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A 2016. december 31-én leköszönő 
Ban Ki-mun helyett jövő évtől 
új főtitkár tölti be az Egyesült 

Nemzetek Szervezetének legmagasabb 
diplomáciai pozícióját, és végzi majd azt 
a munkát, amely „a világ leglehetetlenebb 
foglalkozásával” együtt jár. Ez a sokat-
mondó megfogalmazás az első főtitkár-
tól, a norvég Trygve Liétől származik, és 
a jelek szerint a kezdetek óta sem veszített 
az érvényéből – sőt. A szervezetet, illetve 

annak egyik fő intézményeként az ENSZ 
Titkárságát a második világháború utáni 
években, az aktuális nemzetközi viszo-
nyokhoz igazodva hozták létre az alapí-
tók. Az akkori helyzetnek megfelelően 
alakították ki, illetve foglalták az alapok-
mányba a legfontosabb szervezeti, funk-
cionális és tartalmi feltételeket is. Habár 
ezeket a szabályokat alapvetően hosszú 
távra tervezték, és egy ideális helyzet-
re vonatkoztak, a megalkotóik mégsem 

„A világ leglehetetlenebb foglalkozása”.
Politikai és reprezentációs funkciók az ENSZ-főtitkár 
mandátumában

Mendly Dorottya
A tanulmány a közelgő főtitkárválasztás aktualitása kapcsán1 tesz kísérletet az ENSZ-főtitkár 
szerepének, feladatkörének, valamint jelentőségének az értelmezésére. A cél egyrészt a for-
mális keretek, másrészt ahhoz mérten a gyakorlati tevékenység, illetve hatáskör felvázolása, a 
főtitkár két fontos feladata, a politikai, illetve a reprezentációs funkciók alapján. E funkciókat 
elsősorban a kommunikáció szerepe köti össze, és a főtitkár „normavállalkozóként” való mű-
ködése teljesíti ki. A főtitkár kapcsán az intézményi keretek bemutatása és értelmezése mellett a 
tanulmány kitér az egyének szerepének vizsgálatára a nemzetközi viszonyokban, majd a lefek-
tetett elméleti alapokról indulva vizsgálja és értékeli a fenti két funkció tekintetében az eddigi 
főtitkárok tevékenységét az ENSZ élén.

The following essay attempts to interpret the role, competences and significance of the Secretary-
General (SG) of the United Nations, in light of the upcoming elections. The aim is to outline the 
formal framework, but also to look at the practical questions of his/her activity, based on two of 
their important functions: the political and the representational. These functions are connected 
primarily by the role of communication, and are fulfilled by his norm-entrepreneurship. Beyond 
the interpretation of the institutional framework, the essay analyzes the role of the individuals 
in international relations. Based on the outlined theoretical foundations, it evaluates the 
respective SG’s activities, as leaders of the United Nation’s organization.

* * *
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szakadhattak el a „politikai realitások” 
diktálta lehetőségektől. Az alaphelyzetet 
meghatározó viszonyok az eltelt hetven 
évben természetesen jelentős változáso-
kon mentek keresztül, s ez a tény a fő-
titkári mandátum helyének és jelentő-
ségének az alakulásával kapcsolatosan 
is felvet kérdéseket. Ezeket járja körül 
a következő tanulmány, az alábbi szem-
pontok alapján.

A láthatóan már kezdettől fogva bo-
nyolult – és ennek megfelelően erősen 
vitatott – pozíciót a viszonylag szűk és 
nagyon határozott jogi keretek teszik 
még kényesebbé. Az azok közt lavírozó 
főtitkárok mindegyike hozzátett vala-
mit a pozíció tartalmi vonatkozásaihoz. 
Nem meglepő módon, éppen az aktuá-
lis társadalmi-politikai kontextus, va-
lamint a saját személyiségük volt az a 
két legfontosabb faktor, amely egy-egy 
főtitkár mandátuma alatt a pozíció jelle-
gét a vonatkozó szakirodalom túlnyomó 
része szerint a leginkább befolyásolta. 
(Minderről bővebben az „Értelmezési 
különbségek” című részben.) A tekintet-
ben meglehetősen széles körű egyetértés 
mutatkozik, hogy a főtitkár egyedülálló 
szereplője a világpolitikának – arról 
azonban, hogy a pozíció mekkora je-
lentőséggel bír valójában, már megosz-
lanak a vélemények. A belőlük kiraj-
zolódó skála egyik véglete az, amely 
szerepét nemcsak a szervezeten belül, 
de azon kívül is kifejezetten meghatáro-
zónak tartja; a másik a főtitkárt jellem-
zően marginális figuraként festi le, a te-
vékenységét pedig leginkább a kötelező 
formalitásokban látja megnyilvánulni.

A jelen tanulmány célja a főtitkárnak a 
szervezeten belüli, de sokkal inkább az 
azon kívüli jelentőségéről szóló, sokat vi-
tatott kérdés mérlegelése. A legfontosabb 
kérdések a főtitkár világpolitikai szere-
pére vonatkoznak. Jelentős szereplő-e a 
világpolitikában? Ha igen, milyen terü-
leteken? Ha nem, mi az, ami akadályoz-
za benne? Mennyiben határozzák meg a 
szerepvállalását intézményi korlátok, és 
mennyiben a mandátumot betöltők sze-
mélyisége? Mindezekhez kapcsolódóan 
pedig felmerül az a probléma is, hogy 
hogyan vizsgálható ez a bizonyos „jelen-
tőség”.

E kérdések aktualitását elsősorban a kö-
zelgő főtitkárválasztás adja. Az esemény-
nyel kapcsolatban az eddigieknél jóval 
nagyobb érdeklődés várható, javarészt a 
kifejezetten e területtel foglalkozó civil 
szervezetek állhatatos munkájának kö-
szönhetően.2 Arra a kérdésre, hogy „mi-
lyen lesz” a következő főtitkár, a válasz a 
főtitkári szerepvállalás lehetőségeinek a 
bővítését vagy szűkítését illető normatív 
igények megfogalmazása nélkül is legin-
kább attól függ, hogy milyenek voltak a 
korábbiak: milyen lehetőségeik voltak, és 
hogyan használták fel azokat. Feltétele-
zésem szerint a főtitkár az egyetlen sze-
replő az ENSZ szervezetben, aki képes 
az egész intézményt képviselni, annak 
hangjaként szimbolikus jelentőséggel (is) 
megszólalni, illetve ismertetni a szerve-
zet álláspontját, stratégiáját, céljait. E gon-
dolatot követve a tanulmány elsősorban 
egyrészt a politikai szerepvállalást, illet-
ve kommunikációban érvényre juttatott 
politikai önmeghatározást, másrészt az 
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egész szervezetnek a kommunikációs 
csatornákon keresztül történő reprezen-
tációját3 veszi górcső alá. A politikai sze-
repvállalás, illetve öndefiníció az adott 
főtitkár „aktivizmusának” a foka alapján 
és annak kereteiben vizsgálható, míg a 
szervezet reprezentációja a különböző hi-
vatalos és nem hivatalos kommunikációs 
aktusokban nyilvánul meg. Az elemzés 
célja tehát ezekből a szempontokból átte-
kinteni, illetve értékelni a főtitkári poszt 
jelentőségét, lehetőségeit, továbbá elő-
készíteni a terepet az aktuális választás 
folyamatainak a további mérlegeléséhez.

A téma szisztematikus vizsgálatához 
nélkülözhetetlen a jogi keretek rövid be-
mutatása, hiszen azok tesznek lehetővé 
mindennemű – akár mérsékelt, akár ko-
moly jelentőségű – szerepvállalást a főtit-
kár számára. Szükséges továbbá számos 
funkciója közül a legjelentőségteljeseb-
bek azonosítása, és a tanulmány fókusza-
ként történő meghatározása. Végezetül, 
de korántsem utolsósorban, az egyes fő-
titkárok személyével is foglalkozni kell, 
illetve a személyiségük hatásait vizsgál-
hatóvá tenni, lehetővé téve ezzel a való-
ban érdemi következtetések levonását. 
A feltételezésemben foglaltak vizsgála-
tához először is történeti perspektívába 
helyezem a pozíció megalkotását, a jogi 
keretek kialakítását, valamint azoknak az 
alapítás óta eltelt években történt tartalmi 
változását.

