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A történetírás során sokan és sokat 
elemezték a nemzetközi kap-
csolatok történetét, azaz hogy 

hogyan alakultak az országok érintke-
zései, kikkel léptek szövetségre vagy 
háborúra. Sokkal kevesebbszer történt 
kísérlet a kapcsolatok módszertanának 
a feltárására. A „hogyan?” kérdését jár-
ja körbe Brian C. Rathbun (a Dél-kali-
forniai Egyetem Nemzetközi Kapcsola-
tok intézetének docense) a Diplomacy’s 
Value. Creating Security in 1920s Europe 
and the Contemporary Middle East című 
könyvében, mely a jelen recenzió tárgya. 
Rathbunnak ez a harmadik önálló kö-
tete. Az első, a Partisan Interventions: 
European Party Politics and Peace 
Enforcement in the Balkans szintén a 
Cornell University Pressnél jelent meg, 
2004-ben. A második, a 2012-es Trust 
in Cooperation: International Security 
Institutions, Domestic Politics and 
American Multilateralism kiadója a 
Cambridge University Press volt. A most 
ismertetendő kötetet a Cornell Studies 
in Security Affairs sorozatban tették 
közzé. Magyarországon Bogyay Katalin 
kultúrdiplomata a saját UNESCO-elnök-
ségének a történetét írta meg hasonló cél-
zattal.

Rathbunt a saját bevallása szerint már 
egyetemi tanulmányai elvégzése után 
foglalkoztatta a diplomácia működésének 

kérdése. Az esküvőjük után Rathbun 
felesége, Nina Srinivasan Rathbun, aki-
vel ugyanazon a PhD-szakon végeztek a 
Berkeley-n, az amerikai külügyminiszté-
riumnál (U.S. State Department) kezdett 
dolgozni, és miközben friss házasokként 
tervezték a jövőt, egyikük sem sejtette, 
hogy mi vár rájuk (ix. o.). Paul Sharpot 
idézi ennek magyarázatára: „az, hogy mi 
a diplomácia, rejtély marad … amit tu-
dunk a diplomáciáról, az volt diplomaták 
vagy a dokumentáló történészek által vált 
ismertté, de azok nem magyarázták meg 
a diplomácia precíz mechanizmusát” (22. 
o.). Rathbun a könyvében éppen erre ke-
resi a választ.

A könyv ismertetése

A könyv három nagyobb részre oszt-
ható föl. Az elsőben a szerző a téziseit 
mutatja be; az első két fejezet tartozik 
ide. A másodikban az elméletet megpró-
bálja átültetni a gyakorlatba. „Tökéletes 
laboratóriumom volt, hogy teszteljem az 
állításaimat – az 1920-as évek Európá-
ja” – írja (x. o.). Az angolok, franciák és 
németek közötti tárgyalások ismertetésé-
nek segítségével bemutatja módszertaná-
nak működését. Ez a rész a harmadiktól 
a hetedik fejezetig tart. A harmadik sza-
kaszban az izraeli–palesztin békefolya-
mat ’90-es évekbeli menetét ismerteti (ez 
az utolsó fejezet).

A diplomácia értéke

(Brian C. Rathbun: Diplomacy’s Value. Creating Security in 1920s Europe and the 
Contemporary Middle East. Ithaca–London: Cornell University Press, 2014. 280 o.)
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A mű leglényegesebb egysége az első, 
mivel abban állítja fel azt a hipotézis-
rendszert, amely a könyv lényegét adja. 
„Haladnom kellett, először meg kellett 
értenem, hogy a diplomácia (diplomacy) 
fogalmilag nagyon különbözik a külpo-
litikától (foreign policy)” (ix. o.) A dip-
lomácia „az aktorok alkotó folyamata, 
melyben annak gyakorlói valami újat 
hoznak létre, ami korábban nem létezett” 
(14. o.), „akaratátviteli folyamat” (uo.) és „az 
országok közötti információáramlás és bé-
kés konfliktuskezelésre tett kísérlet” (uo.).

