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Henry Kissinger: Kínáról

(Henry Kissinger: On China. London: Allen Lane, 2011. 586 o.)

A Kínai Népköztársaság (KNK) nyitása, reformja és ennek köszönhető ismételt 
felemelkedése egyértelműen Teng Hsziao-ping (Deng Xiaoping) nevével fonó-
dott össze. A reformok sikerességéhez és a felemelkedés lehetségessé válásához 

azonban Teng megkérdőjelezhetetlen érdemei mellett elengedhetetlen volt az is, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok vezetése az 1970-es évek elején felismerje és kihasználja az 
1960-as évek kínai–szovjet elhidegülése által kínált „rendkívüli stratégiai lehetőséget”. 
E kínai–amerikai közeledés és kvázi kiegyezés talán első számú stratégája és gyakorlati 
menedzselője, Henry Kissinger – Richard Nixon amerikai elnök nemzetbiztonsági főta-
nácsadója, majd Nixon és Gerald Ford elnök külügyminisztere – volt. Tavaly megjelent, 
On China című könyvében részben saját tapasztalataira és a kínai vezetőkkel folytatott 
tárgyalásaira alapozva, részben pedig – korábbi műveihez hasonlóan – történelem- és 
politikatudományi módszerek alkalmazásával nyújt részletes, átfogó és színes áttekin-
tést Kína diplomáciájáról, elsősorban a XX. század második felére összpontosítva.

Kissinger tizennyolc fejezetes elemzését a több ezer éves múltra visszatekintő – sőt, 
a kínai gondolkodás szerint „kezdet nélküli”, azaz örökkévaló, s az átmeneti válságok 
után a „harmónia” állapotába mindig visszatérő – Középső Birodalom diplomáciájá-
nak és világnézetének történelmi-filozófiai alapjainak vizsgálatával kezdi. Ennek egyik 
alappillére a konfuciuszi filozófiában gyökerező tienhszia (tianxia – jelentése nagyjából: 
„minden az ég alatt”) koncepciójára épülő, a kínai kulturális hierarchia által jellemzett 
sinocentrikus tributárius rendszer volt, amely a Nyugat XIX. századi kelet-ázsiai meg-
jelenését megelőzően a regionális államközi rend alapját képzete.1 E hierarchia legfelső 
fokán Kína és annak császára, a „mennyek fia” állt, a többi nép „rangját” pedig a kínai 
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kulturális-civilizatorikus vívmányokhoz való proximitásuk határozta meg. A másik 
pillér Szun-ce (Sun Tzu) A háború művészete című művében leírt kínai reálpolitika és 
a shi koncepciója volt, amelynek értelmében a stratégiai helyzetet egy nagyobb egész 
részeként, folyamatában kell elemezni, s az ellenfél leggyengébb pontjára kell csapást 
mérni (30. o.). Kissinger ez utóbbit a wei qu (vagy ismertebb japán nevén: go) táblajáték-
kal illusztrálja, amelyben a cél – a totális győzelmet megkívánó nyugati sakkal szem-
ben – az ellenfél körbekerítése. A bekerítettség elkerülése pedig a mindenkori kínai 
külpolitika alapja.

A szerző az első fejezetekben a mennyei birodalom felsőbbrendűségén alapuló – és 
gyengesége belátására képtelen – kínai diplomáciának a jóval fejlettebb, de „civilizá-
latlanságuk” miatt „barbárnak” tartott hatalmakkal – az európai nemzetállamokkal, 
az Orosz Birodalommal és a Japán Császársággal – való találkozását mutatja be, amely 
végül Kína kvázi gyarmatosításához és számos felkeléshez vezetett. Az új barbárokat 
a korábbi potenciális hódítók – akik között szintén akadtak Kínánál nagyobb katonai 
erőt képviselők – ellen alkalmazott, azokat egymás ellen uszító, valamint a kínai nép 
tűrőképességében és a barbárok kifulladásában bízó taktika nem volt képes a Kínát 
felőrlő külső és belső kihívások elhárítására. Kissinger olvasatában a XX. század elejére 
a háborúzó államok korához (i.e. 476–221) hasonló helyzet alakult ki Kínában (87. o.), 
majd, mind ismeretes, Japán kebelezte be az ország jelentős részét.