A funkciók osztályozásában az Egye-
sült Nemzetek Előkészítő Bizottságának 
jelentése4 adhat hiteles támpontot. A do-
kumentum hatféle feladatkört különít el: 
általános adminisztratív és végrehajtó, 

technikai, pénzügyi, a Titkárság szerve-
zetét és adminisztrációját érintő, politi-
kai, valamint reprezentációs funkciókat. 
Közülük a jelen tanulmány csak az utolsó 
kettővel foglalkozik behatóan, a kommu-
nikációs tevékenységnek a fókuszba he-
lyezésével, illetve ezek „metszeteként” 
való meghatározásával. A személyi, illet-
ve személyiségi kérdéseket már nehezebb 
érdemben vizsgálni, hiszen a nemzetkö-
zi kapcsolatok tudományának kiterjedt 
irodalma viszonylag kevéssé foglalkozik 
az egyén szerepével. Elméleti alapot e 
tekintetben elsősorban a konstruktivista 
iskola szolgáltathat, amelyből merítve a 
legértékesebb az ún. „normavállalkozók” 
modellje lesz: az elmélet alkalmazható-
ságát az egyes főtitkárok aktivitásának a 
bemutatása igazolhatja.

A főtitkári mandátum történelmi-
intézményi perspektívában

A Titkárság és vele együtt a főtitkár man-
dátuma az ENSZ szervezetének és mű-
ködésének a legfontosabb dokumentuma, 
az alapokmány által szabályozott, elsőd-
leges forrásként ezért az abban meghatá-
rozott feltételeket célszerű számba venni.

A III. fejezet 7. cikkében az alapok-
mány a Titkárságot a fő szervek egyike-
ként határozza meg, a rá vonatkozó ren-
delkezéseket pedig a XV. fejezet 97–101. 
cikkei tartalmazzák részletesen. Ezek 
– meglehetősen szűkszavúan – kitérnek 
a Titkárság szerkezetére, a főtitkár vá-
lasztására, valamint feladataira, a tisztvi-
selők függetlenségének követelményére, 
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kinevezésükre és rekrutációjukra, vala-
mint a tisztviselői kar bővítésének lehe-
tőségeire.5 Egyes vélemények szerint a 
feladatok meghatározása – talán éppen 
a szűkszavúsága okán – már önmagában 
is ellentmondásokat hordoz, és magában 
rejti a természetüknél fogva nagyon kü-
lönböző feladatkörök között fennálló in-
koherenciát.6

Mi szűrhető le e rendelkezésekből? 
A kérdés azért kiemelten fontos, mert 
ezek jelentik a főtitkár mozgásterének, 
szerepének, lehetőségeinek értelmezésé-
hez az egyetlen autentikus forrást. Példá-
ul maga az a tény, hogy a Titkárságot az 
alapokmány a fő szervek között említi, 
felfogható a szerepéről alkotott exten-
zív víziók jogi megalapozásaként is,7 a 
főtitkár mandátumát szabályozó 98. és 
99. cikk pedig, bármily mértékletes is, 
bizonyos tekintetben a globális politikai 
szerepvállalásának az alapjait fekteti le.8

Az ENSZ alapokmányát a félresiklott 
népszövetségi kísérlet tanulságait is szem 
előtt tartva alkották meg, így abban – a 
többi fő szervvel együtt – a Titkárságra 
vonatkozó rendelkezések szintén bővül-
tek, módosultak. A főtitkárt a Bizton-
sági Tanács (BT) javaslatára az ENSZ 
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyű-
lés) nevezi ki a szervezet fő igazgatási/
adminisztratív tisztviselőjévé. Az egyik 
legfontosabb feladata – azon túl, hogy 
részt vesz a fő szervek ülésein –, hogy 
a szervezet munkájáról a Közgyűlésnek 
évente jelentést tegyen. A legnagyobb 
mérlegelési lehetőséget és azzal együtt a 
leginkább tágítható hatáskört az jelenti, 
hogy felhívhatja a BT figyelmét minden 

olyan ügyre, amely a véleménye szerint 
a nemzetközi béke és biztonság fenntar-
tását veszélyeztetheti. Az alapokmány 
emellett kiemeli mind a főtitkár, mind az 
egész Titkárság függetlenségét, a munka 
nemzetközi jellegét, a feddhetetlenség 
követelményét, valamint a főtitkárvá-
lasztás földrajzi szempontból is kiegyen-
súlyozott voltának a fontosságát.9 Amint 
az a továbbiakból is látható lesz, bármily 
visszafogottnak is tűnhettek e módosu-
lások, mégis megteremtették az alapját a 
főtitkár – óvatos vagy kevésbé óvatos – 
politikai szerepvállalásának is.

Az alapokmány lényegre törő passzu-
sait a már idézett előkészítő bizottsági 
jelentés árnyalhatja, amely természe-
tesen nem számít az előbbihez hasonló 
jogforrásnak, azonban hasznos segédlet 
az egyes cikkek lényegének és a ben-
nük rejlő lehetőségeknek a feltárásához, 
interpretációjához, ugyanakkor „belső” 
anyagként kezelhető, autentikus forrás 
is. E dokumentumban megjelenik az ad-
minisztratív és végrehajtó funkcióknak a 
szélesebben értelmezett karaktere: konk-
rétabban a főtitkárnak az ENSZ-szel, il-
letve annak szerveivel való mindennemű 
kommunikáció csatornájaként betöltött 
szerepe.10 Az adminisztrációt tehát nem a 
szó szűkebb értelmében kell kezelnünk, 
hanem egy olyan komplex feladatként, 
melynek lényege, hogy gyakorlatilag az 
egész szervezet működését átfogja, koor-
dinálja, és hatékonnyá teszi. A dokumen-
tum továbbá alátámasztja azt a már kifej-
tett nézetet, hogy a főtitkár személyisége 
– amely meghatározza a munkatársai ki-
választását, illetve a saját vezetési stílusát, 
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„titkár” hangsúlyozása mellett foglalnak 
állást.13 Az előbbiek a feladatoknak a már 
eddig sem rövid listáját tulajdonképpen 
a végtelenségig bővítenék, illetve bő-
víthetőnek tartanák. A Benjamin Rivlin 
és Leon Gordenker alkotta szerzőpáros 
véleménye szerint például a konfliktus-
kezelésen és a békefenntartáson túl az 
is elvárás a főtitkárral szemben, hogy 
a globális napirend menedzselésével, a 
nemzetközi és emberi jogok védelmével 
szintén foglalkozzon, valamint nemzet-
közi környezeti, gazdasági és szociális 
kérdésekkel kapcsolatban ismeretterjesz-
tő tevékenységet végezzen.14

A főtitkár – és vele természetesen az 
Egyesült Nemzetek Szervezete – fel-
adatkörének a kiterjesztett értelmezése 
szerint mindehhez társulhat egy bizo-
nyos informális „titokgazda” szerep is, 
melynek ki- vagy túlhangsúlyozásával a 
hivatalt betöltő akár egy „szekuláris pá-
paként” is felfogható.15 A „megengedő” 
tábor szerint az ENSZ főtitkára a többi 
multilaterális intézmény vezetőjéhez ké-
pest inkább primus inter pares, míg a 
szervezeten belül határozottan ő a legfon-
tosabb szereplő.16 Ezt az utóbbi nézetet 
azzal egészíthetjük ki – ahogy ezt Rivlin 
és Gordenker is megtették –, hogy a fon-
tossága aktuális mértékére az ENSZ-nek 
a világpolitikában az adott pillanatban 
játszott szerepe gyakorolja a legnagyobb 
hatást. Összegzésként tehát kijelenthető, 
hogy az értelmezés kiterjesztése mellett 
érvelők az erőteljes elköteleződés ellené-
re, az esetek többségében nem szakadnak 
el a realitásoktól, álláspontjuk az aktuális 
nemzetközi viszonyokra reflektál.

tekintélyét stb. is befolyásolja – nagy ha-
tással van a Titkárság, de az egész szer-
vezet hatékonyságára is.11

A főtitkár lehetséges politikai szerepét 
ez a forrás (is) elsősorban a 99. cikkben 
foglalt funkcióból eredezteti. A vonatkozó 
passzus szerint a poszt betöltőjének fele-
lőssége a politikai ítélőképesség, integritás 
és tapintat legmagasabb fokát igényli. Ez 
természetesen nincs meg mindenkiben, 
így a mandátum tartalommal való feltöl-
tését az adott főtitkár személye – ahogy 
eddig is, várhatóan a jövőben is – nagy-
ban befolyásolja. Ehhez kapcsolódik az a 
gyakorlatias meglátás, hogy egy bizonyos 
politikai tanácsadás jellegű tevékenység is 
a főtitkár „repertoárját” képezi majd.

