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Stanley Hoff man: Raymond Aron és a nemzetközi 
kapcsolatok elmélete
(Raymond Aron et la théorie des relations internationales, 
Politique étrangere, 2006. 4. sz.)

A Harvardon politikatudományokat és francia civilizációt oktató Stanley Hoff man 
Raymond Aron halála után azzal tisztelge   a realista liberalizmusáról ismert 
francia gondolkodó emléke elő  , hogy életművét egy rövid tanulmányban fog-

lalta össze, és közölte – első ízben 1983-ban – a Politique étrangere-ben. Az írás nem tér ki 
az egyes művek ismertetésére, hanem egyedül arra összpontosít, hogy meghatározza 
Raymond Aronnak a nemzetközi kapcsolatok elméletén belül elfoglalt helyét.

Raymond Aron életművének elemzésekor az első szembeötlő vonást annak erede-
tisége jelenti. Az 1950-es évekig Franciaországban a külpolitika és az államok közö  i 
kapcsolatok elemzése a történészek, a jogászok és kisebb mértékben a közgazdászok 
hatáskörébe tartozo  . Raymond Aron volt az, aki országában megalko  a a nemzetkö-
zi kapcsolatok valóban önálló tudományágát, amely a történelem, a jog, a közgazda-
ságtan, a politikatudomány és a szociológia határmezsgyéjén foglal helyet, és amelyet 
azon kérdések koherens és szigorú halmaza alkot, amelyek a diplomáciai és a stratégiai 
tevékenység változó formáinak állandó szabályaival foglalkoznak. Az Egyesült Álla-
mokban már jelentős kutatások folytak e területen, így Raymon Aron műveiben ál-
landó párbeszédet folytato   tengerentúli kollégáival, főként Morgenthau és Kissinger 
hato   rá. 

Raymond Aron gondolkodása egyszerre merész és szerény. Merészsége abban 
nyilvánul meg, hogy egy általános elméletet kívánt felállítani, a nemzetközi kapcso-
latok sajátosságaiból kiindulva. Ezek közé tartozik például „az autonóm döntéshozó 
központok, és ezzel együ   a háborús veszély pluralitása” vagy „a szereplők által a 
fegyveres erőszakhoz való folyamodás legitimitása és legalitása”. Ebből következik, 
először is, egy fontos viselkedési szabály a szereplők számára: „az eszközök felméré-
sének szükségessége”; másodszor a diplomáciai konstellációk tanulmányozásának hat 
alapvető kérdése (három objektív kérdés: a terület meghatározása, e terület hatalmi 
viszonyainak konfi gurációja és a háborús módszerek; valamint három szubjektív vagy 
„ideológiai-politikai” kérdés: az egységek egymás általi kölcsönös elismerése, a bel- és 
külpolitika közö  i kapcsolatok, valamint ez utóbbi iránya és célja); harmadszor: az e 
kérdésekre ado   válaszok megfogalmazása a nemzetközi rendszerek tanulmányozásá-
ban. A rendszerelemzés rendkívül fejle   volt az Egyesült Államokban az 1950-es évek 
végén. Ám Raymond Aron rendszerelemzése két szempontból is eredeti. Egyrészt, 
mivel a nemzetközi kapcsolatok specifi kus vonásaira, a kül- és a belpolitika közö  i 
alapvető különbségekre helyezi a hangsúlyt, a nemzetközi kapcsolatok saját fogalma-
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iból indul ki, miközben az amerikai tudósok olyan fogalmakat használnak, amelyek 
más területekre is alkalmazhatók, mint például a hatalom és a konfl iktus. Raymond 
Aron diff erenciáltan kezeli a „hatalmi politika” kifejezést az olyan környezetre, ame-
lyet az egymással versengő egységek erőszakhoz való folyamodásának veszélye do-
minál és egy közösségen belül a kényszerítő erő használatára az állam által, amelynek 
erre monopóliuma van, valamint különbséget tesz háborús feszültség és konfl iktus kö-
zö   is. Másrészt Raymond Aronnak a rendszerekről, valamint azoknak az őket alkotó 
egységek irányába megnyilvánuló kényszerítő erejükről alkoto   koncepciója sokkal 
szerényebb, mint például Morton Kaplané. Senki sem mutato   rá meggyőzőbben an-
nak a lehetetlenségére, hogy el lehessen jutni egy „hipotetikus-deduktív rendszerig, 
amelyben a változók közö  i kapcsolatok matematikai formát öltenek”. Ennek az az 
oka, hogy más tevékenységektől eltérően a diplomata és a katona tevékenységének 
nincs olyan „racionális célja”, mint például a focistáénak (a győzelem) vagy a gazda-
ság résztvevőinek (a megelégede  ség maximalizálása). Ebből az következik, először 
is, hogy az elmélet nem mehet túl egy „fogalmi elemzés” határain, amelynek témája 
az, hogy „meghatározza az alrendszerek sajátosságait,  felsorolja a fő változókat, és a 
rendszer működésére bizonyos hipotéziseket állítson fel. Az is következik belőle, hogy 
ezt az elméletet nehezebb elválasztani a konkrét szociológiai és történelmi tanulmá-
nyoktól, mint a gazdasági elméletet: egy rendszer megértése nem az x, y vagy z abszt-
rakt entitások közö  i játékszabályok megértését jelenti, hanem például azt kell ismer-
ni, hogy melyek a nagyon is különböző államok eredeti vonásai. Ezért a rendszerek 
»a szó episztemológiai értelmében meghatározhatatlanok«.” Más szóval Raymond 
Aron gondolatmenete ahhoz az elmélethez vezet, amelyet Rousseau a „háború állapo-
tának” neveze  , nem pedig a transznacionális társadalom vagy a világgazdasági rend-
szer elméletéhez, amelyek másféle szabályoknak és logikának vannak alávetve.  