A nemzetközi kapcsolatok tudomá-
nya a diplomáciában három tárgyalá-
si stílust különböztet meg: a coercive 
bargaigninget [erőteljes, követelőző tár-
gyalási mód, „előbb a másik engedjen”], 
a pragmatic statecraftot [realista, gya-
korlatias megközelítés, de még mindig a 
saját érdekek képviselete a legfontosabb] 
és reasoned dialogue-ot [liberális, nyílt 
tárgyalás párti, a kölcsönösen előnyős 
megegyezést hangsúlyozó gondolkodás]. 
Ez utóbbi hordozza magán leginkább 
a Hugo Grotiostól eredő hagyományt, 
amelyben a negotiation [tárgyalás] alatt 
a beszélgetést és a meggyőzést értették, 
nem pedig a fenyegetőzést és az erővel 
való nyomásgyakorlást (18. o.). De ah-
hoz, hogy megkülönböztethető legyen, 
hogy az aktor (diplomata, külügyminisz-
ter stb.) milyen módon tárgyalt, Rathbun 
szerint magát a diplomatát kell megvizs-
gálni, a pszichoszociológia módszerei-
vel. Érdemes hozzáfűzni, hogy a tárgya-
lásokat a felek kezdeti erőviszonyai is 
meghatározzák: egy erősebb résztvevő 
hajlamosabb arra, hogy ragaszkodjon 

az álláspontjához, mint a gyengébb. Az 
ilyenkor esetlegesen beálló tárgyaláskép-
telenség (az egymás melletti elbeszélés, 
a pozíciókhoz való görcsös ragaszkodás) 
elkerülése miatt jó, hogy ha van egy köz-
vetítő (mediator).

Ahhoz, hogy meghatározható legyen, 
ki milyen pozíciót foglal el egy tárgyalás 
során, Rathbun a fent említetten kívül se-
gítségül hívja a mikroökonómiát és a já-
tékelméletet. Minden résztvevő besorol-
ható az alábbi két viselkedési mód egyi-
kébe: value claiming és value creating. 
Az első alatt Rathbun azt érti, amikor az 
aktor nem együttműködő, hanem gör-
csösen ragaszkodik a pozícióihoz (attól 
tart, hogy bármilyen engedmény súlyos 
veszteségeket jelentene), és engedékeny-
ségre képtelen. A második célja a „win-
win outcome” [kölcsönösen eredményes 
megállapodás]: együttműködésre törek-
szik, támogatja az információk nyitottsá-
gát (a saját helyzet aláásása nélkül).

Az előnyben lévő aktor határozza meg 
a tárgyalások stílusát, általában az erő 
pozíciójából kíván diktálni. Ilyenkor az 
egyezkedés value claiming lesz. Ezért 
kell a közvetítőnek megszüntetnie a bi-
zalomhiányt (lack of trust), mert ezzel 
tudja leginkább elősegíteni, hogy value 
creating helyzetbe lépjenek a szereplők. 
A megegyezéses helyzethez azonban 
egyéb tényezők is szükségesek: többek 
között az, hogy az aktorok szociálisan 
mennyire érzékenyek. A prosocial né-
zetűek könnyebben értik meg a másikat 
(céljuk a közös előnyök maximalizálá-
sa), szemben a proself beállítottságú-
akkal, akiknek az a legfontosabb, hogy 
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ők járjanak a legjobban. De hiába érzé-
keny valaki a társadalmi problémák iránt 
(„prosocial, alacsony megértési képes-
séggel elfelhősödött tekintetű idealista 
utópista” [35. o.]), hogyha nem rendelke-
zik a megfelelő epistemic motivationnel. 
(„A világ gazdag és pontos megértését 
kell kifejleszteni.” [33. o.]). Megértési 
képesség nélkül nincs meg az önreflexió 
képessége, azaz hogy az aktor a folyama-
tok változásával újraértékelje a tárgyalási 
pozícióját, és nem képes a másik néző-
pontjából látni a helyzetet.

A legfontosabb jellemzők meghatáro-
zása után megállapítható, hogy az aktorok 
melyik diplomáciai stílusban tárgyalnak. 
Proself beállítottság, alacsony epistemic 
motivationnel coercive bargaining stílust 
eredményez; ugyanez magas epistemic 
motivationnel pragmatic statecraftot [re-
alista megközelítést]. A prosocial beállí-
tottság alacsony epistemic motivationnel 
nagyon ritka, mert túlságosan idealista 
a nemzetközi politikához. Rathbun nem 
is foglalkozik ezzel a kategóriával (35. 
o.). A prosocial beállítottság magas mo-
tivációval reasoned dialogue stílusban 
tárgyaló liberálisokat eredményez. Az 
aktorok tárgyalási stílusa előrevetíthe-
ti a diskurzus eredményességét. Példá-
ul két coercive bargainingben tárgyaló 
aktor között nagy valószínűséggel value 
claiming típusú tárgyalás alakul ki. Ha 
bármelyik fél coercive bargaining stílus-
ban kíván tárgyalni, az szinte előrevetí-
ti a sikertelenséget (bár vannak esetek, 
amikor a cél az, hogy a tárgyalások ál-
cája alatt kisiklassák a konszolidációt), 
a value claiminget. A siker minimális 

feltétele a pragmatic statecraft stílusú 
hozzáállás mindkét fél részéről (39. o.).