Végül pedig szintén nagyon fontos, hogy 
e tanulmány által felvetett egyik legfonto-
sabb kérdés, a reprezentáció is megjelenik 
a dokumentumban, méghozzá meglehe-
tősen direkt megfogalmazásban: a főtit-
kár az, aki – minden kétséget kizáróan és 
mindenkinél jobban – az egész szervezetet 
képviseli, mind az ENSZ maga, mind pe-
dig a közvélemény számára.12

Értelmezési különbségek

Az említett alapokmányi passzusokban 
rejlő kezdeti értelmezési irányok ellenére 
– ahogy arra a bevezetőben is utaltam – a 
szakirodalomban megoszlanak a szerep 
értékelésével kapcsolatos vélemények. 
A vonatkozó irodalom lényegében két as-
pektusból tekint a főtikár feladatkörére, 
amit jól tükröz a szó két tagjának speci-
ális értelmezése: az extenzív értelmezés 
támogatói a „fő”, míg a szkeptikusok a 
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A szakirodalom felfogását jellemző 
skála másik végének képviselői viszont 
meglehetősen súlytalan szereplőként te-
kintenek a tisztséget betöltőkre.17 Szerin-
tük a főtitkárok csupán a nagyhatalmak 
bábjai az egymás közt zajló játszmáik 
során, bezárva az adminisztrátori szerep-
körükbe, melyet az alapokmány egyéb-
ként is meglehetősen szűkre szabott. Ami 
azonban a „realitások” ilyen jellegű in-
terpretációjánál is fontosabb eltérés a két 
nézet között, az a kiterjesztett értelmezés 
és az azon alapuló politikai cselekvés 
normatív igényének a tagadása.

Mindkét értelmezés – melyeket az egy-
szerűség kedvéért nevezhetünk extenzív-
nek és restriktívnek – a már ismertetett 
alaphelyzetből indul ki: a második világ-
háború vége, a hidegháború eleje – egy 
olyan időszak, melynek tudásmintái, 
így a jövőre vonatkozó elképzelései is 
csak a múltra építkezhetnek. Az adott 
helyzetben az ENSZ nem volt egyéb az 
államok közti interakciók szabályozott 
fórumánál, főtitkára pedig ehhez mérten 
végezte a feladatát, amelyet az alapok-
mány is jórészt a szervezet adminisztrá-
ciójának a menedzselésében határozott 
meg. A klasszikusan realista gondolko-
dási struktúra mindössze annyiban tér 
el az extenzív nézet hangsúlyaitól, hogy 
– részben a változás értelmezésére való 
híres képtelensége18 miatt – a kialakult 
helyzet módosítását nem látja sem indo-
koltnak, sem pedig kívánatosnak.

A legtöbb és legrelevánsabb vélemény 
persze ez esetben is a két véglet között ta-
lálható. A jelen tanulmány is ezt a végle-
tektől tartózkodó álláspontot képviseli: az 

érvelés amellett fog szólni, hogy a politi-
kai, illetve jogi korlátok által behatárolt 
mozgástér az adott főtitkár személyiségé-
től és az aktuális kontextustól függően, 
viszonylagos rugalmassággal kezelhető. 
Egy szemléletes megfogalmazás sze-
rint a főtitkárnak a politikai befolyás és 
a politikai irrelevancia közötti keskeny 
mezsgyén kell egyensúlyoznia.19 Ez azt 
is magában foglalja, hogy a szerepe és a 
jelentősége bizonyos kérdésekben kifeje-
zetten fontos lehet. Erre az állításra épül 
az elemzés, azzal a megkötéssel, hogy az 
a főtitkári funkcióknak terjedelmi okok 
miatt csak egy bizonyos szeletére kon-
centrál, hiszen a téma sokrétűsége miatt 
szinte lehetetlen ezzel kapcsolatban ki-
merítően írni.20

A főtitkár megfogalmazhat ideákat 
– melyek végrehajtásához nincs meg 
a hatalma; és kifejtheti a bolygónkra 
vonatkozó vízióját – melyet egyedül 
a tagállamok válthatnak valóra. Moz-
gatja a világot, de nem irányítja azt.21

Ez az idézet lehet a fentiek velős össze-
foglalása, illetve a bevezetésben megjelölt 
téma indító gondolata is egyben. A hang-
súly a cselekvést kifejező igéken van: 
megfogalmaz és kifejt – ezeken keresz-
tül pedig mozgat, de a szó szoros értel-
mében nem irányít.22 Ez az összefogla-
lás megragadja a beszédnek (valamint 
a kommunikáció egyéb fajtáinak) azt a 
jellegzetességét, hogy nemcsak lehető-
vé teszi a (politikai) cselekvést, de már 
önmagában is annak számít. Az ún. 
beszédaktusok jelentőségének a felis-
merése az interpretatív megközelítések 
– többek között a nemzetközi kapcsolatok 
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tudományán belüli – egyre népszerűb-
bé válásával folyamatosan terjed.23 Ez a 
fejlemény a jelen tanulmány szempont-
rendszerét is megerősíti: ha elfogadjuk, 
hogy a világpolitika működésének a ka-
raktere változóban van, és hogy e válto-
zások értelmezésében az eddig mellőzött 
szempontoknak komoly szerepük lehet, a 
kommunikációra, illetve a reprezentáció-
ra hangsúlyt fektető tanulmányok a főtit-
kár szerepe körüli vitákhoz is érdemben 
hozzájárulhatnak.

Egyének a nemzetközi politikában

Mielőtt azonban rátérnék a főtitkári sze-
repkörök vizsgálatára, érdemes felvázol-
ni az egyén, illetve a személyiség szere-
pét a nemzetközi politikában. A realista 
elméletek – azon túl, hogy az alapfelte-
véseik egyik fontos bázisát jelentik az 
emberi természetről alkotott premisszá-
ik – az egyén szerepével nem foglalkoz-
nak behatóan. Mivel szerintük az állam 
központi szerepe alulról és felülről sem 
kikezdhető, az egyének a „fekete dobo-
zon”24 belül egy még rejtélyesebb fekete 
dobozt képviselnek. A (neo)liberális el-
mélet már nyitottabb az egyének szerepe 
iránt, bár érdemben csak olyan racioná-
lis döntéshozókként foglalkoznak velük, 
akiknek a preferenciái a körülmények 
szerencsés együttállása esetén állami 
preferenciákká alakulhatnak, és így arti-
kulálódhatnak a nemzetközi színtéren.25 
Ettől a meglehetősen korlátozott értelme-
zéstől az első érdemi elmozdulást szintén 
a különböző konstruktivista elméletek 
megjelenése jelentette.