A kínaiak által „szégyenteljes évszázadnak” is nevezett időszaknak a KNK megala-
pítása vetett véget. A KNK első vezetője, Mao Ce-tung (Mao Zedong) azonban szakított 
a Középső Birodalom konfucionista harmóniaideáljával: rendszere a folyamatos forra-
dalomra épült, s ezáltal állandó válságot eredményezett (93–95. o.). Ennek ellenére, a 
kommunista Mao külpolitikája – Kissinger meglátása szerint – többet merített Szun-
cétól és más konfucionista szerzőktől, mint Lenintől (102. o.). A világforradalom iránti 
elkötelezettsége is legfeljebb ideológiai jellegű volt, mintsem gyakorlati, stratégiáját pe-
dig elsősorban Kína bekerítésének megakadályozása irányította. Mao elődjeihez hason-
lóan sinocentrikus volt, s ebből fakadóan – továbbá a Szovjetunióval fennálló geopoliti-
kai, illetve történelmi gyökerű konfliktusai következtében – a koreai háborút követően 
mindkét szuperhatalommal szemben konfrontatívan lépett fel. Kissinger olvasatában 
Mao a klasszikus kínai „üres város” stratégiát alkalmazta: materiális gyengeségeiből 
pszichológiai előnyt kovácsolt. Ugyanakkor Szun-ce „harcias egymás mellett élésének” 
modern formáját, az „offenzív elrettentés” taktikáját is felhasználta (173. o.) – többek 
között egy atomháborútól sem riadva vissza.2 Az egyik irányban aláásta egy Moszkva 
vezette, egységes „világkommunizmus” kiépítését, míg a másik oldalon a Tajvan-kér-
déssel tartotta sakkban az Egyesült Államokat, s emellett India ellen is frontot nyitott a 
hatvanas évek elején.

A könyv legérdekesebb részének mind a kínai történelmet és külpolitikát jól ismerő, 
mind pedig a laikus olvasó számára a szovjet–kínai elhidegülést követő kínai–amerikai 
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közeledést és a – Kissinger szavaival élve – „kvázi szövetség” kialakulását taglaló fe-
jezetek ígérkeznek. Az 1960-as években mindkét országot felfordulás jellemezte: míg 
Kína a kulturális forradalom okozta zűrzavarral küzdött, és ezzel egyidejűleg a kínai–
szovjet kapcsolatok gyors romlásával kellett szembenéznie, addig az Egyesült Államok 
politikai konszenzusát a vietnami háború kezdte ki. Kissinger meglátása szerint Mao 
a közeledést stratégiai célnak tekintette, Nixon pedig – a vietnami háború kudarca 
után – az amerikai külpolitika és a nemzetközi vezető szerep újrafogalmazásának le-
hetőségeként tekintett a nyitásra. Mao retorikája már 1965-ben a közeledés irányába 
mutatott, s „az időszak szükségszerűségeinek fényében elkerülhetetlen volt, hogy Kína 
és az Egyesült Államok utat találjon [az együttműködésre]” (214–215. o.). A folyamatot 
– amelyben maga is kulcsszerepet játszott – Kissinger példátlan részletességgel írja le, 
gyakran idézve a Maóval és Csou En-laj (Zhou Enlai) akkori kínai miniszterelnökkel 
folytatott beszélgetéseiből, s átfogó portrét rajzolva a két kínai államférfiról.

A kapcsolatfelvétel – amely Kissinger két, 1971-es titkos kínai látogatásával indult – 
és a közeledés menedzselése korántsem volt egyszerű. Az ideológiai nézeteltéréseket 
félretéve is számos vitás pont nehezítette az együttműködést – például Tajvan és Viet-
nam kérdése, illetve az amerikai–japán szövetség. De Peking és Washington a szovjetek 
feltartóztatását illetően sem értett egyet teljes mértékben: míg az előbbi egy minden 
területre kiterjedő, erőteljes globális feltartóztatással akarta maximalizálni a biztonsá-
gát,3 addig az utóbbi, habár hasonlóan eltökélt volt a nemzetközi egyensúlyra leselke-
dő veszélyeket illetően, nyitott maradt a kapcsolatok javítására. Bár Mao hajlandó volt 
közeledni az Egyesült Államokhoz, Kína esetleges gyengeségeit soha nem volt hajlan-
dó elismerni, ahogy a KNK közvetlen nemzeti érdekein túlmutató felelősségvállalásra 
sem volt képes (275. o.). Mindez pedig Kissinger szerint Kína „megszállott önmagára 
támaszkodásával” párosult (289. o.). A problémás közeledés az 1970-es évek közepén az 
amerikai Watergate-botrány és a Mao halálát követő kínai hatalmi harc folyománya-
ként ismét megtorpant – azonban korántsem rekedt meg.

Az 1970-es évek végén hatalomra jutott Teng – habár a belpolitikában feladta Mao 
folyamatos forradalmát – külpolitikájában elődjéhez hasonló érdekeket fogalmazott 
meg – a két vezető közti stílusbeli különbségek azonban szembetűnőek voltak. Teng 
diplomáciájában is modernebb volt elődjénél: míg Mao a császárokhoz hasonlóan 
magához hívatta partnereit, addig Teng hatalma kezdetén maga járta körbe a világot, 
hogy tárgyalásokat folytasson.4 Teng hangnemváltást is hozott: a kínai felsőbbrendű-
ség helyett a világtól való tanulás szükségességét hangsúlyozta. Kissinger szerint a kí-
nai–amerikai stratégiai együttműködés a Tajvan-kérdés 1978-as rendezését követően, 
Teng 1979-es amerikai útján és a KNK vietnami katonai beavatkozásának idején érte el 
csúcspontját.

