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Bevezetés

zámtalan államok közti, illetve államokon belüli konfliktus jellemzi a nemzetkö-
zi rendszert, és ezek száma a hidegháborút követô bô évtizedben mintha külö-
nösen megemelkedett volna, szemben az elôzetes várakozásokkal. Ezen válsá-

gok megoldására a nemzetközi közösség, illetve bizonyos államok és nemzetközi szer-
vezetek részérôl végeláthatatlan számú kísérlet történt, több-kevesebb sikerrel. Nem
csoda hát, ha az utóbbi évtizedekben a nemzetközi kapcsolatok szakirodalmában is
egyre intenzívebben foglalkoznak a teoretikusok a különbözô konfliktusok magyará-
zatával, elemzésével, valamint kezelésük elméleti és empirikus kérdéseivel.

Közhelyszámba megy a megállapítás, hogy a konfliktusok egyidôsek az emberiség
történelmével, valamint hogy ezek hozzátartoznak a társadalmak normális létéhez és
fejlôdéséhez. Ebbôl következik, hogy a különbözô konfliktuskezelési formák is igen
hosszú múltra tekintenek vissza. Konfliktusok az élet számtalan területén elôfordul-
hatnak: egyes emberek, társadalmi csoportok, szervezetek vagy államok között. Éppen
ezért a konfliktuskezelés szakirodalma nagyfokú multidiszciplinaritást mutat. A pszi-
chológia, a kultúrantropológia, a szervezet- és vezetéselmélet, a politikatudomány, a
nemzetközi jog, illetve a nemzetközi kapcsolatok stúdiumai mind foglalkoznak a vál-
ságmenedzsment elméletével. Az államok közti nemzetközi, illetve a nemzetközi di-
menziót öltött belsô konfliktusok vizsgálatára természetesen az utolsó három tudo-
mányág eredményei a legmegfelelôbbek, ám ezek is bôven merítenek a többibôl.

A szakirodalomban nagymértékben eltérô véleményeket olvashatunk arról, hogy
miképpen csoportosíthatóak a konfliktusok békés rendezési formái (Berridge 2002, Bo-
korné 2001, Bercovitch–Houston 1996). Legáltalánosabban azonban elfogadható a kö-
vetkezô csoportosítás, amely három, meglehetôsen tág kategóriát ismer el: a felek köz-
vetlen tárgyalásait, egy harmadik fél intervencióját, illetve a nemzetközi bíráskodást.
Érdemes különös figyelmet fordítani a konfliktuskezelés egyik, a második említett ka-
tegóriába tartozó, gyakran igen hatékony formájára, a közvetítésre. Érdekes módon a
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hazai szakirodalomban ez a téma eddig nem kapott túl nagy hangsúlyt. Ennek talán az
lehet az oka, hogy hazánk eddig nemigen lépett fel a nemzetközi porondon közvetítô-
ként, illetve nem is nagyon vettünk igénybe más államoktól ilyen jellegû intervenciót
nemzetközi vitáinkban. Pedig mint számtalan példa bizonyítja, egy kis országnak a
közvetítés kiváló eszköz lehet arra, hogy nemzetközi presztízsét növelje.

A közvetítési folyamatot, annak idôzítését, lefolyását és kimenetelét legátfogóbban
a közvetítés kontingenciaelmélete kísérli meg magyarázni. E viszonylag új keletû teo-
retikai megközelítésrôl eddig nem jelent meg magyar nyelven irodalom, pedig amel-
lett hogy az elmélet rendkívül nagy magyarázó erôvel bír, nagyon hasznos, jól struk-
turált elemzési keretet is biztosít egy konfliktus vizsgálata során, legyen az államok
közti vagy egy adott államon belüli.

Mikor kerül sor közvetítésre, és mikor tekinthetô sikeresnek?

Gyakran nem állapítható meg egyértelmûen, hogy a harmadik fél beavatkozása mikor
merül ki egyszerû jószolgálatban, és mikor jelent effektív közvetítést. Épp ezért, vala-
mint a már említett multidiszciplináris megközelítési lehetôségek miatt nem megle-
pô, hogy a szakirodalomban nincs egységes definíciója e válságrendezési formának.
Én Bercovitch (1996. 3. o.) és Berridge (2002. 188. o.) nyomán a következô definíciót fo-
galmaznám meg: a diplomáciai közvetítés olyan nem kényszerítô jellegû multilaterális válság-
rendezési folyamat, amely a viszályban részt vevô felek saját, sikertelen konfliktuskezelési kísér-
leteinek kiterjesztéseként bevon a tárgyalásokba egy harmadik, a vitában közvetlenül nem érde-
kelt felet, aki kreatív javaslataival, tanácsaival, befolyásának és tekintélyének latba vetésével, va-
lamint a rendelkezésére álló erôforrások használatával igyekszik a feleket rábírni a konfliktus
megoldására. Szükségesnek tartom kiemelni, hogy a közvetítés mindig önkéntes folya-
mat. A közvetítô államnak nem kötelessége elfogadnia a felkérést vagy felajánlania
szolgálatait. Hasonlóképpen a vitában érdekelt feleknek se szükséges elfogadniuk a
felajánlást vagy a közvetítô konkrét javaslatait.