„A konstruktivizmus az emberi tuda-
tosságról és annak a nemzetközi élet-
ben játszott szerepéről szól.”26 Az ide-
ák, normák, identitások vizsgálatával 
egyebek közt az egyén is összetettebbé, 
illetve a maga összetettségében is vizs-
gálatra érdemesebbé vált. Annak elle-
nére azonban, hogy a nemzetközi kap-
csolatok konstruktivista elméletének az 
az alapvető állítása, hogy az ágensek 
(szereplők, cselekvők [pl. az állam]) és a 
struktúra (nemzetközi rendszer) kölcsö-
nösen konstruktív kapcsolatban állnak 
egymással, az ágensek – és közülük is 
elsősorban az egyes egyének – struktú-
raformáló képességéről viszonylag kevés 
szó esik. Mindazonáltal az egyik ilyen 
kísérlet a jelen tanulmány szempontjá-
ból is hasznosnak bizonyulhat. A Martha 
Finnemore és Kathryn Sikkink által ki-
dolgozott „normavállalkozók” elmélete 
szerint a normák határozott elgondolás-
sal rendelkező és azokat érvényesíteni 
is képes egyénektől származnak, akik 
többnyire intézményes keretekre támasz-
kodva igyekeznek átadni a viselkedéssel 
kapcsolatos normatív elképzeléseiket az 
államok vezetőinek. Minél több vezetőt 
sikerül meggyőzniük, annál nagyobb 
az esély arra az ideális helyzetre, hogy 
a normát valamiféle szabályozássá for-
málják.27 A nemzetközi szocializációs 
folyamatban tehát az – intézményes kör-
nyezetben tevékenykedő – egyének is ki-
emelt szerepet kapnak.28

Mit is jelent mindez a főtitkár szere-
pével összefüggésben? Ebből a szem-
pontból a leghasznosabbnak a Finne-
more–Sikkink-féle „normavállalkozók” 
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elképzelést ítélem, amely arra a félig 
informális – azaz extenzív értelmezésű – 
szerepre helyezi a hangsúlyt, melynek 
körvonalait a fentiekben vázoltam. Ez 
alapján tehát a főtitkárra egy – a nor-
maalkotás, a szocializáció folyamatán 
keresztül hatást gyakorolni képes – po-
litikaformáló tényezőként is tekinthe-
tünk. Az azonban, hogy ez a szerepvál-
lalás milyen mértékben tud érvényesül-
ni, nagyrészt az adott főtitkár szemé-
lyes ambícióinak, illetve habitusának a 
függvénye.29 Természetesen az utóbbi 
tényező nem függetleníthető az aktuá-
lis politikai kontextustól sem, ezért az 
egyes főtitkárok politikai és reprezen-
tációs tevékenységét bemutató rövid 
áttekintésemben ki fogok térni azokra 
a legfontosabb makrotényezőkre, ame-
lyek a szerepvállalás mértékére és jelle-
gére hatást gyakorolhattak.

A jelen tanulmányban kiemelten tár-
gyalandó két funkció közös – és egyben 
vizsgálati – metszete a kommunikáció. 
A bevezetésben abból a feltételezésből in-
dultam ki, hogy a főtitkár az egyetlen sze-
replő az ENSZ szervezetében, aki képes 
az egész intézményt képviselni, annak 
hangjaként szimbolikus jelentőséggel (is) 
megszólalni, illetve ismertetni a szervezet 
álláspontját, stratégiáját, céljait. Ebben 
az elképzelésben a kommunikációnak 
mind a hagyományos, mind pedig a már 
ismertetett cselekvésközpontú felfogása 
jelen van. Hagyományos alatt elsősorban 
a reprezentációs tevékenységet érthetjük, 
illetve a szervezet álláspontjának, straté-
giájának az artikulálását. Ezt egészíti ki 
a beszédaktusként való értelmezés, amely 

a politikai szerepvállalás, az öndefiníció, 
azaz az aktivizmus kérdéséhez tartozó te-
rületeket kapcsolja ide, a kommunikáción 
keresztül. A következőkben erre kerül az 
elemzés fókusza.

Ahogy a nemzetközi jog és intézmé-
nyek szakértője, Ian Johnstone is meg-
jegyzi, a jogi kereteknél talán fontosabb 
annak a módja, ahogyan a főtitkár a sa-
ját szerepét interpretálja.30 Ezt pedig tu-
lajdonképpen szükségszerűen megtette 
valamennyi főtitkár. A munkásságuk 
rengeteg szempont alapján értékelhető, 
és a mandátumot betöltők változatos cso-
portosítási elvek és kritériumrendszerek 
alapján osztályozhatók. A következő fel-
osztás egy a lehetségesek közül, és csak 
a tanulmány hangsúlyozott szempontjai 
szerinti bemutatás igényével él. A cso-
portok között természetesen vannak átfe-
dések, így sok esetben kifejezetten eltérő 
habitusú, illetve szerepfelfogású főtit-
károk kerültek egy kategóriába. A tör-
ténelmi-politikai kontextus jelentőségét 
elismerve, azt kiemelendő, a kategóriá-
kat mégis elsősorban e szempont alapján 
alakítottam ki.

A főtitkári pozíció extenzív és 
restriktív értelmezései
az alapítástól napjainkig

Az első csoportba Trygve Liét és Dag 
Hammarskjöldöt sorolom, akik a man-
dátum határait elsőként és talán a legna-
gyobb mértékben befolyásoló főtitkárok 
voltak. A második csoport meghatározá-
sánál a Leon Gordenker által megalko-
tott „középső trió” terminusra31 építek: 
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az elképzelés szerint U Thantnak, Kurt 
Waldheimnek, valamint Javier Pérez de 
Cuéllarnak az elődjeiknél kevesebb moz-
gástér jutott a hidegháború végéig tartó 
„poszt-hammarskjöldi” időszakban. Bár 
ebben az esetben, akárcsak a többinél, 
egy meglehetősen heterogén csoportról 
van szó, ebben a sajátosságban kétség 
kívül osztoztak a trió tagjai. Az utolsó 
kategória határához szinte természetes-
ként felfogott képzeletbeli vonalat jelent 
a hidegháború és vele együtt a bipoláris 
világrend vége, mely az ENSZ működési 
kereteit is jelentősen módosította. Ahogy 
arra számítani lehetett, a főtitkárok sze-
repe bizonyos kérdésekben megnőtt, 
hatáskörük és mozgásterük kiszélese-
dett, így az e csoportba tartozó Butrosz 
Butrosz-Gáli, Kofi Annan és Ban Ki-
mun esetében már ezt figyelembe véve 
kell megítélni a működésüket.

Az „alapozók”

Az első főtitkár, a norvég Trygve Lie 
(1946–1952) különleges helyzetben volt: 
neki kellett a szűkre szabott alapokmányi 
rendelkezéseket tényleges tartalommal 
megtöltenie, ráadásul közvetlen prece-
dens hiányában, ami senkinek sem lett 
volna egyszerű feladat. A helyzetből fa-
kadó nehézségekhez hozzátett a háború 
utáni politikai klímából a korai hideg-
háborús évekbe való átmenet – mind-
ez hivatala mozgásterét természetesen 
nagyban meghatározta, és végül lemon-
dásához is ez vezetett. A Lie tevékeny-
ségét tárgyaló irodalom leginkább „olyan 
embernek festi le őt, aki számos fontos 

gyakorlatot vezetett be, illetve hozzájárult 
hivatala pozitív, bár ingatag fejlesztésé-
hez”.32 A kezdeti adminisztratív és szer-
vezeti feladatok sokasága mellett hama-
rosan felbukkantak azok a politikai ter-
mészetű és meglehetősen kényes ügyek 
is, amelyek próbára tették a főtitkár dip-
lomáciai érzékét, illetve felszínre hoz-
ták a hivatalát illető ambícióit. Politikai 
szerepvállalását, illetve szerepfelfogását 
tekintve elmondható, hogy Lie nagyban 
hozzájárult a főtitkár azon jogának a ki-
bontakoztatásához, hogy – tulajdonkép-
pen kéretlenül – véleményt ajánlhat a BT 
figyelmébe, illetve ténymegállapító (fact 
finding) tevékenységbe is bocsátkozhat 
annak érdekében, hogy kiderítse, egy 
adott ügy érdemes-e a 99. cikk alapján 
történő eljárás indítására.33