Ronald Reagan elnöksége (1981–89) alatt a kapcsolatot – amit a külpolitika auto-
nómiájának szükségességét gyakran hangoztató, és mindezt a gyakorlatba átültetni 



198 Külügyi Szemle

Könyvekről

is megkísérlő Kissinger szerint az amerikai elnökváltások is gyakran hátráltattak – el-
sősorban a szovjetkérdés határozta meg. Azonban Moszkva problémáiból a két oldal 
ellentétes konklúziót vont le: míg az Egyesült Államok a hidegháború megnyerésének 
lehetőségét látta benne, addig Kína nem volt érdekelt az amerikai értékek globális győ-
zelmében, s inkább saját pozíciójának erősödéseként értelmezte azt (388. o.).

A kapcsolat normalizálásában bekövetkezett legfőbb töréspont mégsem ez, hanem 
a Tienanmen téri tüntetések véres leverése lett, amely Kissinger olvasatában „a kul-
turális forradalom emléke és a káosztól való történelmi félelem” miatt következett be 
(410. o.). Ahogy Teng fogalmazott: a világ békéje nagyban függ attól, hogy Kínában 
rend van. A „politikai stabilitást választó” kínai vezetőket meglepte a külvilág reakció-
ja, s külpolitikai céljukká a KNK nemzetközi pozíciójának mielőbbi visszanyerése vált. 
A viszonylag enyhe szankciókkal reagáló, s az amerikai közönség felé kemény retorikát 
folytató, de a kínaiakat a diplomáciai csatornákon a kapcsolat stabilitásáról biztosító 
George H. W. Bush amerikai elnök „ügyesen és elegánsan” kezelte a helyzetet (416. o.) – 
írja Kissinger azon realista nézetet hangsúlyozva, miszerint az emberi jogok túl heves 
védelme ellentmondhat a nemzeti érdekeknek. Az események hatására Teng visszavo-
nult, s huszonnégy, illetve tizenkét írásjelben megfogalmazott intelmeit hagyta az őt 
követő vezetőkre5 – ezek pontos értelmezése a mai napig vitatott, s Kissinger szerint ez 
nagyban befolyásolhatja a kínai–amerikai kapcsolatok jövőjét is.

A Teng utáni időszakot a szerző „az újabb megbékéléshez vezető hullámvasútként” 
jellemzi: Bill Clinton elnöksége (1993–2001) alatt először ütötték fel a fejüket a gazda-
sági-kereskedelmi jellegű viták, amelyeket az 1995–1996-os tajvani válság csak tovább 
tetézett. Ennek ellenére, „a szuperhatalom Amerika, a dinamikus Kína, a globalizált 
világ és a világpolitika súlypontjának az atlanti térségből a csendes-óceáni térségbe 
való fokozatos áthelyeződése békés és kooperatív kapcsolatot követelt” a két ország-
tól. A kínai–amerikai viszonyok a tajvani válságot követően jelentősen javultak 
(477. o.). A Tenget követő Jiang Zemin (Csiang Cö-min) alatt Kína hatalmasat változott, 
s így érdekrendszere is kitágult. Azonban Kína történelme nem ismer olyan nemzet-
közi rendszert, amelyben a Középső Birodalom mellett más szuperhatalom is jelen lett 
volna, ahogy az érintett szuperhatalom, az Egyesült Államok sem ismer ilyen felépí-
tést. Elkerülhetetlen egy új nemzetközi rendszer kialakulása – állapítja meg Kissinger 
(481. o.), arra azonban nem ad választ, hogy ez a rendszer milyen is lesz.

Kissinger amilyen gazdagon, részletesen és mélyrehatóan írja le a kínai–amerikai 
diplomácia múltbéli történetét, olyan szűkszavú a jelenkor folyamataival és a jövőbeli 
kilátásokkal kapcsolatban. A kínai vezetés negyedik generációjának bemutatása után, a 
könyv utolsó fejezetében az egyes kínai szerzők által megfogalmazott konfrontatív – az 
Egyesült Államok hanyatlására és Kína vezető világhatalmi szerepére vonatkozó – nézete-
ket veti össze Dai Bingguo (Taj Ping-kuo) külügyi államtanácsosnak a kínai vezetésnek 
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az ország „békés fejlődése” iránti elkötelezettségét ecsetelő kiáltványával. Az elmúlt 
évtized kínai külpolitikai lépéseire azonban nem tér ki részletesen.

Ehhez hasonlóan, a könyv epilógusában először az I. világháborút megelőző brit–né-
met kapcsolatrendszerhez hasonlítja a jelenlegi kínai–amerikai viszonyt, az összeütkö-
zés elkerülhetetlenségét taglaló 1907-es Crowe-memorandumra hivatkozva. Ezt köve-
tően a történelmi példák elvetésével kijelenti, hogy Peking és Washington potenciális 
konfliktusa sokkal inkább gazdasági, mint katonai jellegű. Sőt, végül egy, az atlanti 
közösséghez hasonló csendes-óceáni közösség létrehozásának lehetőségét is felveti. 
A jelent és a jövőt tehát a realista Kissinger meglehetősen diplomatikus hangnemben 
járja körül, jóslatokba bocsátkozás helyett pedig a lehetséges problémák felvetésére szo-
rítkozik, amelyekre meglehetősen homályos megoldásokat vázol.6 Ugyanakkor az is 
igaz, hogy a szerző az epilógust megelőző bő ötszáz oldalon megfelelő munícióval látja 
el az olvasót, hogy az saját konklúziót vonjon le a kínai külpolitika természetéből.