Raymond Aront írásai alapján leginkább a realista irányzathoz lehet sorolni, köztük 
is főként Thuküdidész, Machiavelli, Hobbes, Max Weber, Morgenthau és Carr hato   rá. 
A realistákra is jellemző az erőviszonyok felmérésének szükségessége, a hatalom ele-
mei közö   az erőszak meghatározó szerepe, a nemzeti ambíciók és a túlélést fenyegető 
veszélyek állandó jelenléte, a jog által megteremte   béke lehetetlensége, a geopolitikai 
tényezők fontossága az államok céljainak a meghatározásában és az állam döntő szere-
pe a világpolitika szereplői közö  .

Ám ha Raymond Aront a többi realistához hasonlítjuk, négy különbségcsopor-
tot vehetünk észre köztük. Raymond Aron abban tér el Machiavellitől, Hobbestól és 
Morgenthautól, hogy nem a hatalomra való törekvésben látja minden politika lényegét, 
különbséget tesz bel- és külpolitika közö  , valamint hatalom mint eszköz és hatalom 
mint cél közö  . Másrészt, ami a nemzetközi kapcsolatok sajátos területét illeti, óvako-
dik az általános fogalmak használatától, amelyek kétértelművé és veszélyessé teszik az 
elemzést. Így például száműzi a Morgenthau elméletében kulcsszerepet játszó nemzeti 



300 Külügyi Szemle

Folyóiratszemle

érdek fogalmát, amely „felhőtlen korszakok gyakorlatából és elméletéből” származik, 
amikor „még léteze   a legitim és az illegitim íratlan kódja”, miközben a forradalmi 
korokban „egyik hatalom sem korlátozza célkitűzéseit a nemzeti érdekre, abban az 
értelemben, amelyet Mazarin vagy Bismarck ado   ennek a kifejezésnek”. A túlságosan 
absztrakt vagy leegyszerűsítő fogalmak kritikája fontos vonása Raymond Aron „realiz-
musának”: Thuküdidészhez hasonlóan elméletét a történelemre alapozza. A történelem 
az, amely megmutatja a rendszerek meghatározhatatlan jellegét. Szerinte a történelmet 
nem lehet teljességében megragadni, csupán a jelen egyes részleteit vizsgálhatjuk, és 
megpróbálhatunk összefüggéseket keresni e részletek közö  . Aron elvete  e a deter-
minista és a monista elméleteket, amelyek összete   jelenségeket egyetlen tényezőre 
vezetnek vissza. Mindig megpróbálta szétválasztani az eseményeket kiváltó különböző 
okokat, és megmutatni, hogyan játszanak össze különböző történelmi folyamatok.

A realistákkal folytato   vita megnyilvánul a külpolitika elsődlegességéről vallo   elté-
rő felfogásban is. Míg Waltz a nemzetközi kapcsolatok elméletét a rendszer struktúrája 
(az egységek közö  i hatalom megoszlása) és a köztük lévő kapcsolatok közö  i össze-
függésre vezeti vissza, Aron szerint „az államok külső fellépését nem csupán az erő-
viszonyok irányítják”: a célkitűzéseket részben a rendszer jellege és ideológiája szabja 
meg. A nukleáris kor korlátozo   konfl iktusait sem csupán az erőviszonyok határozzák 
meg, mint ahogy azt a vietnami háború esete is mutatja: az önmagát megvédeni képes 
dél-vietnami kormány létrehozásának kudarca okozta az erősebb fél katonai kudarcát. 
Amikor Aron a belső körülmények súlyát elemzi a nemzetközi kapcsolatokban, két dol-
got emel ki. Az első a rendszer jellegének fontossága: például a Szovjetunió külpolitikája 
jelentősen különbözö   a cári Oroszországétól. A második a polgárháború és az államok 
közö  i háború közö  i szoros összefüggés: „addig nem lehet erőszakmentes diplomá-
ciát elképzelni, amíg meg nem szüntetjük az erőszakot az államon belüli politikában.”

Raymond Aron nagy fi gyelmet fordíto   az atomkor és a nemzetközi kapcsolatok 
összefüggéseire valamint annak megértésére, hogy a teljes pusztítást okozó fegyverek 
feltalálása hogyan hato   a világpolitikára. Vizsgálódásait főként az elre  entés bizony-
talanságaira, Clausewitz hatására és a hidegháború szükségességére összpontosíto  a. 
Tisztában volt azzal, hogy a „biztos kölcsönös megsemmisítést” okozó fegyverek meg-
jelenésének egyik következménye az, hogy az erőegyensúly fogalma nem szorítkozik a 
rivális államok kezében lévő fegyverek mennyiségére. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a 
fegyverek jellege (az első csapás túlélésének és az ellenség védelmi vonalain való áthato-
lásnak a képessége) többet számít, mint a számszerű egyenlőség. Másodsorban, „mivel 
az elre  entés két akarat közö  i kapcsolatot jelent, az elre  entés egyensúlya egy pszi-
cho-technikai egyensúly”: az akarat vagy az elszántság felér a technológiai fejle  séggel. 
Harmadsorban, „a megbomlo   egyensúly helyreállításában már nem lehet a szövetsé-
gesekhez folyamodni”: ha az egyik nagyhatalom képes lenne elpusztítani a másikat, 
nem sokat számítana, hogy az áldozatnak szövetségesei vannak. Az elre  entés tehát 