A meglepő módon könnyű konszen-
zussal megválasztott Lie így a főtitkári 
pozíciót illető határozott elképzelései 
miatt apránként került a szuperhatalmak 
szembenállásának a kereszttüzébe. Ez 
a koreai háború kapcsán kialakult ké-
nyes helyzetben volt a legélesebben tet-
ten érhető: Lie ugyanis – talán túlságo-
san is – aktív szerepet vállalt az ENSZ 
BT fellépésének indukálásában.34 Ami a 
reprezentációt illeti, Lie magáénak érezte 
az idézett előkészítő bizottsági jelentés-
ben foglaltakat, és ezért az első hivatalos 
éves jelentését azzal zárta, hogy a szerve-
zet egészének képviseletére egyedüliként 
jogosult személyként annak reményében 
fordul a tagállamokhoz, mindenekelőtt 
a nagyhatalmakhoz, hogy a kiélezett 
helyzetben kellő erőfeszítéseket fognak 
tenni a jelentésben ismertetett veszélyek 
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kezelésére.35 Lemondása indoklásaként 
is azt hangsúlyozta, hogy a személye kö-
rüli viták miatt nem áll már módjában a 
szervezet egészét képviselni, ami pedig 
a konstruktív munka alapfeltétele.36 Ösz-
szefoglalásként elmondható, hogy tevé-
kenységével és mandátumának értelme-
zésével meglehetősen határozott irányt 
jelölt ki az őt követők számára. Ezt az 
irányt pedig utódja, Dag Hammarskjöld 
(1953–1961) még tovább – mondhatni a 
végletekig – fejlesztette.

Hammarskjöld szinte vitán felül az 
ENSZ valaha élt legbefolyásosabb poli-
tikusai közé tartozik, akinek kifinomult 
intellektusához, széles körű műveltsé-
géhez nem férhet kétség.37 Lie kezdeti 
szárnypróbálgatásait követően a nagy-
hatalmak a svéd jelöltet abban a hitben 
választották ki a főtitkári poszt váromá-
nyosának, hogy ő – aki inkább bürokrata 
alkat volt – az elődjénél jobban háttérbe 
vonul majd. Annál nagyobb volt a megle-
petés, amikor Hammarskjöldről kiderült, 
hogy nemhogy nem lesz visszafogottabb 
az első főtitkárnál, de hatásköre értelme-
zésében messze túl is tesz rajta. Aktiviz-
musának alakulását szintén elsősorban a 
kor politikai fejleményei határozták meg: 
elsősorban a szervezet taglétszámában a 
dekolonizációs folyamatokat követően 
bekövetkezett első nagyobb ugrás, vala-
mint a Sztálin halálát, illetve a – Lie utol-
só éveit megkeserítő – mccarthyzmus 
végét követő visszafogott enyhülési fo-
lyamat.38 Ebben a környezetben már a fő-
titkársága első éveiben belevetette magát 
a sajátos elképzelései megvalósításába, 
mely elképzeléseknek a többsége a mai 

napig a főtitkárok tevékenységének alap-
jául szolgál.

Politikai szerepét illetően a „preventív 
diplomácia” néven ismertté váló gyakor-
latát érdemes elsősorban kiemelni. A ké-
sőbbiekben is alkalmazott gyakorlathoz 
az alapot a kínai–amerikai konfliktusban 
történt – addig példátlan mértékű és jel-
legű – szerepvállalása jelentette, mely-
re „pekingi formulaként” hivatkozik a 
szakirodalom.39 Ennek lényege, hogy 
miután a felek közötti konfliktus40 meg-
oldása terén a Biztonsági Tanács lénye-
gében cselekvésképtelenné vált, illetve a 
Közgyűlés meglehetős éles hangon ítélte 
el a kínai akciót, a főtitkár tulajdonkép-
pen saját jogán, az ENSZ képviseletében 
utazott Kínába, hogy a rendezésről tár-
gyaljon. A Közgyűlés a felhatalmazást 
biztosító határozatában41 egész pontosan 
arra kérte fel a főtitkárt, hogy az általa 
legmegfelelőbbnek ítélt eszközökkel, az 
ENSZ nevében járjon el. A kérdés tehát 
nemcsak a politikai mozgástér (saját sze-
repének megítélése) miatt érdekes, ha-
nem a képviselet okán is: éppen a fenn-
álló politikai helyzet volt ugyanis az, ami 
a hatékony konfliktusmenedzsmentet a 
klasszikus intézményi formában ellehe-
tetlenítette, viszont lehetővé tette a magát 
az intézményektől sikeresen függetle-
nített főtitkárnak, hogy gyorsan és nem 
utolsósorban sikeresen cselekedjen.

Hammarskjöld leginkább a hasonló, 
félinformális módszereket részesítette 
előnyben.42 Közszereplésben, kommu-
nikációban briliáns intellektusa ellenére 
sem volt erős, s azoknál sokkal többre is 
becsülte az ún. „csendes diplomáciát” – és 
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mivel tehetségesnek is bizonyult benne, a 
közbeszéd hamar felkapta a „Bízd csak 
Dagra!”43 fordulatot. Működésének ter-
mészetesen ellenzői és kifejezetten erő-
teljes kritikusai is akadtak szép számmal. 
Az afrikai és főleg a Kongóval kapcso-
latos tevékenysége44 miatt Nyikita Hrus-
csov egyenesen a távozását követelte, il-
letve az ügy kapcsán felmerült az a terv 
is, hogy a főtitkári pozíciót egy „trojka” 
váltsa fel, amely a nyugati, a szocialista, 
illetve a fejlődő országokat egyaránt kép-
viselte volna.45 Az elképzelés nem aratott 
osztatlan sikert, és végül nem is valósult 
meg, viszont erőteljes támadás volt a füg-
getlenségét biztosítani és a mozgásterét 
szélesíteni kívánó főtitkár ellen. Ugyan-
akkor arra is kiváló, hogy demonstrálja a 
főtitkárok politikai szerepvállalásának a 
nehézségeit. A Hammarskjöld személyét 
érintő viták végül nem bontakozhattak ki 
teljesen: 1961-ben, hivatalos kongói útja 
során tragikus repülőbalesetben vesztet-
te életét. Tevékenységéért még abban az 
évben posztumusz Nobel-békedíjjal tün-
tették ki.

A középső trió

A burmai U Thantról (1961–1971) nyi-
latkozók általában közvetlen elődjével 
szokták összehasonlítani őt, mind sze-
mélyiségét és mentalitását, mind pedig 
a főtitkári posztról vallott nézeteit il-
letően. A kontraszt hamar látható, hi-
szen – Hammarskjölddel ellentétben – az 
elkötelezett buddhista Thantot visz-
szahúzódó, szerény, szemlélődő jel-
lemként, erős erkölcsi alapokkal bíró, 

kiegyensúlyozott személyiségként festik 
le.46 Személye könnyű kompromisszum 
volt a Hammarskjöld halálát követő ne-
héz, a főtitkári poszt körüli viták által is 
terhelt hónapokban. A saját hatáskörüket 
tágítani igyekvő főtitkárok után U Thant 
a „középső trió” első tagjaként, bár nem 
vallotta elődje extenzív szerepértelmezé-
sét, ha a „jó ügy” megkívánta, semleges-
ségének megőrzése mellett is igyekezett 
erkölcsi kötelességének minél inkább ele-
get tenni: a mandátumával kapcsolatos 
elképzeléseinek az egyik legfontosabb 
folyománya így az lett, hogy a humani-
tárius kérdések is bekerültek a főtitkár 
hatáskörébe.47

A jószolgálati tevékenység a korábban 
lefektetett preventív diplomácia alapja-
ira épült, gyakorlására pedig a dekolo-
nizáció és az azzal járó afrikai és ázsiai 
konfliktusok számos alkalmat szolgáltat-
tak a főtitkárnak Bár ténykedését csupán 
mérsékelt sikerek koronázták, meg kell 
jegyezni, hogy a korabeli, jobbára nega-
tív vélekedések egy részét az váltotta ki, 
hogy Thant inkább a „csendes szemlélet” 
híve volt, és békéltető akciói során kife-
jezetten kerülte a reflektorfényt.48 Ennek 
ellenére jelentős közvélemény-formáló 
szerepet is tulajdonítanak neki, tekintet-
tel a szintén a személyes meggyőződé-
séhez köthető, elkötelezett és erőteljes, 
elsősorban a dekolonizáció, valamint a 
fegyverzetkorlátozás témakörben foly-
tatott kommunikációjára.49 Politikai sze-
repvállalásával kapcsolatban azt minden-
képpen érdemes kiemelni, hogy hivatali 
ideje alatt már bevett gyakorlatnak szá-
mított a főtitkár segítségét kérni egy-egy 
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konfliktus megoldása érdekében. Thant 
pedig – a korábbi precedensek alapján – 
nemcsak lehetségesnek, de kötelességé-
nek is érezte a közreműködést.