Hasonlóan keveset foglalkozik a szerző a kínai reform „melléktermékeivel”, azaz a 
politikai-gazdasági rendszer változásaival, s azoknak az ország külpolitikájára gyako-
rolt hatásával; ahogy a Kínai Kommunista Párt belső köreiben, illetve a kínai akadé-
miai szférában az ország helyzetéről, kilátásairól és stratégiájáról folyó diskurzus sem 
kerül szóba. Kissinger konzekvensen a vezetők nézeteire és elképzeléseire, valamint a 
konfuciuszi filozófiai és a Szun-ce-féle stratégiai háttérre összpontosít, s ezeken, illet-
ve a nagyhatalmi diplomácia természetén kívül más faktorokat egyáltalán nem vesz 
számba.

Kissinger könyve átfogó leírását adja a kínai külpolitika és a kínai–amerikai diplo-
mácia történelmének, s habár nem tartalmaz jelentős mértékben új információt, nem-
csak a Kínával most megismerkedni kívánó olvasók, hanem az ország történelmét és 
nemzetközi kapcsolatait jól ismerő közönség számára is nyugodt szívvel ajánlható olvas-
mány – különösen igaz ez a szerző személyes tapasztalatait taglaló fejezetekre, valamint 
a kínai külpolitika filozófiai-stratégiai alapjaira vonatkozó fejtegetésekre. Ugyanakkor 
Kissingernek az elsősorban a nagyhatalmi kapcsolatokra és az állami vezetők nézeteire 
támaszkodó megközelítése bár valóban figyelemre méltó, de a kínai külpolitika termé-
szetének és a nemzetközi rendre gyakorolt hatásainak mélyrehatóbb megismeréséhez 
önmagában még nem elégséges.

Mészáros Tamás
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Jegyzetek
1   A tienhszia és a tributárius rendszer az elmúlt években a kínai külpolitikával és világnézettel 

kapcsolatos kutatások egyre hangsúlyosabb elemévé vált, kiváltképp annak fényében, hogy a 
koncepció az előző évtized második felétől a kínai diskurzusban is előtérbe került, köszönhetően 
elsősorban Csao Ting-jang (Zhao Tingyang) munkásságának, aki szerint Kína a jövőben egy, a 
tienhszián alapuló nemzetközi rendet kell, hogy kialakítson. L. többek között: Zhang Yongjin: 
„System, Empire and State in Chinese International Relations”. Review of International Studies, 
No. 27 (2001). 43–63. o.; William A. Callahan: „Remembering the Future – Utopia, Empire, and 
Harmony in 21st-Century International Theory”. European Journal of International Relations, Vol. 
10. No. 4. (2004). 569–601. o.; Zhao Tingyang: „Rethinking Empire from a Chinese Concept »All-
Under-Heaven« (Tian-xia)”. Social Identities, Vol. 12. No. 1. (2006). 29–41. o.; William A. Callahan: 
„Chinese Visions of World Order: Post-Hegemonic or a New Hegemony?”. International Studies 
Review, Vol. 10. No. 4. (2008). 749–761. o.; Zhang Feng: „Rethinking the »Tribute System«: Broadening 
the Conceptual Horizon of Historical East Asian Politics”. Chinese Journal of International Politics, 
Vol. 2. No. 4. (2009). 545–574. o.; Zhou Fangyin: „Equilibrium Analysis of the Tributary System”. 
The Chinese Journal of International Politics, Vol. 4, No. 2. (2011). 147–178. o.; Zhang Yongjin – Barry 
Buzan: „The Tributary System as International Society in Theory and Practice”. The Chinese Journal 
of International Politics, Vol. 5. No. 1. (2012). 3–36. o.

2  Habár akkoriban Kínának még nem voltak atomfegyverei, Mao úgy fogalmazott: „Nem kell 
félnünk az atombombáktól és -rakétáktól (…) Ha az imperialisták háborút indítanak ellenünk, 
elveszthetünk több mint háromszázmillió embert. Na és?” (167. o.)

3   Kissinger megfogalmazása szerint „(Mao) volt a kvintesszenciális hidegháborús harcos; az 
amerikai konzervatívok is büszkék lettek volna rá”.

4   Teng az 1979-es útját követően azonban már nem hagyta el Kínát, s utolsó éveiben a korábbi kínai 
vezetőkre jellemző megközelíthetetlenség jellemezte (367. o.).