Rathbun az eddig felsoroltakon kívül 
még azt emeli ki, hogy a különböző pár-
tok a fenti kategóriák (proself–prosocial, 
high vagy low epistemic motivation) me-
lyikébe sorolhatók. Ez azért is fontos, mi-
vel például a német–francia kapcsolatok 
javulását jelentősen megnehezítette, ami-
kor 1924–25-ben mindkét országban át-
rendeződtek a politikai erőviszonyok, és 
megerősödtek a nacionalistább csopor-
tok. Raymond Poincaré újra kormány-
fő lett, Németországban pedig a DNVP 
(Német Nemzeti Néppárt) jelentősen 
felerősödött a DVP-hez képest (Német 
Néppárt, amelyhez a német liberális po-
litikus, Gustav Stresemann is tartozott).

Az elméleti háttér felvázolása után 
Rathbun az 1920-as évek Európáján kí-
vánja tesztelni a módszertanát, melyben 
a diplomácia működését figyelhetjük 
meg, lépésről lépésre. Az első világhá-
ború után Németország elszigetelődött, 
és azért, hogy a jelentős jóvátétel kifi-
zetésére kényszerítsék, francia és angol 
csapatok szállták meg a Rajna-vidéket. 
Eközben Franciaország folyamatosan 
attól félt, hogy a németek bármikor visz-
szanyerhetik az erejüket, és revánsot 
vesznek. Nagy-Britannia a helyzet nor-
malizálását szerette volna elérni, minél 
kisebb elköteleződéssel.

Stresemann (pragmatic statecraft) 
a megfelelő pillanatban tette meg az 
ajánlatát az Aristide Briand (reasoned 
dialougue) képviselte Franciaországnak. 
Az angolok, Austen Chamberlain kül-
ügyminiszterrel élükön, közvetítőként 
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léptek föl. „Stresemann csak diplomáci-
ával volt felfegyverezve” (88. o.). Annak 
ellenére, hogy proself beállítottságú volt, 
erős megértési képességgel rendelkezett. 
Megérezte a franciák félelmeit, és kellően 
pragmatikus volt ahhoz, hogy megtegye 
a kölcsönösen előnyös ajánlatát. Ha párt-
ja koalíciós partnerének, a DNVP-nek a 
gondolkodásmódját követte volna, akkor 
tovább követelte volna a Rajna-vidékről 
való kivonulást, és ezzel value claiming 
magatartású interakciókat okozott volna 
(89. o.).

Briand, bár benne is megvolt a franciák 
félelme a „hunoktól”, értette és átérezte a 
németek nehéz helyzetét. A francia stá-
tust a megegyezéssel szerette volna erő-
síteni, az erőszakos utat nem tartotta jár-
hatónak. A britek az európai egyensúlyt 
szerették volna minél előbb visszaállí-
tani. Chamberlain brit külügyminiszter 
Stresemann-nak a locarnói egyezmény-
hez vezető memorandumában kiváló le-
hetőséget látott erre. A korábban hatal-
mon lévő konzervatívok külügyminiszte-
re, Lord George Curzon arra szerette vol-
na rávenni Chamberlaint, hogy nyomást 
gyakoroljon (coercive bargaining), ne 
pedig közvetítsen, sikertelenül. Strese-
mann javaslata az volt, hogy a franciák 
vonják ki a csapataikat a Rajna-vidékről, 
és cserébe kezeskedik róla, hogy Német-
ország fegyveres erővel nem változtatja 
meg a nyugati határait (azaz lemond El-
zász-Lotaringiáról). A szerződést a britek 
garantálták volna. Kölcsönösen előnyös 
megegyezés (win-win outcome) jöhetett 
volna létre.

A tárgyalások nagyon jól indultak, de 
időközben mindkét országban változások 
történtek a belpolitikai erőviszonyokban. 
Poincaré a franciák, a DNVP pedig a né-
metek erőteljesebb hangvételét követelte; 
úgy gondolták, hogy a diplomatáik túl 
sokat akarnak engedni (fennállt a veszé-
lye annak, hogy a felek value claiming 
pozíciót vesznek fel). Szerencsére Briand 
és Stresemann is elég népszerű és erős 
politikus volt ahhoz, hogy keresztül tud-
ják vinni a locarnói szerződést (amelyet 
1925. december 1-én, London írtak alá).