Ez volt a helyzet a kubai rakétaválság 
esetében is, melynek megoldásában vál-
lalt szerepét még az érdemeit általában 
elvitató szakértők is pozitívan értékelik. 
Thant a saját módszereivel járult hoz-
zá a felek közti békés megegyezéshez.50 
Akciója annyiban mindenképpen prece-
densértékű volt, hogy itt közvetlenül az 
egymásnak feszülő nagyhatalmak közti 
vitába avatkozott bele, mintegy az ENSZ 
hasonló helyzetekben betöltött szerepét 
legitimálva ezzel.51 Thomas E. Boudreau 
nemcsak erre világított rá, de annak a 
körülménynek a jelentőségére is, hogy a 
szuperhatalmak nemcsak hogy engedték, 
hogy ez megtörténjen, de hasznot is húz-
tak a főtitkár beavatkozásából – amit ő 
nem mellesleg a 99. cikkre való hivatko-
zás nélkül tett meg. Mandátuma során U 
Thantnak még számos nemzetközi konf-
liktus során kellett cselekednie, ami vál-
tozó sikerrel járt.52 A feladat nehézségét 
jelzi, hogy az első ciklus letelte után már 
nem is akarta folytatni a munkát, csupán 
a minden oldalról ránehezedő nyomás 
miatt vállalta az újabb kinevezést. Első 
ázsiai főtitkárként nemcsak a nagyhatal-
mak, hanem a fejlődő államok is felsora-
koztak mögé, ami a szervezet egységes 
reprezentációja szempontjából is erősí-
tette Thant pozícióját.

A Thantot követő osztrák Kurt Wald-
heim (1972–1981) volt az a főtitkár, akit 
általában a legnegatívabban ítél meg az 
utókor. Erre számos okot találhatunk, 

melyek mind fontos tanulságokkal szol-
gálhatnak témánk tekintetében. Egyrészt 
Waldheim közel tízévi főtitkársága alatt 
az ENSZ egésze is egzisztenciális válság-
gal küzdött, aminek a hátterében a törté-
nelmi-politikai helyzet számos problémá-
ja állt. Összefoglalóan általános közöny-
ként és a társadalmi támogatás elveszté-
seként írható le,53 amihez a nagyhatal-
mak részéről is nagyfokú apátia társult. 
A nyugati országok egyre növekvő ellen-
érzésekkel szemlélték a dekolonizációs 
folyamatok nyomán „állandósult” taglét-
számbővülést, mivel úgy látták, hogy az 
általuk alapított szervezet egyre kevésbé 
hasonlít arra, amit annak idején elkép-
zeltek.54 A harmadik világbeli országok 
önmagukra találásának az időszaka volt 
ez: a függetlenné vált államok igyekez-
tek a saját szempontjaikat minél inkább 
napirenden tartani, valamint alkupozíci-
ójukat erősítő koalíciókba tömörülni. Az 
amerikaiak és a szovjetek viszont ezzel 
párhuzamosan – és részben ennek hatá-
sára – egyre inkább elvesztették érdeklő-
désüket az ENSZ iránt, külpolitikájukat 
pedig inkább a szervezet megkerülésével 
folytatták.55 Ez a fejlemény önmagában 
nem meglepő, hiszen az ENSZ soha nem 
jelentette az államok kapcsolatainak a 
kizárólagos keretét – a szervezet szem-
pontjából azonban mindenképp presz-
tízsveszteségként könyvelhető el.

Másrészt Waldheim személyiségét és 
egyéni ambícióit – illetve azok hiányát – 
kell megemlíteni. Amellett, hogy az utó-
kor szemében a náci rezsimhez való tit-
kolt viszonyának későbbi kiderülése sem 
vetett rá jó fényt, megítéléséhez, a korábbi 
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főtitkárokéval mind a tevékenységét, 
mind pedig a szellemiségét tekintve éles 
kontrasztban álló attitűdje is nagyban 
hozzájárult. A korábbi főtitkár aktiviz-
mussal kapcsolatos véleményét például 
a következőképp fogalmazta meg: a fő-
titkár csak akkor tárgyaljon, ha arra fel-
kérik a vitában részes felek, hiszen sem-
mi sem rosszabb és kevésbé bölcs annál, 
mint hogy a főtitkár ráerőszakolja magát 
egy adott helyzetre.56

A másik kiemelt kérdésünk, a repre-
zentáció terén az osztrák főtitkár azon-
ban nem bizonyult passzívabbnak az 
elődeinél: gyakori utazásai57 során a ha-
gyományos reprezentációs (megtestesítő) 
mellett ténymegállapító tevékenységet 
is végzett. A viták békés rendezésével 
kapcsolatos hozzáállásához viszont szá-
mos további személyes meggyőződése is 
társult, melyek a tevékenységét elemzők 
körében többnyire a vezetési képességek 
és vízió hiányaként, érdektelenségként 
és opportunizmusként csapódtak le.58 
Összességében óvatosságával, sajátos 
önkorlátozásával, valamint posztjának 
szigorúan adminisztratív felfogásával 
elnyerte a nagyhatalmak tetszését, így 
azok – nem meglepő módon – harmad-
szorra is újraválasztották volna, ha Kína 
meg nem vétózza a javaslatot.59

Kína ezzel a főtitkárválasztás földrajzi 
kiegyensúlyozottságának a követelmé-
nyére akarta felhívni a figyelmet – ami 
az új, perui főtitkár kinevezésével meg 
is valósult. Pérez de Cuéllar (1982–1991), 
annak ellenére, hogy nem voltak illúziói 
a lehetőségeit illetően, komoly elköte-
lezettséggel tekintett új mandátumára. 

Ahogy a főtitkárként elmondott első be-
szédében is hangsúlyozta, bár az ENSZ-
re nem szupranacionális szervezetként 
tekint, a főtitkár egyedülálló kizárólagos 
felelősségének tartja, hogy a közös ügyek 
szószólójává váljon.60

Waldheim tíz évét követően a „trió” 
utolsó tagjának, Pérez de Cuéllarnak a 
két ciklusa visszatérést jelentett a koráb-
bi főtitkárok aktivistább mentalitásához, 
ami a jelen tanulmány szempontjából 
elsősorban a preventív szerep újbóli be-
emelését, illetve kihasználását jelentette: 
az új főtitkár már az első éves jelentésé-
vel nagy port kavart.61 A 99. cikkre hi-
vatkozva ugyanis amellett érvelt, hogy a 
főtitkárnak akut konfliktushelyzetekben 
lehetőség szerint gyorsan kell cseleked-
nie, hiszen a BT ilyen esetekben gyakran 
csak késve avatkozik be.62 A helyzet javí-
tása érdekében jelentésében szélesebben 
értelmezett és szisztematikusabb kapa-
citásépítést irányzott elő a konfliktuszó-
nákban folyó ténymegállapító tevékeny-
ség elősegítése érdekében. Ez a törekvése 
1987-ben, egy kutatással és információ-
gyűjtéssel foglalkozó iroda, az ORCI 
(Office for Research and the Collection 
of Information) létrehozásával intézmé-
nyi szinten is megvalósult.63

Pérez de Cuéllar mandátuma abból a 
szempontból is érdekes, hogy átnyúlt 
a hidegháborút követő korszak elejé-
re is, így a politikai klíma változásának 
az esetleges hatását a főtitkár – mint a 
személyi tényező – állandósága mellett 
vizsgálhatjuk. Megbízatása elején Pérez 
de Cuéllarnak a Waldheimtől „örökölt” 
történelmi-politikai helyzetben kellett 
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helytállnia, annak minden nehézségével 
együtt. A nagyhatalmak attitűdje – a töb-
bi tényező mellett – az átmeneti vissza-
esést követően, a hidegháború vége felé 
kezdett csak új irányt venni, előre jelezve 
az „új világrend” szabályaiban bekövet-
kező változást. Az alakuló szabályrend-
szerben az ENSZ egésze – és vele együtt 
a főtitkár is – új, egyre hasznosabbnak 
bizonyuló szerepre tett szert, melyet Pé-
rez de Cuéllar tőle telhetően igyekezett a 
legteljesebb mértékben kihasználni.64 Az 
ENSZ képviselete így újból pozitív elő-
jellel jelenhetett meg a világpolitikában.