A közvetítô lehet hivatalos (official vagy ún. track one), azaz egy állam vagy egy
nemzetközi szervezet megbízottja, aki így maga mögött tudhatja az ország vagy a szer-
vezet támogatását és erôforrásait. A nemzetközi kapcsolatokban ez a gyakoribb, szám-
talan példa sorolható ide, az Egyesült Államok közel-keleti közvetítési tevékenységé-
tôl Kofi Annan ENSZ-fôtitkár különbözô mediációs kísérleteiig. A közvetítés másik
„vágánya” (track two) az, amikor magánszemélyek vagy nem kormányzati nemzetkö-
zi szervezetek (NGO-k) vesznek részt ilyen tevékenységekben. A paletta itt meglehe-
tôsen színes: a „track two” közvetítôk közt találhatunk befolyásos üzletembereket,
egykori politikusokat vagy közéleti személyiségeket (Berridge 2002. 194. o.), akik „sa-
ját szakállukra”, ám általában hivatalos jóváhagyással kapcsolódnak be a válságkeze-
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lésbe. Közülük valószínûleg a 2002-es évben ezért a tevékenységéért Nobel-békedíjjal
kitüntetett egykori amerikai elnök, Jimmy Carter a legismertebb, de megemlíthetô
Bono, az ír U2 rockegyüttes énekese, aki maga is többször vállalt kisebb közvetítési
szerepeket az északír válságban vagy Jesse Jackson tiszteletes, amerikai fekete polgár-
jogi aktivista. Mint ahogy az angol elnevezésekbôl is kitûnik (track one és track two),
a két fajta közvetítés sokkal inkább kiegészíti, mint helyettesíti egymást, illetve más
helyzetekben alkalmazandók.

Közvetítésre nem minden konfliktus esetében kerül sor, hiszen gyakran már a felek
közvetlen tárgyalásai is meghozzák a kívánt eredményt, és megoldódik a konfliktus.
Olyan esetekben viszont, ahol a konfliktus már régóta zajlik, esetleg erôszakká is fajult,
vagy a kulturális-civilizációs különbségek gátját alkotják a hatékony kommuniká-
ciónak, könnyen lehet, hogy ezek a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre
(Berridge 2002. 187. o.). A bizalmatlanság és a félreérthetôség légköre nem teszi lehetô-
vé a hatékony tárgyalásokat. Szélsôséges esetben az is elképzelhetô, hogy a szemben
álló felek el sem ismerik egymást, nem hajlandók egymással tárgyalóasztalhoz ülni.
Ilyen esetekben csak a közvetítés segíthet, de ezt a riválisoknak is fel kell ismerniük.
A közvetítés elôtt csak akkor nyílik meg az út, ha azt mindkét fél igényli. Rá kell éb-
redjenek arra, hogy a konfliktus további eszkalációjával járó költségeket nem tudják
vállalni, és hogy mégis szükséges valamiféle dialógus a rendezés érdekében. Viszont
a másik oldallal való kapcsolatfelvétel könnyen presztízs-, sôt pozícióvesztéssel járhat
számukra, így érdekük egy harmadik fél közbeiktatása. Összességében elmondható te-
hát, hogy közvetítésre általában akkor kerül sor, amikor a résztvevôk saját konfliktus-
kezelési tárgyalásai zsákutcába kerültek valamilyen okból, ám a válság további elfaju-
lását nem akarják vállalni, és így hajlandók egy közvetítô segítségével újabb tárgyalá-
sokba bocsátkozni.

Szükséges azonban az is, hogy legyen egy olyan harmadik fél, amelyik egyrészt el-
fogadható mindkét oldal számára, másrészt hajlandó elvállalni a feladatot. Az államok
természetesen nem altruisztikus célokból vállalnak közvetítési feladatokat, hanem
adott esetben jól felfogott saját reálpolitikai érdekeik is azt diktálhatják, hogy vegyenek
részt egy nemzetközi vagy államon belüli konfliktus megoldásában. Berridge (2002.
190. o.) három olyan politikai célt jelöl meg, ami ilyen intervencióra sarkallhatja az ál-
lamokat. Egyrészt cél lehet a konfliktus diffúziójának megakadályozása, és ily módon
a globális illetve regionális stabilitás fenntartása. A második ilyen indok az lehet, hogy
a nagyobb hatalmak fontosnak tartják, hogy befolyási övezeteikben vagy az általuk
meghatározott szövetségi rendszerekben felmerült vitákat kezeljék, annak érdekében,
hogy fenntartsák vezetô szerepüket.1 Végül felfogható a közvetítés annak eszközeként
is, hogy az államok bôvítsék befolyásukat és a tôlük függô államok számát. Napjaink-
ban, amikor a kül- és belpolitika határai egyre inkább elmosódnak, és a politikai dön-
téshozók gyakran a külpolitikát használják fel belsô népszerûségük növelésére, egy to-

A közvetítés kontingenciamodellje 

2004. tavasz–nyár 191



vábbi, negyedik ok is adható a fenti felsoroláshoz. Egy kormányzatot ugyanis olyan
belpolitikai motivációk is ösztönözhetnek arra, hogy beavatkozzon egy válságba, mint
például egy adott érdekcsoport vagy (etnikai) kisebbség szavazatainak megszerzése
azáltal, hogy részt vesz egy olyan viszály megoldásában, amelyhez e csoportoknak ér-
dekük fûzôdik.2