5   Teng ún. huszonnégy írásjeles stratégiája a következő: „Vizsgálódj tárgyilagosan, vesd meg a lábad, 
kezeld az ügyeket nyugodtan, rejtsd el a képességeidet és várd ki a sorodat, ne tűnj ki, és sohase törj 
az élre”. A stratégia értelmezését illető viták – amelyek döntően azután kerültek előtérbe, hogy Kína 
az elmúlt évek során sokak szerint feladta a Teng által megfogalmazott passzív, „visszahúzódó” és 
megalkuvó külpolitikai irányvonalat – arra vonatkoznak, hogy mit is jelent pontosan a „rejtsd el 
a képességeid és várd ki a sorodat” megfogalmazás. Egyes kutatók ezt úgy értelmezik, hogy Kína 
már „kivárta a sorát”, és gazdasági-katonai megerősödésével párhuzamosan egyre inkább „élre 
tör” majd.

6   Kissinger egy újabb írásában részletesebben is foglalkozik a kínai–amerikai kapcsolatok jövőjével. 
L. Henry Kissinger: „The Future of U.S.–Chinese Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity”. 
Foreign Affairs, Vol. 91. No. 2. (2012). 44–55. o.
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Nemzetközi kapcsolatok francia évkönyve, 2011

(Annuaire français de relations internationales 2011. Párizs–Brüsszel: La Documentation 
Française–Bruylant, 2011. 1198 o.)

A Nemzetközi Kapcsolatok Francia Évkönyve 2011-ben immár a tizenkettedik alka-
lommal látott napvilágot. A kötetet a francia miniszterelnöki hivatalhoz kap-
csolódó La Documentation française és a brüsszeli, különösen nagy presztízsnek 

örvendő, elsősorban jogi és politikatudományi témájú művek megjelentetésére szako-
sodott, 1838-ban alapított Bruylant kiadó közös gondozásban adta ki. Ez az impozáns, 
több mint ezer oldalas tanulmánykötet sem célját, sem tartalmát illetően nem hasonlít a 
Magyar Külpolitikai Évkönyvre. Míg a magyar kiadvány gyakorlatilag több mint hatszáz 
oldalon egy eseménynaptárt ad közre és diplomáciai dokumentumokat közöl, addig 
e francia nyelvű kiadványban ilyen jellegű adatok csak 36 oldalt tesznek ki, kiválóan 
áttekinthető bontásban.

Magyarországon csak 1968 óta jelenik meg minden évben az aktuálpolitikai esemé-
nyeket összefoglaló kötet, Franciaországban ez a hagyomány a messzi múltba vezet 
vissza, egészen a XVII. századig. 1683-ban jelent meg az Almanac ou calandrier, néhány 
évvel később ezt teljesen felváltotta az Almanch royal, illetve a XIX. század második 
felében az Annuaire diplomatique de l’empire français. Ezt követte a francia külügyminisz-
térium által közzétett, jóllehet nem minden évben megjelenő Annuaire diplomatique et 
consulaire de la République Française, amelynek az utóbbi években megszüntették a nyom-
tatott verzióját. Ezek a kötetek leginkább egyfajta regiszterként működtek, neveket, 
eseményeket, fontosabb dokumentumokat összegyűjtve. Az internet, a digitalizálás 
elterjedésével azonban az ilyen „telefonkönyv” jellegű kiadványok vesztettek a jelen-
tőségükből, és egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott egy, a nemzetközi kapcsolatok 
témakörében az éves tendenciákat, a különböző műhelyek eredményeit összegző és a 
legfontosabb kérdéseket körbejáró tanulmánykötet elkészítésére. 2000-ben így került 
sor a párizsi Panthéon-Assas Egyetem Thuküdidész Központja kezdeményezésére az 
első Nemzetközi Kapcsolatok Francia Évkönyvének elkészítésére.

A francia cím alapján AFRI rövidítésre keresztelt kötet hivatása tehát nem adatok 
közlése, hanem sokkal inkább reflexiók, elemzések, tanulmányok közzététele. Ez az év-
könyv célul tűzi ki többek között, hogy a francia anyanyelvű (francia, belga, svájci, ka-
nadai) vagy franciául publikáló kutatók, szakemberek, diplomaták, egyetemi oktatók 
stb. adott témához kapcsolódó munkáinak közlését. Megpróbálja továbbá a nemzetközi 
eseményeket multidiszciplináris, politikai, gazdasági, stratégiai, jogi, kulturális, tech-
nikai stb. dimenzióban szemlélni, ezzel az egyes kérdéskörök között meglévő, sokszor 
homályba vesző összefüggésekre is felhívni a figyelmet.
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Alapítása óta a kötet két fő részből áll: az első a „Tanulmányok”, a második a „Ro-
vatok” címet viseli. Mind a két egység vegyesen tartalmaz – az évkönyvi elnevezésből 
adódóan – a megjelenés dátumát megelőző esztendőre reflektáló elemzéseket, illetve 
nem a konkrét időponthoz kapcsolódó írásokat is. E fő részeken belül tematikus bon-
tásban találhatóak a tanulmányok, ami segíti a tájékozódást a meglehetősen vaskos 
kiadványban.

