehozo   interdependenciával szemben preferáló transzformatív 
diplomácia is. Az amerikai szándékokat a régióval szemben azóta inkább a tudatos 
retrenchment, a pozíciók megőrzésének szándéka jellemzi, amely racionális válasz 
a földrajzi spillover elmaradására, egyben emlékeztető a hegemonikus rend struktú-
ráiba történő beavatkozás során a hegemónra is érvényes korlátokra.38 A hegemónia 
mint bizonyos stratégiai folyamatok rendszerszintű manipulálásának gyakorlata 
működhet, ám ez nem jelenti a hegemón értékrendjének a rendszer egészét érintő 
intézményesülését – ahogy ezt a hegemóniának a dominanciától és a birodalomtól 
való megkülönböztetésekor jeleztük is.

Mindezek fényében, valamint az előző fejezetnek az amerikai hegemóniát leíró meg-
állapításai alapján mi mondható el az „Irak utáni” nemzetközi rendszerről? Egyfelől vilá-
gos, hogy nem fog különbözni annyira az Irak elő  itől. A változás megragadása azonban 
a rendszerfogalom pontosabb defi niálása nélkül nem végezhető el. Ezért utolsó elmé-
leti komponensként i   még be kell vezetni a nemzetközi rendszer valamely modell-
jét. Praktikusnak tűnik – gazdagsága és tudatos elméletsemlegessége következtében 
– Barry Buzan és Richard Li  le modellje, amely a rendszer hagyományos, szintenként 
történő elemzése melle   számot vet a modern nemzetközi rendszer elemekre bont-
hatóságával (diszaggregálhatóságával), és szektorokat is megkülönböztet (a komplex 
interdependencia elmélete nyomán), valamint nem tör lándzsát sem a marxista, a rea-
lista és neo-neo, sem pedig egyes konstruktivista elméletek preferált rendszerszintű 
változója melle  .39 Ehelye   három változót is elismer, megkülönböztetve a rendszer 
szerkezetét, a rendszerben jelentkező interakciós képességeket és a rendszerben zajló 
folyamatokat.40 Mint korábbi érvelésünkből kiolvasható, nem látunk bizonyítékot arra 
nézve, hogy az iraki konfl iktus a rendszer szerkezetét átalakíto  a volna, hiszen sem a 
képességek, a relatív erő eloszlását, sem pedig az egységek közö  i koalíciókat és ér-
dekellentéteket nem változta  a meg alapvetően. Ugyanez mondható el az interakciós 
képességekről: nem jelentek meg új technikai vagy politikai instrumentumok a hata-
lom kivetítésére, a puha és kemény erőprojekció, akárcsak a kooperáció lehetőségei 
és csatornái, nagyjából változatlanok maradtak. Irak kontextusában kínálkozik, és sok 
szempontbók szükséges is, a rendszer szerkezetét és a rendszeren belüli interakciós 
képességeket érintő változások, mindenekelő   a nem állami, aszimmetrikus hadvise-
lésre szoruló, egyben ezt preferáló szereplők megjelenését érinteni (terrorista hálóza-
tok például), melyek látszólag érzéketlenek az elre  entés hagyományos eszközeivel 
szemben.41 Ezek jelentkezése azonban nem függ össze az Irak elleni invázióval. Csak 
annyi mondható el, hogy a fundamentalista terrorizmus, ez a jelenlegi arányaiban vi-
szonylag új kontrahegemonikus vállalkozás, maga is jelentős reprezentációs felülethez 
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juto   a konfl iktus révén, és úgy gondoljuk, a költségeit (ember- és presztízsveszteség 
az aszimmetrikus hadviselés járulékos költségei következtében) meghaladja az a tény, 
hogy tényleges képességeit (legalábbis egyelőre) meghazudtoló módon sikerült magát 
a kihívó szerepkörében pozicionálnia.