Jogosan vethetô fel a kérdés, hogy egy adott közvetítési kísérlet mikor tekinthetô si-
keres, hiszen a válasz gyakran korántsem egyértelmû. A vitákban részt vevô egyik fél
vagy a közvetítô sikeresnek ítélheti, míg a másik fél korántsem biztos, hogy elégedett
vele. Ez természetesen hosszabb távon a megállapodás instabilitásához, sôt felborulá-
sához is vezethet. Az is lehetséges, hogy megszületésekor mindkét fél elfogadja a
megoldást, ám késôbb, a megváltozott körülmények miatt az mégis sikertelennek bi-
zonyul. A megállapodás lehet sikeres rövid távon, ám hosszabb távon totális kudarc.
Egy közvetítési kísérlet sikerének több fokozata van: vajon már az is eredménynek te-
kinthetô, ha sikerül az egymással szemben álló feleket tárgyalóasztalhoz ültetni, vagy
csak a vita teljes rendezése tekinthetô sikeresnek?

Sikerrôl tehát két vonatkozásban beszélhetünk: egyrészt akkor tekinthetô egy köz-
vetítési kísérlet eredményesnek, ha az mindkét fél számára elfogadható, azaz nagyobb
hasznot ígér számukra, mint amennyivel az ellenségeskedés vagy az erôszak folytatá-
sa kecsegtet. Más értelemben a sikernek van egy minôségi dimenziója is, vagyis hogy
milyen jellegû az elért megállapodás. Véleményem szerint épp ezek miatt egyszerûbb
a sikertelenség definiálása, és az ezen kívül esô közvetítési kísérleteket sikeresnek kell
tekinteni. Bercovitch, Anagnoson és Wille (1991. 10. o.) szerint a mediáció akkor siker-
telen, ha nincs észrevehetô hatása a vitára, tehát utána a konfliktus ugyanúgy vagy
még hevesebben folytatódik, mintha nem is lettek volna tárgyalások. Minden más eset
tehát sikerként könyvelhetô el, ennek a fenti szerzôk három fokozatát különböztetik
meg. Teljes sikerrôl beszélhetünk, ha a közvetítés nagy elôrelépést tett a konfliktus
megoldása terén, részlegesrôl ha legalább egy dialógust elindított a szemben álló felek
között, valamint korlátozott eredményességrôl, ha egy fegyverszünetet vagy az ellen-
ségeskedések ideiglenes felfüggesztését sikerült csak elérni.

A közvetítés kontingenciaelmélete

Napjainkban a diplomáciai közvetítés szakirodalmában három megközelítési mód kü-
löníthetô el (Bercovitch–Houston 1996. 14. o.). Az elsô szerint az egyes mediációs kísér-
letek olyannyira eltérôk, hogy ezekbôl semmiféle általános következtetés vagy más
esetekben is alkalmazható formula nem vonható le. Minden konfliktus egyedi, és így
nincs semmi, ami segítené a közvetítô munkáját. A kutatás ezen iránya fôleg a deskrip-
tív jellegû esettanulmányokra helyezi a hangsúlyt. A második fô csapásirány normatív,
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elôíró jellegû. Az ilyen típusú dolgozatok általános jellegû, gyakorlati tanácsokkal
igyekeznek ellátni a közvetítôket annak érdekében, hogy tevékenységük sikeres le-
gyen. Meglehetôsen kétséges viszont az az alapfeltevésük, hogy minden konfliktus ke-
zelhetô megfelelô közvetítéssel.

A kutatások harmadik és napjainkra egyre dominánsabbá váló irányzata, a kontin-
genciaelméleti megközelítések fô teoretikusai (Bercovitch–Anagnoson–Wille 1991, Ber-
covitch–Langley 1993, Bercovitch–Houston 1996 és 2000, Keashly–Fisher 1996, Ber-
ridge 2002, Prein 1984) szerint mindkét fenti megközelítés egy nagy alapvetô hiányos-
sággal küzd: nem képesek arra magyarázatot adni, hogy miért sikeresek egyes közve-
títési kísérletek, míg mások elbuknak. A fenti szerzôk szerint épp azt kellene megra-
gadni, hogy minden vita különbözô: mások a részt vevô felek, érdekeik, a konfliktus
történeti háttere, intenzitása, lehetséges kezelési módjai, és még lehetne sorolni. Min-
den válságnak van tehát egy adott környezete, kontextusa, ami alapvetôen meghatá-
rozza a lehetséges rendezési formákat és esélyeket. Ebbôl a kontextusból nem lehet
kiemelni a vitát, és ezek a jellemzôk mind befolyásolják a közvetítési tárgyalásokat is.

Maga a kontingenciaelmélet nem új keletû a társadalomtudományokban. Gyökerei
a szociálpszichológiában, valamint a különbözô szervezet- és vállalatelméletekben ta-
lálhatók meg. Az elmélet szerint egy adott szervezet vagy társadalmi csoportosulás
mûködési hatékonyságát elsôsorban a struktúrája határozza meg (Keiser 1995. 211. o.).
Ez viszont alapvetôen két tényezôbôl vezethetô le: a szervezet céljaiból, valamint a kör-
nyezetbôl (kontextusból), amelyben a szervezet tevékenykedik. Ez utóbbi a meghatá-
rozóbb, és a szervezet gyakran a céljait is a kontextusához kénytelen igazítani. Egy
szervezet környezetének ismeretében tehát prognosztizálható a struktúrája és straté-
giája, amibôl viszont következik az adott kontextusban tanúsított magatartása és haté-
konysága. Ezt az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra; Chikán 1999. 154. o. nyomán
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Az 1. ábrán bemutatott modell nagy magyarázó erôvel rendelkezik a szervezeti ma-
gatartást illetôen, így nem meglepô, hogy késôbb számtalan területre kiterjesztették, és
ma már a társadalomtudományok több ágában is megtalálható. 