A 2011-ben megjelent kötet első egységében található írások négy főfejezet alá van-
nak csoportosítva. Ezek: „Elméletek és doktrínák”; „Nemzetközi igazságszolgáltatás”; 
„Egyének és népek jogai”; illetve „Regionális kérdések”. Míg ebben a részben minden 
esztendőben új, azaz változó témák feldolgozására vállalkozik az AFRI, addig a máso-
dik egységben meghatározott, évről évre visszatérő tematikus bontás figyelhető meg. 
Így a „Rovatok” című fejezet – 2000 óta gyakorlatilag változatlanul – tizenegy-tizenkét 
kérdéskört tárgyal, és az egyes témákban két-három tanulmányt jelentet meg. Ez a rész 
tehát terjedelmesebb és inkább az aktualitásra reflektál, a legkülönbözőbb szempontok 
szerint. A következő témaköröket ölelik fel a tanulmányok: „Franciaország a nemzetkö-
zi kapcsolatokban”, „Franciaország az európai építkezésben”, „A francia–német páros”, 
„Az Európai Unió a nemzetközi kapcsolatok szereplőjeként”, „Az Egyesült Államok 
külpolitikája”, „Afrika a nemzetközi kapcsolatokban”, „Lefegyverzés és fegyverkezés 
szabályozása, nonproliferáció”, „Biztonságpolitikai elméletek és doktrínák”, „Nemzet-
közi krízisek és konfliktusok”, „Nemzetközi gazdaságpolitika”, „Globalizáció, multila-
terális kapcsolatok, világkormányzás”, „Média és nemzetközi társadalom”, „Tudomány, 
csúcstechnológiák és a nemzetközi kapcsolatok”.

A kötetben a két fő részen kívül a kiadási évet megelőző esztendő fontosabb nemzet-
közi eseményeit összegző kronológia és tematikusan szerkesztett bibliográfia, továb-
bá a cikkek francia és angol nyelvű rezüméje, illetve a fontosabb nevek és kifejezések 
gyors visszakeresését segítő mutató is található.

Az AFRI legfrissebb, 2011-es számának bevezetőjét Yves Boyer, a Fondation pour la 
recherche stratégique (Stratégiai Kutatásért Alapítvány) igazgatóhelyettese, egyben a 
szóban forgó kötet szerkesztőbizottságának tagja írta, a globalizáció negatív és pozitív 
jelenségeiről, a jövendőt illetően inkább optimista kicsengéssel. A szerző három fő gon-
dolat köré csoportosította elemzését: 1. a megszűnő világok, a múlté lett koncepciók; 2. a 
túlterhelt, kihívásokkal teli világ; és 3. az egységesülés felé tartó, szerteágazó kapcsolati 
hálóval bíró világnak a 2010-ben tapasztalt jelenségei. Boyer tanulmányát XVI. Bene-
dek pápa Caritas in Veritate című enciklikáját idézve zárja, megfontolandónak tartva az 
egyházfőnek a nemzetközi kapcsolatokra, a világkormányzatra vonatkozó mondatait.

A bevezetést követő „Tanulmányok” című első rész „Elméletek és doktrínák” fejezete 
Yves Lacoste geográfus, a földrajzi és geopolitikai témákat tárgyaló Hérodote nevezetű 
francia szakfolyóirat alapítójának írásával kezdődik. Tanulmányával Robert D. Kaplan 
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amerikai politológus-újságírónak arra a véleményére reagál, miszerint a nemzetközi 
kapcsolatok elemzésénél nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a földrajztudománynak. 
Miközben a francia tudós ezzel a véleménnyel maximálisan egyetért, felhívja a figyel-
met arra is, hogy Kaplan megállapításai Halford J. Mackinder brit geográfus műveinek 
felületes ismeretein alapszanak, pedig az ő tézisei már nem mindenben felelnek meg a 
jelenkori elemzési követelmény kritériumainak.

A fejezet második értekezése Raphaëlle Leblanc-tól származik, aki a janzenista jogi 
felfogást, többek között annak nemzetközi szemléletét elemzi munkájában. Ezt az in-
kább történeti-filozófiai tanulmányt Pierre Conesa – a francia védelmi minisztérium 
magas rangú, stratégiai kérdésekkel foglalkozó volt tisztségviselője, az IRIS (Institut des 
relations internationales et stratégiques) kutatója és a La Revue internationale et stratégique 
főszerkesztője – írása követi. Ez a cikk az azóta a párizsi Laffont kiadó gondozásában 
könyvként is megjelent tanulmányának az összefoglalása, amely a hidegháború és az 
azt követő évek ellenségkreálási kényszeréről mint az amerikai hatalmi politika egyik 
eszközéről értekezik. A 2001-es New York-i terrortámadásra adott reakciókat elemez-
ve felteszi többek között a kérdést, hogy le lehet-e építeni a különböző relációkban a 
háborúskodást, amint azt Franciaország és Németország tette, illetve, hogy Európa 
képes-e az önálló magatartásra ebben a kérdésben. Conesa gondolatébresztő írását az 
orléans-i egyetem közjogot oktató professzora, Nicolas Haupais cikke követi. Ebben a 
tanulmányban az ENSZ-nek a katonai konfliktusokba való beavatkozásaival kapcso-
latos nehézségeinek okait taglalja, s felhívja a figyelmet arra, hogy a politikai akarat 
hiánya mellett a nemzethez kapcsolódó jogi felfogás is gátat vet annak, hogy ez az 1945-
ben létrehozott nemzetközi szervezet hatékonyan tudjon fellépni a béke helyreállítása 
érdekében. Ez után a kiváló, logikus érveléssel alátámasztott cikk után a kötetnek ezt 
a részét Catherine Colard-Fabregoule, a „Paris XIII” egyetem köz- és nemzetközi jog 
tanárának írása zárja. Az elemzés arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás következ-
ményeként eltűnő országok az államnak mint fölrajzi térhez illeszkedő fogalomnak a 
megkérdőjeleződéséhez vezetnek, s ezt a tényt nem hagyhatják figyelmen kívül a nem-
zetközi közösség és a jogtudomány reflexiói.