Pérez de Cuéllar tevékenysége ennek 
ellenére sem hagyott maradandó nyo-
mot a köztudatban: Thanthoz hasonlóan 
visszahúzódó, szerény jellemével nem 
volt az a típus, aki kedveli a rivaldafényt, 
így a médiában többnyire színtelen fi-
guraként jelent meg.65 Kollégái azonban 
tapasztalt diplomataként, türelmes konf-
liktuskezelőként és kellemes, bár visz-
szahúzódó emberként vélekedtek róla. 
Mindenesetre akár személyisége, akár a 
történelmi helyzet adta az alkalmat, a po-
zíció extenzív értelmezésének a lehetősé-
ge újra megteremtődött – amit a Pérez de 
Cuéllart követő főtitkárok saját ciklusuk 
alatt tovább vittek.

A multipoláris világ megújult kereteiben

A főtitkároknak ez a csoportosítása, mint 
azt a fejezet elején igyekeztem kiemelni, 
a jellegét tekintve meglehetősen hetero-
gén valóságot takar. A tanulmány szem-
pontjainak a hangsúlyozását szolgáló fel-
osztásként kifejezetten rugalmas keretnek 

szántam, mely megenged átfedéseket is. 
Így a Pérez de Cuéllar főtitkárságától 
Butrosz-Gáli mandátumán át Kofi Anna-
nig terjedő évek interpretálhatók a refor-
mer főtitkárok időszakaként is.66

Az alkalmazott hármas felosztás azon-
ban mégsem véletlen: elődjének attitűd-
jét Butrosz-Gáli (1992–1996) bőven túl-
szárnyalta: a posztja iránti elhivatottsága 
megkérdőjelezhetetlen volt, és hasonlót 
várt el mind a vele dolgozóktól, mind pe-
dig a tagállamoktól. Kommunikációja a 
beszámolók szerint kifejezetten arrogáns 
volt, ami sem a kollégáknak, sem pedig 
– ahogy látni fogjuk – a tagállamok-
nak nem nyerte el a feltétlen tetszését.67 
Nagy ívű víziójához alapul szolgált saját 
mandátumának az értelmezése: ahogy 
azt többször is hangsúlyozta,68 vélemé-
nye szerint a főtitkár szerepét leginkább 
meghatározó kifejezés a függetlenség. 
Elképzelései megvalósításához a politi-
kai kontextus adott volt: a Pérez de Cuél-
lar megbízatásának vége felé beindult 
változások már annyira kiforrottak, hogy 
addig példa nélküli mértékben kedvező 
környezetet biztosítottak számára. A ked-
vező klíma mellett ügy is akadt bőven, 
amivel az új főtitkár foglalkozhatott: 
számos súlyos válságra kellett akut meg-
oldást találni, melyben a BT számított a 
közreműködésére.

A BT tagállamai már a megbízatása 
elején felkérték az ENSZ béketeremtő, il-
letve -fenntartó funkcióinak a szisztema-
tikus fejlesztésére. A feladatot Butrosz-
Gáli természetesen kiemelten kezelte,69 
és a munka eredményeként elkészült do-
kumentum végül Békeprogram70 címmel 
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jelent meg, számottevő érdeklődés kö-
zepette. A főtitkár nagyon határozott 
célokkal látott munkához, melyek széles 
körű cselekvési tervekben és gyakorlatias 
ajánlásokban öltöttek testet a szövegben.

Azonban a főtitkár mediátori, békéltetői, 
békefenntartói, BT-döntéseket implemen-
táló stb. szerepére vonatkozó megnöve-
kedett igény nem párosult új hatalommal, 
illetve erőforrásokkal.71 A tevékenységét 
kommentálók nagyrészt egyetértenek 
abban, hogy Butrosz-Gáli sorozatosan 
félreértelmezte a helyzeteket, és fellé-
pése, stílusa, valamint a meghonosítani 
kívánt gyakorlatai ezért rosszul csapód-
tak le a legfontosabb partnereinél, a BT 
tagállamainál is. Végül az Egyesült Ál-
lamokkal kialakult konfliktusa vezetett a 
bukásához, így bár indulni kívánt volna 
a második ciklusért is, az amerikaiak vé-
tója azt nem tette lehetővé.72 Határozott 
elképzeléseinek a követése, illetve azok 
kíméletlen kommunikációja – melyben 
nem vonakodott a BT-vel, illetve a tagál-
lamokkal sem szembemenni – tehát nem 
bizonyult jó stratégiának: függetlensé-
ge túlhangsúlyozásának ügye sajátosan 
egybeesett az amerikai elnökválasztási 
kampánnyal, ami Butrosz-Gáli pozícióját 
végül ellehetetlenítette.

Utódja, a ghánai Kofi Annan (1997–
2006) tízéves tevékenységét az elemzők 
jellemzően a nagy „etalon” Hammar-
skjöldéhez hasonlítják, azaz túlnyomó-
részt pozitívnak ítélik, elsősorban ki-
emelkedő aktivitása miatt. Indítványá-
ra számos intézményi és szemléletbeli 
változás indult el a szervezeten belül, 
melyek maradandó nyomot hagytak.73 

Átfogó szervezeti reformja, amely „csen-
des forradalom”74 néven vált ismertté, 
csak egy volt kezdeményezései sorában: 
a Békeépítési Bizottság, valamint az Em-
beri Jogi Tanács két olyan új intézmény, 
amelyet a főtitkár indítványára hoztak 
létre a tagállamok. Mi, a népek. Az ENSZ 
szerepe a 21. században75 címmel meg-
jelent jelentése a millenniumra készülő 
szervezet önmeghatározásához, illetve 
orientációjához járult hozzá, és a Millen-
niumi Fejlesztési Célokkal (Millennium 
Development Goals, MDG) összhangban 
– illetve azok kiegészítéseként – a szer-
vezet jövőbeli tevékenységének is értel-
mezési keretet biztosított. Örökségének 
talán a legvitatottabbja a „védelem fele-
lőssége” (responsibility to protect, R2P) 
elvének a megalkotása,76 mely az utóbbi 
évek egyik legnagyobb jelentőségű új 
nemzetközi jogi intézményévé vált.

Vitatottsága nem meglepő, hiszen 
megjelenésével nem csupán egy új, kü-
lönbözőképpen értelmezhető és széles 
alapon kritizálható77 nemzetközi jogi in-
tézményről van szó, hanem a nemzetközi 
közösségben uralkodó általános felfogás 
megváltozásáról is. Ez utóbbi lényege, 
hogy „a korábbi, a beavatkozást fontol-
gatók szemszögéből felvetett kérdéseket 
a bizottság szerint a továbbiakban a vé-
delemre szorulók szemszögéből érdemes 
vizsgálni”.78 Az új évezred új kihívások 
elé állította mind a szervezetet, mind 
annak élén a főtitkárt. Annan innovatív 
attitűdje jól illeszkedett ebbe a kontex-
tusba, azzal pedig, hogy – elődjével ellen-
tétben – meglátásait szerencsésebb formá-
ban tudta a tagállamok és a közvélemény 
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felé kommunikálni, a szokásos eljárási 
akadályok nagy részét is sikerült elhárí-
tania. Retorikájának fontos és új eleme 
volt, hogy a globális értelemben vett civil 
társadalommal is kiemelten foglalkozott, 
illetve azzal kapcsolatban is igyekezett 
kiterjeszteni az ENSZ hatáskörét: külön-
féle NGO-kat és egyéb nem kormányzati 
szereplőket vont be az ENSZ tevékeny-
ségébe.79

Elődjeihez hasonlóan, Annannak is 
nagyon határozott elképzelése volt a sa-
ját szerep- és hatáskörét illetően. Például 
szolgálhat erre a Simon Chesterman szer-
kesztette, fentebb már többször is idézett 
tanulmánykötetnek az Annan által írt 
előszava.80 Ebben a főtitkári feladatokat a 
következő három elemre bontja:

1. A jószolgálati funkciók ellátása, 
ami alatt a klasszikus diplomáciai 
tevékenységet érti, és amely ma-
gában foglalja a nemzetközi viták 
kapcsán végzett mediátori és konf-
liktusmegelőző tevékenységeket.