A közvetítés kontingenciaelmélete is abból indul ki tehát, hogy a feleknek a közve-
títési folyamat során tanúsított magatartása, valamint a folyamat eredményének ma-
gyarázata alapvetôen a közvetítés környezetében keresendô. Az elmélet alapján felál-
lítható egy komplex modell, amelynek keretében számba vehetô valamennyi olyan
operacionalizálható változó, amelyek hatással lehetnek az adott mediációs kísérlet ki-
menetelére. E változók három csoportba oszthatók: különbséget tehetünk a kontextus-,
a folyamat-, illetve az ezek interakcióiból létrejövô eredményváltozók között (Berco-
vitch–Houston 1996. 15. o.). Kontextusváltozók alatt az adott konfliktusnak elsôsorban
azon környezeti jellemzôit fogom érteni, amelyek már a közvetítési tárgyalások elôtt
kialakultak. Ezek létrejöhettek már jóval a válság kirobbanása elôtt vagy akár a válság
során is, a lényeg, hogy az aktuális konfliktuskezelési kísérlet nem gyakorolt rájuk ha-
tást. Ide tehát elsôsorban magának a vitának a történeti sajátosságaiból következô jel-
lemzôi kerülnek, illetve a szemben álló felek természete, identitása. A korábbi közvetí-
tési, illetve válságmenedzselési kísérletek eredményei, tapasztalatai is egyértelmûen a
kontextusváltozók közé sorolandók. Több szerzô is (Bercovitch–Langley 1993, Berco-
vitch–Houston 1996 és 2000) e kategóriába sorolja még magának a közvetítésnek a sa-
játosságait is, mint például a közvetítés helyszínét vagy a közvetítô személyiségét, hát-
terét. Ez végsô soron indokolható, hiszen ezek is a mediáció körülményeit befolyásol-
ják. Véleményem szerint azonban érdemesebb ezeket inkább folyamatváltozónak te-
kinteni, mégpedig azért, mert így egy csoportba kerül az összes olyan jellemzô, amely
közvetlenül befolyásolja a tárgyalásokat, szemben a korábban kialakult kontextusvál-
tozók közvetett befolyásával, és így egy logikailag koherensebb modellt kapunk. Ide
tartoznak még a két szemben álló rivális jellemzôi, valamint a közvetítô tárgyalások
alatt tanúsított magatartásuk és stratégiájuk. Noha a közvetítés olyan sajátosságai,
mint a közvetítô személyisége, szintén korábban kialakultak, mint a tárgyalások, ám
ezek értelemszerûen addig semmilyen hatást nem gyakoroltak a konfliktusra. A válság
kontextusa a közvetítési tárgyalásokra csak közvetve, a folyamatváltozókon keresztül
hat. A kontextusváltozók viszont nagyrészt meg is határozzák a közvetítési folyama-
tot, azaz hogy milyen közvetítôt választunk a tárgyaláshoz, hol és mikor folytatjuk le
a közvetítést, és milyen stratégiát folytat a közvetítô.

Eredményváltozónak a tárgyalások sikerét, illetve sikertelenségét tekinthetjük. En-
nek meghatározásáról, valamint a siker különbözô fokozatairól már esett szó. Bármi le-
gyen is a tárgyalások kimenetele, az mindenképp visszahat a kontextusváltozókra. Ha
sikertelen a közvetítési kísérlet, akkor annak tapasztalata beépül a felek várakozásaiba,
illetve megváltoztathatja az ellenfélrôl kialakult képüket, és egy esetleges újabb közve-
títés már az elôzô tapasztalatainak birtokában történik. Amennyiben a tárgyalások ered-
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ményesek, és valamilyen megállapodás születik, akkor rendszerint ennek gyakorlati
implementációjára is sor kerül.3 Az implementáció elmaradása vagy gyors bukása álta-
lában az egyes felek belsô megosztottságának tudható be: többször is láttunk már pél-
dát arra, hogy a tárgyalásokon nem kellô súllyal képviselt radikális szárny meghiúsítot-
ta egy egyezmény életbelépését, vagy hogy a választók utólag egy referendumon még-
sem adták hozzájárulásukat a politikusok döntéseihez. Ha tehát megtörténik az imple-
mentáció, akkor tulajdonképpen már csak az idô az, amely eldönti, hogy tartós megol-
dást sikerült-e találni. A döntések gyakorlati átültetésének hiányában viszont ismét csak
egy tapasztalattal lettünk gazdagabbak, ami beépül a következô rendezési kísérletbe.