A második, „Nemzetközi igazságszolgáltatás” című fejezetben olyan neves szerzők 
munkáit olvashatja az érdeklődő, mint Serge Sur, a párizsi Panthéon-Assas egyetem 
közjog professzora, az AFRI és a Questions internationales című folyóirat főszerkesztője, 
vagy a belga származású kanadai ügyvéd, professzor, diplomata, Philippe Kirsch, a 
Nemzetközi Büntetőbíróság volt elnöke, továbbá a genfi egyetem tanára, Robert Kolb, 
illetve honfitársa és kollégája, Nicolas Michel, a Fribourg-i Egyetem professzorra, az 
ENSZ főtitkárának jogi ügyekkel foglalkozó volt helyettese. Az ő írása különösen is fi-
gyelemreméltó. A svájci nemzetközi jogász tanulmánya a 2002-ben létrejött Nemzetkö-
zi Büntetőbíróság munkáját elemzi, és annak az egyértelmű véleményének ad hangot, 
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hogy a váratlan gyorsasággal és támogatással létrejött intézmény jelentős előrelépést 
jelent, és az emberiség jövője szempontjából meghatározó fontossága megkérdőjelez-
hetetlen. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy ez a még kezdeti stádiumban lévő vállalkozás 
új utakat nyit meg a nemzetközi jog fejlődése előtt, és büntetlenség helyett a felelősség 
kultúrájának széles körű elterjesztése felé tesz határozott lépéseket.

Nicolas Michel elemzése után – anélkül, hogy a tartalomjegyzékben feltüntetett fe-
jezetcím megjelenne a főszövegben – az „Egyének és népek jogai” következnek, foly-
tatva a nemzetközi jogi témájú tanulmányok sorát. Az első írás, amely az emberi jogok 
európai bíróságával foglalkozik, Paul Dahan-tól származik, aki francia diplomataként 
a lefegyverzési kérdések szakértője, és egyben a franciaországi belső nemzetbiztonsági 
központ (DCRI) főtanácsadója. A fejezet második szerzője Jean-François Guilhaudis, a 
grenoble-i egyetem tanára, a Nemzetközi Biztonsági és Védelemi Tanulmányok Köz-
pontjának volt igazgatója, aki Koszovó függetlenségének jogi természetű kérdéseit bon-
colgatja.

A „Tanulmányok” részt záró cikkek „Regionális kérdések” címszó alatt a legkülön-
bözőbb nemzetközi témákra irányítják az olvasó figyelmét. Az első tanulmány Simon 
Serfaty amerikai professzor tollából származik, aki a transzatlanti kapcsolatok újra-
gondolását kezdeményezi. De a fejezetben olyan elemzések is helyet kapnak, mint a 
„frankofónia” lehetőségei, az afrikai kontinensen tapasztalható változások biztató vol-
ta, a Kanadához tartózó északnyugati térség globális felmelegedés okozta nemzetközi 
hajózási kérdései, illetve Stanisław Bielennek, a varsói egyetem dékánhelyettesének 
Lengyelország európai geopolitikai helyéről szóló írása.

A magas színvonalú, gondolatindító tanulmányokat tartalmazó első részt hasonló, 
de szerteágazóbb, „gyakorlatiasabb” témákat körbejáró, terjedelmesebb második rész 
követi. Itt a szerzők összetétele is változik: a kevesebb ismert szakértő mellett megje-
lennek a kérdésekben érintett tisztviselők vagy a konkrét problematikával foglalkozó 
junior, pályakezdő kutatók elemzései is.