Ez már átvezet minket azonban a harmadik rendszerszintű változónak, a folyamatok 
jellegének a kérdéséhez. Aligha kétséges, hogy ezeket az iraki konfl iktus befolyásolta. 
Az elemzés korábbi részeit ebben a keretben újra összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a 
hegemonikus működés folyamatossága és kiszámíthatósága megtört, a hegemón pozí-
ciója védelmezésére szorul, noha a konfl iktus elején még úgy tűnt, éppen ezt a pozíciót 
igyekszik megerősíteni a hegemonikus rend szempontjából egyaránt problematikus 
energiabiztonságba történő szektorális és a rend határait érintő területi beavatkozással. 
A hegemonikus rendet jellemző folyamatok megakadása a rendszer normáinak újra-
gondolását teszi szükségessé.42 A fentiekből következően ezt csak egy olyan ke  ős logi-
ka mentén tartjuk elképzelhetőnek, amelyben a hegemón egyfelől az elköteleze  ségek 
nélküli, puszta büntetőjellegű szankciókat preferálja a transzformatív diplomá ciával 
szemben, másfelől azonban hajlandó jelentős kockázatokat vállalni, hogy csökkent cse-
lekvési képességeit és saját önelkötelezés-dilemmáját ellensúlyozza. Jelentős vállalko-
zásokra tehát sem hazai támogatással, sem nemzetközi szimpátiával nem számol, a 
transzformativitás lehetőségével szemben elvi okokból pesszimista, és ezért, tömören, 
inkább kivonul, és ha védekezik, akkor általában csak büntet. Azaz a rend kiterjeszté-
sének és konszolidálásának várható hazai és nemzetközi költségeit saját akciókészségé-
nek hangsúlyozásával ellensúlyozza, tehát az elre  entés eszközével él, immár azonban 
a transzformatív dimenzió nélkül.

Ezzel a pesszimista konklúzióval szemben egyetlen – pozitívabb kicsengésű – alter-
natívát, pontosabban komplementer preferenciát tudunk felsorakoztatni. A fenti okok 
ugyanis nemcsak a nemzetbiztonsági logikát értékelik fel, hanem a hagyományos dip-
lomáciának a koncessziókban gondolkodó paradigmáját is, mint a költségcsökkentés 
másik lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a partnerországok a jövőbeni válsá-
gok bekövetkezésekor hitelesen tudják biztosítani támogatásukról a hegemónt a rend 
fenntartása érdekében, úgy az preferálni fogja az engedményeket a harmadik országok 
felé. A diplomácia logikájának érvényesülése lényegében a credible commitment-dilem-
ma sikeres kezelésétől függ. Egyszerűen belátható, hogy a jelenben kielégítő komp-
romisszumos megoldások csak akkor valóban elfogadhatók, ha a jövő árnyéka nem 
valószínűsít újabb, a konfl iktus alternatív (például erőszakos) rendezésével egyenlő 
vagy még nagyobb költségeket. Ez pedig csak akkor állhat fenn, ha a kompromisz-
szumos rendezés a jövőben várható költségekre nézve hiteles tehermegosztásra vo-
natkozó (burden-sharing) elköteleze  séget tartalmaz, vagy a másik fél vállal tagságot a 
saját kifi zetéseit alapvetően módosító és ezek következtében magas kilépési költséggel 
járó intézményekben.43 Hozzá kell ehhez tenni, hogy a jövő (vagy éppen a jelen) hori-
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zontján feltételezhető konfl iktusok esetében (Irán, Korea, Szudán, energiafelhasználás) 
erre nézve viszonylag kevés garancia mutatkozik. A célországok hiányában pedig a 
tényleges vagy potenciális partnerek áldozatvállalási készségén múlik az eltérő logikák 
által kínált haszon/költség arány alakulása, és így végső soron a hegemón viselkedé-
se. Megkockáztatjuk: a hegemonikus rend középtávon fennmarad (komoly kihívó híján eh-
hez az állításhoz nem kell nagy merészség), ám működésének új vagy régi-új normáit 
nem kis részben az fogja meghatározni, hogy a képességeinek korlátaival szembesülő 
Egyesült Államok mennyiben számíthat egyfelől az Európai Uniónak, másfelől Kíná-
nak a hegemonikus rendet támogató – responsible stakeholder jellegű – viselkedésére.44 
Ez nem jelenti azt, hogy tetszőleges etikai perspektívából ez a viselkedés és a jelenlegi 
hegemonikus rend fenntartása kívánatos lenne. Mindössze annyit jelent, hogy a befo-
lyásolási képességek és autonómiák bonyolult szövedékéből összeálló hegemonikus 
rend normáit nemcsak a hegemón alakítja, hanem az említe   autonómiák képessége-
it ellenőrző egyéb szereplők is, amelyek közül a partneri viszonyra aspirálók vagy a 
viszonyt élvezők különösen nagy jelentőséggel bírnak. Ebben a kontextusban válik 
értelmezhetővé az Egyesült Államokban most is folyó vita Kína és az Európai Unió 
szerepéről a nemzetközi rendszerben, ezt csak a felületes szemlélő intézi el azzal, hogy 
a hanyatló hegemón a kihívóit mérlegeli. Valójában annak mérlegelése zajlik, hogy a 
hegemón által létrehozo   rend működtetésében jelentős képességekkel bíró szereplők 
mennyiben kívánnak, és – hazai preferenciaformálódásuk, valamint kifejleszte   kapa-
citásaik eredményeképpen – mennyiben lesznek képesek majd részt venni.