A közvetítés kontingenciamodelljét a 2. ábra foglalja össze. Az összegzésbôl jól kive-
hetô a kontingenciaelméletnek fô újdonsága: nem ragadja ki a mediációs kísérletet
a konfliktus tágabb politikai-gazdasági-társadalmi környezetébôl, hanem feltételezi,
hogy ezek is mind hatnak a rendezésre. Megfigyelhetô, hogy a konfliktuskezelést nem
egyszeri aktusként kezeli, hanem folyamatként: hangsúlyozza a válság tágabb kontex-
tusa és a rendezési kísérlet közti reciprocitást. A viszály jellemzôi ugyanis alapvetôen
meghatározzák a megoldási esélyeket és lehetôségeket, ugyanakkor ezek, akár sikere-
sek, akár nem, maguk is visszahatnak a konfliktus jellemzôire. Most következzen az
egyes csoportokba kerülô változók részletesebb vizsgálata!

2. ábra; Bercovitch–Langley 1993. 673. o. és Bercovitch–Houston 2000. 175. o. nyomán
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A konfliktus jellemzôi
A konfliktus intenzitása az a tényezô, amely valószínûleg a legnagyobb hatást gyakorol-
ja a közvetítési kísérlet kimenetelére. Az intenzitás mérhetô az ellenségeskedés mérté-
kével (pl. sor került-e már harci cselekményekre vagy nem), az egyes oldalak által el-
szenvedett veszteségekben (emberi élet és anyagi kár), de akár olyan szubjektív ténye-
zôkben is, mint az egymásról alkotott képek negativitása (Bercovitch–Houston 2000.
177. o.). Valószínû, hogy a konfliktus eszkalálódásával a szubjektív tényezôk súlya
egyre nô. A szakirodalomban két ellentétes nézet van az intenzitás és a közvetítés sike-
re közti kapcsolatot illetôen. Az elsô szerint minél súlyosabb a konfliktus, annál való-
színûbb a megegyezés, mivel ilyenkor a felek könnyen vélekedhetnek úgy, hogy nem
akarnak több költséget és áldozatot vállalni, és ez a megegyezés felé hajtja ôket. A má-
sik nézet szerint viszont épp a súlyos konfliktus és a halálos áldozatok nagy száma az,
ami ellehetetleníti a rendezést. A felek pozíciói addigra már nagymértékben polarizá-
lódtak, és mindkettô azon fog igyekezni, hogy most már mindenáron nyerjen (Berco-
vitch–Anagnoson–Wille 1991. 13. o.). Végsô soron mindkét nézôpont logikusnak tûn-
het. Véleményem szerint épp ezért nem elég csak a konfliktus intenzitását vizsgálni:
meg kell nézni az egyes oldalak belsô jellemzôit és helyzetét ahhoz, hogy megállapít-
hassuk, miképpen fognak viselkedni. Mekkora a béke- és háborúpártiak aránya, befo-
lyása, illetve hogy képesek-e, érdemesnek látják-e egyáltalán vállalni az ellenségeske-
dések további fenntartásából fakadó költségeket. A felek belsô viszonyairól a követke-
zôekben részletesebben szó lesz.

Vitapontok. Korántsem mindegy a közvetítés szempontjából, hogy mik azok az
ügyek, vitás pontok, amelyek miatt a válság kirobbant. Elég csak pár konfliktust meg-
nézni, hogy láthassuk, milyen sokszínûek lehetnek a viszály központjában álló ügyek.
Gyakran több is van egyszerre, oly mértékben összekuszálódva, hogy el se lehet külö-
níteni az eredeti vitás pontokat a konfliktus szülte újabbaktól. A fô vitapontokat az
alábbi csoportokba lehet sorolni:
• Territoriális jellegû viták. Egy adott terület, országrész hovatartozása áll a vita közép-

pontjában. Ilyen volt például az 1991-es öbölháború.
• Biztonsági kérdések. Konfliktushoz vezethet, ha egy állam úgy látja, hogy egy másik

potenciális veszélyforrás lehet saját biztonságára nézve, például azáltal, hogy terro-
ristákat támogat vagy tömegpusztító fegyvereket birtokol. Ez volt az egyik fô meg-
húzódó ok az Egyesült Államok közelmúltbeli iraki intervenciója mögött.

• Ideológiai/vallási jelleg. Az alapvetô értékekben és normákban, politikai rendszerben,
vallásban lévô erôs nézeteltérések a konfliktus fô okai. Ilyen jellegû vitapontok lehet-
nek nemzetközi konfliktusokban éppúgy, mint államokon belüliekben. Az ideológia
szerepe azonban gyakran csak közvetett: például egy expanziós ideológiát nyíltan
hirdetô állam már valós biztonsági kockázatot is jelent szomszédai számára. A törté-
nelem egyik legismertebb ideológiai konfliktusa a hidegháború volt.