A „Rovatok” címet viselő egység első fejezetének két tanulmánya a francia külpo-
litika Nicolas Sarkozy elnöksége alatt tett reformkísérleteinek határaira mutat rá. Az 
egyik elemzés – a szerző kiléte ismeretlen – Franciaország kultúrdiplomácia területén 
végrehajtott módosításainak a nehézségeire hívja fel a figyelmet, míg a másik Párizs 
Afrika-politikájának hibáit taglalja. Szintén a francia külpolitika kérdésével foglalkozik 
a következő fejezet, de abban Franciaország európai uniós relációját vizsgálják a szer-
zők. A két fő kérdés, amelyet körüljárnak a tanulmányok: a lisszaboni szerződés hatá-
sa, illetve a romák ügye. A harmadik fejezet a francia–német együttműködést elemzi, 
elsősorban a gazdasági válság és a globalizációs folyamatok kihívásainak szem előtt 
tartásával. Itt Helène Miard-Delacroix professzor asszony tanulmányára érdemes fel-
hívni a figyelmet. Ő ugyanis azt hangsúlyozza, hogy Berlin és Párizs kapcsolatainak 
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mítoszként történő kezelése a két ország hatékony együttműködéséhez, Európa attrak-
tívabb politikájához járul hozzá. A negyedik fejezet – többek között – ehhez illeszkedve 
vizsgálja az európai politikának a koppenhágai klímacsúcson elszenvedett sikertelen-
ségének kérdését.

Az egymást követő fejezetekben olyan változatos témák kerülnek tanulmányozás-
ra, mint az Egyesült Államok és a globális gazdasági kormányzás problematikája, a 
Maghreb és a Száhel-övezet közötti, egyre nagyobb aggodalomra okot adó iszlamista 
fegyveres csoportok tevékenységének elemzése, illetve a drón (pilóta nélküli) repülő-
gépeknek a modern háborúkban elfoglalt szerepének és megjelenésük következménye-
inek vizsgálata.

A kötetben jelentős szerepet kap továbbá a nemzetközi gazdaságpolitikai kérdések 
körbejárása, ezen belül különösen is érdekes elemzést olvashatunk az európai gazda-
sági és pénzügyi válság 2010-ben láthatóvá vált ok-okozati összefüggéseiről, amelyek 
a mai napig tökéletes aktualitással bírnak. Szintén elgondolkodtató Emmanuel Decaux 
professzornak a világkormányzatról írt rövid bevezető tanulmánya az általa szerkesz-
tett, globális és multilaterális témákat érintő rovatban. Elemzésében rámutat, mennyire 
illúzió az a remény, hogy hatékony, szakértő és legitim nemzetközi vezetés alakuljon, 
amely a védelmet és az irányítást felelősen vállalni tudná a világban.

A hosszú hetekre való olvasnivalót kínáló évkönyv talán legeredetibb része az utolsó 
két fejezet: ezek a nemzetközi kapcsolatok klasszikus dimenziót kitágítva rámutatnak 
arra, hogy számos olyan szakterület van, amely bekapcsolható, sőt meghatározó ténye-
ző a világban fennálló és alakuló viszonyrendszerek tanulmányozásakor. Így az utolsó 
tíz cikk a média, a kommunikáció, az informatika, illetve a technika fejlődésének a 
modern nemzetközi kapcsolatokban jogi, társadalomtudományi, politológiai, stratégiai 
stb. szempontból betöltött szerepét, jelentőségét húzza alá.

Összegezve elmondható tehát, hogy ez a kötet határozottan értékes, a laikus érdek-
lődő és a szakember számára egyaránt haszonnal forgatható, széles látókört biztosító, 
egy adott időszak ok-okozati összefüggéseire jól rámutató, de konkrét problémákat is 
megvilágító szakkönyv, ami egyetemek, közigazgatási intézmények könyvtárainak 
szinte kötelező kellékévé teszi. Jóllehet, terjedelme és borsos ára (290 euró) talán elsőre 
riasztónak tűnik – és valóban egy kicsit túlzó is –, de a kiadványban fellelhető tanulmá-
nyok kimagasló színvonala, a szerzők többségének világhírű szakértelme, a minőségi, 
gondos kivitelezés, a jól követhető szerkesztés, illetve a mutatók jelentős részben feled-
tetik és magyarázzák ezeket.

A kötet magyar vonatkozásban is figyelemre méltó, hiszen jó ötleteket ad egy 
modern külügyi évkönyv elkészítéséhez, amire a Külügyminisztérium évek óta ké-
szül (egyelőre kézzelfogható eredmény nélkül). Az AFRI-t nyilvánvalóan túlzás és 
lehetetlen is megvalósítandó példának tekinteni, de talán eszköz lehet ahhoz, hogy 
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Magyarországon is születhessen évről évre egy olyan kötet, amely nem csupán ada-
tokat közöl, hanem elemzéseket, tanulmányokat, külpolitikai reflexiókat is. Egy ilyen 
évkönyv elősegítheti azt, hogy a magyar külpolitikai gondolkodás és kultúra fejlődhes-
sen, szélesebb látókörrel, a Kárpát-medencén is túlmutató összefüggések fokozott figye-
lembevételével tudjon aktívan részt venni a nemzetközi kérdések megválaszolásában.

Ezen a téren minden bizonnyal van mit tenni, hiszen szimbolikus az a tény, hogy ez 
a tizenkét éve megjelenő, a külföldi szakmai berkekben széles körben ismert és idézett 
kötet egyetlen magyarországi könyvtárban sem fellelhető.

Fejérdy Gergely