Mindez azt jelenti, hogy a nemzetközi rendszer Irak következtében gazdagabb le   egy 
kérdőjellel: az agresszív hegemonikus stabilitásépítés mint stratégia megbuko  , helyét 
a retrenchment és a visszavágás elre  entő stratégiája vagy az óvatos multilateralizáció 
foglalhatja el. A ke  ő közö  i választásra ható tényezők összességét nem volt és nem 
is lehete   célunk számba venni. Ám egy jelentős aspektusát megragadha  uk: a tag-
ság szempontjából rendkívül nyito   amerikai hegemonikus rend lehetőséget kínál a 
burden-sharing révén demonstrált együ  működésre, amely a következő időszakban az 
amerikai kormányzat szemében, éppen a csökkent cselekvési képessége következté-
ben, vonzó megoldás lehet. Még akkor is, ha amúgy a képességbeli szakadék a hege-
món, valamint a tényleges és potenciális partnerállamok közö   olyan jelentős, hogy 
a hegemón – teljes cselekvőképességének birtokában – kísértést érezhetne a rendszer 
unilaterális és a múltbélinél önzőbb menedzselésére.
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Gergely Romsics: The International System a  er Iraq: Old Hegemon, 
New Hegemonic Order 

Theorizing hegemony and empire has experienced a resurgence since 1990, 
a process obviously triggered and also conditioned by the unique position of 
the United States in the international system. This paper seeks to survey some 
aspects of IR literature on hegemony, taking insights pulled from this fi eld as 
a starting point for an analysis of the debates concerning US decline as theo-
rized from the 1970s onwards. The fi ndings of this analysis suggest that binary 
thinking about rising or declining hegemons may be misleading, and a more 
nuanced and varied account of processes and trends within a hegemonic or-
der may be required to make sense of events in the contemporary world. The 
paper proposes considering just one instrument to introduce a more fl exible 
framework for an analysis of US hegemony – that of repair strategies employed 
by the hegemon in times of malfunctioning or suboptimal performance of the 
international system. It is this concept that is put to use in the concluding sec-
tion of the paper, which asks the question what current and expected repair 
strategies may prove rational for the hegemon to adopt. This section does not 
seek to identify a preferred level of analysis, instead, systemic constraints and 
opportunities are put in the context of domestic win-sets to formulate conclu-
sions concerning viable and unviable repair strategies and the repercussions 
these are likely to have in the rest of the world. The general thrust of this fi nal 
section is towards building arguments for a wounded beast-type behaviour 
as the most likely outcome, meaning strictly preferring non-commitment for 
long-term crisis management scenarios and opting for massive retaliations or 
preemption without long-term engagement in the case of threats, in part be-
cause of domestic win-sets and in part to achieve deterrence. Such behaviour 
does undermine the hegemonic system, however, as in the process the hegem-
on itself fails to make the required investments that would endow the system 
with the required guarantees for relative peace and payoff s to other states.