Szent-Iványi Balázs

196 Külügyi Szemle



• Etnikai/identitásbeli kérdések. Elsôsorban az államokon belüli konfliktusokra jellem-
zôk, és fôleg a különbözô függetlenségi mozgalmak, autonómiatörekvések tartoz-
nak ide. Nagyfokú általában a szubjektív elemek szerepe, a két fél viszonyát az egy-
mástól való félelem, megvetés, engesztelhetetlen gyûlölet és bizalmatlanság jellem-
zi (Bercovitch–Houston 2000. 177. o.). Épp ezért valószínûleg ezen esetekben nem-
csak a közvetítés, de minden más konfliktuskezelési forma is jelentôs nehézségekbe
ütközik. Klasszikus példái ennek a délszláv háborúk.
A gyakorlatban természetesen ritkán fordulnak elô tisztán ezek a kategóriák. A terü-

leti és biztonsági kérdések például összefonódhatnak az ideológiai jellegûekkel, mint
például az Irak és Irán közti háború esetén. A territoriális és a biztonsági kérdésekbôl
eredô viták, mivel jobban megfoghatók, objektívebbek, feltételezhetôen könnyebben
rendezhetôk is, mint a szubjektívebb jellegû ideológiai vagy etnikai viszályok. Néhol vi-
szont a szubjektív és objektív elemek olyannyira összekeveredtek, hogy el sem választ-
hatók egymástól. Ez fôleg a hosszú ideje, több évtizede tartó konfliktusokra jellemzô,
mint például az északír „bajok”, vagy az arab–izraeli konfliktus. A vitapontok komple-
xitását illetôen két álláspont van a szakirodalomban (Bercovitch–Langley 1993. 677. o.).
Az elsô szerint minél komplexebb, annál nehézkesebb a megoldás, a másik szerint vi-
szont feltételezhetô, hogy minél összetettebb a vita, annál könnyebben lehet a feleket
kölcsönös kompromisszumokra rávenni (trade-offokkal, illetve csomagtechnikával).
A gyakorlat inkább az elsô véleményt látszik alátámasztani.

A szemben álló felek jellemzôi
A felek belsô viszonyai. Feltételezhetô, hogy a szemben álló felek belsô viszonyai hatást
gyakorolnak arra, hogy miképpen rendezhetô a konfliktus (Bercovitch–Anagoson–
Wille 1991. 10. o.). Véleményem szerint itt két tényezôt lenne fontos figyelembe venni:
egyrészt a felek belsô érdekszerkezetét, ennek homo- vagy heterogenitását, másrészt
politikai rendszerét. A kettô természetesen szorosan összefügg: egy pluralista demok-
ráciában sokkal nagyobb tere nyílik a különbözô érdekek kifejezôdésének, mint egy
autoriter, diktatórikus rendszerben. Mégis indokolható a kettô szétválasztása. Egy vál-
ság esetén ugyanis egy demokratikus berendezkedésû ország is megszólalhat egysé-
ges hangon.4 Belsô homogenitás alatt azt értjük, hogy az adott államban nincsenek
olyan vallási, etnikai, politikai vagy gazdasági csoportok, amelyek a többség érdekei-
tôl markánsan eltérô hangokat jelenítenek meg, és ezzel a döntéshozókat is befolyásol-
ni tudják. Minél homogénebbek a felek, annál kevesebb érdeket kell tehát aggregál-
niuk, artikulálniuk, és annál könnyebben tudják megformálni tárgyalási pozícióikat.
Hasonlóképpen a tárgyalások eredményeit annál könnyebben el tudják fogadtatni, mi-
nél kisebb ennek belsô ellenzéke, és így valószínûleg a megállapodás is tartósabb lehet.
Egy ország belsô fragmentációja tehát valószínûleg negatívan hat a közvetítés sikeré-
re. Ami a felek politikai berendezkedését illeti, Immanuel Kant „Az örök béke” címû mû-
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ve óta él az a hipotézis a nemzetközi kapcsolatokban, miszerint a demokráciák nem
vagy legalábbis ritkábban kezdeményeznek háborút, mint a diktatórikus vezetésû ál-
lamok vagy a monarchiák. Noha a megállapítás vitatott, a történelmi tények többé-ke-
vésbé igazolják azt. Feltételezhetô tehát az is, hogy a demokráciák egymás közti vitái-
kat igyekeznek közvetlen tárgyalások, közvetítés vagy döntôbíróság útján rendezni.
A kormányoknak érdekük lehet a mihamarabbi megegyezés és a vita lezárása, hogy el-
kerüljék vereségüket egy esetleges választáson. Viszont mivel a diktatúráknak a belsô
elégedetlenség leszerelésére nincs akkora kapacitásuk, mint a demokráciáknak, ezért
feltételezhetô, hogy azt inkább külsô agresszióba terelik át.5 A megállapodási kényszer
se olyan nagy az autoriter rendszerek esetén, fôleg ha az információs monopóliummal
is rendelkeznek, így számukra az erôszak gyakran kifizetôdôbb alternatívaként tûnhet
fel. Összességében tehát feltételezhetô, hogy homogén érdekstruktúrájú, demokrati-
kus berendezkedésû államok között a közvetítés nagyobb eséllyel zárul sikeresen,
mint más esetekben.

A felek relatív erôviszonyai. Logikusnak tûnhet az a feltételezés, miszerint minél ki-
sebb különbség mutatkozik a két fél hatalmi erôviszonyai között, annál könnyebben
tudják rendezni nézeteltéréseiket (Bercovitch–Houston 1996. 21. o.). Az erôsebb pozí-
cióban lévô fél ugyanis feltehetôen nem szívesen tesz engedményeket a gyengébbnek.
A hatalmi pozíció egyrészt olyan belsô tényezôk függvénye, mint a gazdasági teljesít-
mény (GDP/GNP, illetve ezek az adatok egy fôre vetítve), a katonai potenciál (hagyo-
mányos és nukleáris), a lakosságszám, az ország területe, másfelôl külsô, nemzetközi
faktoroktól is függ.6 Ez utóbbiak közé sorolható az ország stratégiai jelentôsége, nem-
zetközi presztízse, szövetségi rendszerekben, illetve regionális nemzetközi szerveze-
tekben való tagsága, más hatalmak által való támogatottsága, különbözô nemzetközi
erôforrásokhoz való hozzáférési lehetôségei (Bercovitch–Houston 2000. 179. o.). A fe-
lek erôviszonyai abból a szempontból is fontosak lehetnek, hogy mennyire képesek be-
folyásolni a közvetítôt.