Az első világháború utáni évek Euró-
pájával foglalkozó rész pozitív értékelés-
sel zárul: ha nem jött volna a gazdasági 
világválság, az európai gazdasági és po-
litikai viszonyok egyre jobban alakultak 
volna. Rosszabb volt a véleménye azon-
ban a palesztin–izraeli béketárgyalá-
sokkal kapcsolatban. Rathbun szerint a 
’90-es évek konfliktusrendezési kísérlete 
nagyban hasonlított az 1920-as évekéhez. 
A palesztinok teljesen kiszolgáltatott po-
zícióból próbáltak tárgyalni (alapvetően 
pragmatic statecraft stílusban). Az izra-
eli baloldal, Jichák Rabin vezetésével, a 
konfliktus békés, hosszú távú rendezésé-
re törekedett (pragmatic statecraft). Bár 
mindkét fél baloldali volt, sem az infor-
mációk nyitottsága, sem az egymás iránti 
megértés tekintetében nem érték el azt 
a szintet, amely a reasoned dialoguehoz 
szükségeltetett volna. Az Egyesült Álla-
mok volt a közvetítő (mediator), de a hét 
évtizeddel korábbi angoloknál sokkal 
jobban el volt kötelezve az egyik félhez 
(Izraelhez). A felek 1993–94-es tárgyalá-
sai sikeresek voltak. Úgy tűnt, elkezdődött 
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a fél évszázada tartó kölcsönös sérelmek 
rendezése. Rabin halála azonban megvál-
toztatott mindent: a hatalomba visszatérő 
jobboldal coercive bargaining stílusában 
tárgyaló Benjámín Netanjáhú a paleszti-
nokat is erre a stílusra kényszerítette, így 
a value claiming magatartású tárgyalá-
sok zátonyra futottak.

A kötet értékelése

A mű igényes kinézetű, az oldalak jól ta-
goltak. A legfontosabb elméleti sémákat 
táblázatok segítenek megérteni. Rathbun 
választékosan és szépen fogalmaz, bár az 
elméleti résznél ismétlő jelleggel több-
ször visszatér egyes fogalmak magyará-
zatára, ami időnként a gördülékenységet 
hátráltatja. Az 1920-as évek Európájá-
ról szóló résznél rengeteg forrásra hi-
vatkozott – mindhárom ország külügyi 
anyagát megvizsgálta –, és azok nagyon 
alapos feldolgozásával írta meg az évti-
zedre vonatkozó nézeteit. Ezen kívül a 
főbb szereplők memoárját is felhasznál-
ta, de csak kiegészítő forrásként. Ez azért 
is fontos, mert – mint ahogy Rathbun is 
kiemelte – a visszaemlékezések hiába na-
gyon érdekesek, nem tudják visszaadni a 
tárgyalások menetét és az ott elhangzot-
takat. Ezért sem lehetett elégé aprólékos 
a közel-keleti békefolyamatot bemutató 
rész, hiszen annak primer diplomáciai 
anyagai még titkosítottak (192. o.).

Rathbun elmélete érdekes és fontos, 
de mindenképp további kutatásokat igé-
nyel, így e könyv inkább alapkutatásnak 
(első kísérletnek), tekinthető. Rendszerét 
további vizsgálatoknak kell alávetni an-
nak érdekében, hogy kiderüljön, a felál-
lított fogalmi rendszer nem túl merev-e, 
és hogy a módszertan más korszakokra 
is átültethető, vagy csak speciálisan a 
modern kor kontextusában működik. 
Rathbun a második részben a hangsúlyt 
Stresemannra, Briandra és a három or-
szágra helyezi, ezért a mellékalakok és a 
nemzetközi kapcsolatokat formáló egyéb 
szereplők kisebb súlyt kapnak. A har-
madik szakasz esetén az időrenddel és a 
súlypontozással vannak kisebb problé-
mák: az elején túl hosszan taglalja Jichák 
Sámír kormányának a politikáját, melyet 
a Netanjáhú-kormány kritikája követ, és 
csak utólag ugrik vissza időben a Rabin 
vezette munkapárti kormány békepoliti-
kájához (188–204. o.).

A kötet világosan felvázolta a szerző 
koncepcióját, és az események vizsgá-
lati eredményeit szervesen beépítette a 
rathbuni rendszerbe. Ezzel vált azzá a 
művé, mely a 21. század diplomatáit is 
segítheti abban, hogy a tárgyalásaikat si-
keresen tudják lezárni.

Köpfler Balázs