2. A „véleményvezér” szerep,81 ami 
bizonyos tekintetben megfeleltet-
hető a reprezentációs funkciónak: 
az egyetemes értékek és az emberi-
ség érdekeinek artikulációja, mely-
nek során a főtitkárnak pártatlan-
nak, de semmiképpen sem semle-
gesnek kell lennie, hiszen az ENSZ 
alapelveinek mindenkor mércéül és 
alapul kell szolgálniuk számára.

3. A már tárgyalt „normavállalkozó” 
szerep, amely Annan meglátása 
szerint természetében az első két 
feladat közé esik.

Kofi Annan tudatosságát és eredmé-
nyeit az utolsó éveiben némiképp beár-
nyékolta ugyan az „olajat élelmiszerért”82 
program kapcsán kirobbant botrány, ösz-
szességében azonban az utókor szemében 
sikerült a reputációját megőriznie.

Annant a világ leglehetetlenebb mun-
kájában a dél-koreai Ban Ki-mun (2006–
2016) követte. Az ENSZ nyolcadik fő-
titkárának a második mandátuma 2016. 
december 31-én jár le, ami ismét a poli-
tikai napirendre helyezi a főtitkárválasz-
tás ügyét. Ban Ki-mun két ciklusa után 
sokan újra egy karizmatikusabb vezetőt 
szeretnének a világszervezet élén látni, 
az azonban kérdéses, hogy ez mennyi-
ben esik egybe a BT állandó tagjainak 
az óhajával. A korábban is hangsúlyozott 
nagyhatalmi racionalitást látszik ugyanis 
megerősíteni az a tény, hogy 2006-ban 
azért esett Ban Ki-munra a nagyhatalmak 
választása, mert „gyógyír volt Annan ve-
szélyes karizmájára”.83 A jelenlegi főtit-
kárt a sajtóban leginkább a „láthatatlan” 
jelzővel illetik: az ellene felhozott vádak 
közt a napjainkban még mindig zajló kö-
zel-keleti konfliktus során tapasztalt tét-
lensége mellett korábbi hasonló esetek is 
szerepelnek,84 állítólagos reformjainak 
pedig már a létezését is többen kétségbe 
vonják. Kérdéses persze itt is, hogy mind-
ez mennyiben a személyiségének, képes-
ségeinek, illetve az aktuális világpoli-
tikai kontextusnak az eredménye. Ban 
Ki-mun megválasztásának körülményei 
közül figyelembe kell venni a Bush-ad-
minisztrációnak (és az USA ENSZ-nagy-
követének, John Boltonnak) a szervezet-
tel kapcsolatos attitűdjét.85 A George W. 
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Bush vezette Egyesült Államok az iraki 
beavatkozás kapcsán már Kofi Annannal 
is konfliktusba keveredett, érthető tehát, 
hogy szívesen látta a főtitkári székben az 
„arctalan koreai bürokratát”.86

Konklúzió

Ban Ki-mun mandátuma még nem ért vé-
get, és bár nem valószínű, hogy főtitkár-
ságának karaktere az év végéig 180 fokos 
fordulatot venne, a jelen tanulmányban 
csak a feltétlenül szükséges mértékig 
tértem ki rá. A következtetések levoná-
sához vissza kell nyúlnunk a bevezető-
ben kitűzött célokhoz. Az általános cél 
a főtitkár jelentőségének a mérlegelése, 
valamint az azzal kapcsolatos érvek ösz-
szefoglalása volt. A kezdetben megfogal-
mazott kérdésekkel (Jelentős szereplő-e 
a főtitkár a világpolitikában? Ha igen, 
milyen területeken? Ha nem, mi akadá-
lyozza benne? Mennyiben határozzák 
meg a szerepvállalását intézményi korlá-
tok, illetve a saját személyisége?) röviden 
ugyan, de foglalkoztunk. Tézisem, mely 
szerint a főtitkár az egyetlen szereplő az 
ENSZ szervezetben, aki képes az egész 
intézményt reprezentálni, beigazolódni 
látszik. A főtitkárok szerepét tárgyaló 
szakirodalom áttekintésével összefoglal-
tam azokat a főbb szempontokat, melyek 
alapján a politikai szerepvállalásuk, a 
kommunikációjukban érvényre juttatott 
politikai önmeghatározásuk, valamint a 
szervezet reprezentációja vizsgálható.

A politikai szerepvállalást és önde-
finíciót a főtitkárok „aktivizmusának” 
mértéke rajzolta ki, melyet a második 

részben röviden, a tanulmány szempont-
jaira szorítkozva mutattam be, az egyes 
főtitkárok tevékenységén keresztül. Át-
tekintettem és a szakirodalom tükrében 
értékeltem a mandátum jelentőségét és 
lehetőségeit, valamint azokat az értelme-
zéseket, melyek egyrészt az elemzőktől, 
másrészt maguktól a posztot betöltőktől 
származtak.

A világ leglehetetlenebb foglalkozásá-
hoz nincs munkaköri leírás.87 Tartalom-
mal való megtöltését Trygve Lie kezdte 
meg, véglegesítésre pedig valószínűleg 
senkitől sem számíthatunk. A főtitkári 
pozíciót mindenesetre mindaddig érhe-
tik a jelentéktelenségét hangsúlyozó vá-
dak, amíg az ENSZ egészének a logikája 
nem változik meg gyökeresen: azaz nem 
haladja túl az államközi kereteket, nem 
válik valamiféle világállammá. Ez az 
irány persze a szervezetet ismerők kö-
rében egyenlő a lehetetlennel. Bár a re-
form szükségességét senki sem tagadja, 
a szuverén államokra építő struktúrát a 
reálpolitika határozza meg. Mindazonál-
tal, ahogy azt a fentiekben is láthattuk, az 
ENSZ főtitkára képes lehet arra – ameny-
nyiben a saját és a tagállamok attitűdje, 
személyes ambíciói és a történelmi-poli-
tikai kontextus megengedi –, hogy egy-
ségesen képviselje az egész szervezetet, 
meghatározza annak stratégiáját, azaz 
hatással legyen a világpolitika folyama-
tainak az alakulására.

Az állandósult válságoktól terhelt nem-
zetközi színtéren – a világkormányra vo-
natkozó elképzelés irrealitásának tuda-
tában – sokan vélik felfedezni az egyre 
növekvő mértékben megjelenő igényt 
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és lehetőséget valamiféle globális irá-
nyításra: szerintük a global governance 
jelenség a nemzetközi politika új keretét 
adhatja.88

Zárásként – és anélkül, hogy beleme-
rülnénk a kérdés részleteibe – az minden-
képpen megállapítható, hogy a vonatko-
zó szakirodalomban nehéz olyan átfogó 
munkát találni, amely legalább említés 
szintjén ne foglalkozna az ENSZ-nek e 
komplex hálózatban betöltött szerepé-
vel.89 Így mind a szervezet, mind annak 
főtitkára – a tevékenységüket érő összes 
(jogos) kritika ellenére – minden bizony-
nyal továbbra is központi szerepet játszik 
majd a világpolitika karakterének for-
málásában. Ebből a szempontból pedig 
izgalmas esély nyílhat régiónk számára, 
ha beigazolódnak a várakozások, és a kö-
vetkező főtitkárt – az ENSZ fennállása 
óta először – a kelet-európai térség fogja 
adni.90
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