A felek korábbi kapcsolata. Nyilván egyetlen konfliktus, illetve annak rendezése érde-
kében tett kísérlet sem ragadható ki a maga történelmi kontextusából, így a felek ko-
rábbi kapcsolata sem hagyható figyelmen kívül. Ha a két résztvevô elôzôleg békés,
baráti kapcsolatokat ápolt egymással, akkor valószínû, hogy ezt a válság ellenére
sem akarnák megszakítani, és hajlandóbbak lesznek engedményeket tenni a másik-
nak. Olyan esetben viszont, ahol már a válságot megelôzôen is rossz volt a kapcsola-
tuk, esetleg már korábban is sor került hasonló összetûzésekre, ott könnyen elôfordul-
hat, hogy hiányzik az a bizalom, amely a közvetítés sikeréhez szükséges. A keserû tör-
ténelmi tapasztalatok a másik oldal diabolizálásához vezethetnek, aminek következté-
ben még a két fél tárgyalóasztalhoz ültetése is szinte ellehetetlenül. Feltételezhetô te-
hát, hogy minél terhesebb volt a felek korábbi viszonya, annál kisebb az esély a közve-
títés sikerére.
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Korábbi konfliktuskezelési kísérletek
A korábbi rendezési kísérletek nem tekinthetôk egyértelmûen sikertelennek, hiszen ezek
tapasztalatai beépülnek a jelenlegi erôfeszítésekbe, egyrészt mint a résztvevôk tapaszta-
lata, másrészt mint olyan tényezô, amely valószínûleg alakította képüket a másik félrôl
(pozitív vagy negatív irányba). Másfelôl a hasonló válságokban alkalmazott közvetítési
stratégiák tapasztalatai is hasznosak lehetnek. A konfliktuskezelés folyamata felfogható
ezáltal egyfajta trial and error módszerként is, amelyben az egyes kísérletek visszahatásai,
feedbackjei hatással vannak a következô próbálkozásra. Számba vehetô tehát a korábbi
mediációs kísérletek száma, idôtartama, eredménye (Bercovitch–Houston 2000. 183. o.).
Milyen közvetítési stratégiák kecsegtettek sikerrel a múltban vagy más hasonló esetek-
ben? Utólag visszatekintve ezek helyesnek vagy helytelennek bizonyultak? Ha egy ren-
dezési kísérlet sikertelen, attól még egyáltalán nem biztos, hogy késôbb, megváltozott
körülmények között is az lesz egy hasonló stratégia. Ezek a tényezôk és tapasztalatok te-
hát egyrészt beépülnek a szemben álló felek várakozásaiba, tárgyalási stratégiájába, más-
részt a közvetítônek sem árt figyelembe vennie ezeket stratégiája kidolgozásakor.

A közvetítô jellemzôi
A közvetítô személyes jellemzôinek, tulajdonságainak, illetve a mögötte álló hatalom,
legyen az ország, nemzetközi vagy civil szervezet, karakterisztikáinak meglehetôsen
nagy teret szentel a szakirodalom (Bercovitch–Anagoson–Wille 1991. 18. o.). Ezen jel-
lemzôk közül is a legfontosabb (és amely körül egyben a legnagyobb vita is van) a köz-
vetítô pártatlansága, semlegessége. Hagyományosan az a feltevés uralkodott, hogy a köz-
vetítô mindenképp pártatlan és objektív kell hogy legyen annak érdekében, hogy
mindkét fél elfogadja (Berridge 2002. 197. o.). Nem elég az, ha a közvetítô magát sem-
legesnek mondja: a vitában részt vevô feleknek is annak kell ôt látniuk. A közvetítô
egyenlô távolságot kell tartson a két féltôl, nehogy az egyiket elidegenítse a tárgyalá-
soktól azáltal, hogy a másiknak kedvez, vagy legalábbis ennek a látszatát kelti. Ez nyil-
ván kihat a közvetítés eredményességére, feltételezhetô ugyanis, hogy egy idô után
a mellôzött fél a közvetítônek minden kezdeményezését gyanakvással fogja szemlélni. 

A fenti hagyományos nézettel több szerzô (Bercovitch–Schneider 2000, Carnevale–
Arad 1996) is szembefordul, és realistább megközelítést vall. Egyrészt lehetetlenség va-
lódi semlegességet elvárni egy közvetítôtôl a vitában. Mint már említettem a fejezet
elején, az államok nem puszta jóakaratból és segítô szándékból vállalkoznak közvetí-
tési feladatokra, hanem maguknak is megvannak a saját érdekeik. Egy-egy válságba
való beavatkozás elôtt gyakran költség-haszon elemzést végeznek arról, hogy számuk-
ra milyen végkimenetel lenne elfogadható. A közvetítô, mint országa megbízottja, nem
hagyhatja figyelmen kívül ezeket az érdekeket. Amellett, hogy aktívan segítenie kell
a feleket a megoldás keresésében, saját országának a céljait is szem elôtt kell tartania.
E célok óhatatlanul közelebb húzzák ôt az egyik félhez, mint a másikhoz.
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Másrészrôl feltehetô az a kérdés, hogy vajon nem kifejezetten elônyös-e a közvetítés
sikere szempontjából, ha a mediátor kicsit elfogult, közelebb áll valamelyik oldalhoz.
Carnevale és Arad (1996) ezen az állásponton van. A kiegyensúlyozottsággal szemben
akkor jelenthet elônyt az elfogultság, ha ezáltal növekszik a közvetítô befolyásolási ka-
pacitása. A kedvezményezett fél törekedhet arra, hogy fenntartsa a jó viszonyát a köz-
vetítôvel, a mellôzött pedig igyekezhet a kedvében járni. A nemzetközi kapcsolatok
történetében számtalan példa akad a semlegesnek éppen nem nevezhetô közvetítôk-
rôl: az Egyesült Államok közvetítése az arab–izraeli konfliktusban vagy Algéria inter-
venciója az iráni túszdrámába. Látható tehát, hogy mind a hagyományos, a közvetítô
semlegességét hirdetô nézetek, mind az újabbak, amelyek szerint a befolyásolási lehe-
tôségek fontosabbak, alátámaszthatók érvekkel. Nem készült azonban olyan empiri-
kus felmérés, talán épp a nehéz operacionalizálhatóság miatt, amely kimutatná, hogy
mennyire tekinthetôk a közvetítôk a gyakorlatban semlegesnek.

A második tényezô, amelyet a semlegesség után szoktak említeni, mint a közvetítô
fontos jellemzôjét, az a már érintett befolyásolási kapacitás. Fontos ugyanis, hogy a me-
diátor, ha már beavatkozik a konfliktusba, ne csak javaslatokat tegyen, hanem legyen
lehetôsége arra is, hogy valamilyen módon rávegye a feleket az együttmûködésre.
Ebbôl következik, hogy a befolyásolás számtalan forrásból táplálkozhat. Ezek közül
a legfontosabbak:
• Legitimitás, rang, tekintély. Nyilvánvaló, hogy állam- és kormányfôk jóval nagyobb

legitimációval rendelkeznek, mint egyszerû megbízottaik vagy „track two” közvetí-
tôk. A magas rangú vezetôk szavának nagyobb súlya van, és így könnyebben tud-
nak bizalmi légkört teremteni (Bercovitch–Schneider 2000). Beletartozik e kategóriá-
ba a közvetítô által képviselt állam nemzetközi tekintélye is.

• Szaktudás, korábbi közvetítési sikerek.
• Rendelkezésére álló erôforrások. Azon erôforrások értendôk alatta, amelyeket országa

biztosít a közvetítô számára. Erôs pozícióban lévô nagyhatalmak jóval többet tud-
nak biztosítani a közvetítôik számára, mint a kisebb országok. Egyes empirikus ku-
tatások is azt bizonyítják, hogy azon konfliktusok esetében, ahol a szuperhatalmak
közvetítettek, nagyobb volt a siker aránya (Frei 1976. 78. o.).

• Jutalmazási és szankcionálási lehetôségek. Milyen konkrét fenyegetésekkel és ígéretek-
kel tudja a közvetítô a feleket rávenni javaslatainak az elfogadására. Szintén a köz-
vetítô mögött álló országtól, országoktól függ. Ilyen lehet például a meg nem egye-
zés esetén a szankciós rezsim bevezetése vagy siker esetén annak feloldása.
Harmadik tényezôként a közvetítô személyiségét fontos megemlíteni. Természetesen

a szükséges tulajdonságok és személyiségjegyek konfliktusról konfliktusra, de akár
egy konfliktuson belüli eszkalációs szintenként is változni fognak (Berridge 2002.
196. o.). A szükséges tulajdonságokról szóló lista tehát nagyon hosszú, ám abban
egyetértés mutatkozik, hogy az intelligencia, a kitartás, a kreativitás, a türelem és a hu-
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morérzék minden esetben fontos (Bercovitch–Schneider 2000. 148. o.). Szintén lénye-
ges, hogy a közvetítô tudjon idôt szakítani arra, hogy behatóan foglalkozzon a válság-
gal, hosszabb távon is figyelemmel kövesse, valamint megértse annak lényegét.

A közvetítés helye és idôzítése
Látszólag ugyan jelentéktelennek tûnhet, hogy hol kerül sor a közvetítési tárgyalások-
ra, a gyakorlatban viszont ennek is nagy szerepe van. Fontos, hogy a környezet semle-
ges legyen, valamint külsô nyomásoktól (mint például a média jelenléte) mentes, an-
nak érdekében, hogy semmi se terelje el a résztvevôk figyelmét alapvetô céljukról,
a válság megoldásának megtalálásától (Bercovitch–Houston 1996). A semleges terület,
esetleg a közvetítô ország területe segítheti a közvetítést végzô diplomatá(ka)t is.

Hasonlóképpen az sem mindegy, hogy mikor, a konfliktus mely eszkalációs szintjé-
nél kerül sor a közvetítésre. A szakirodalomban nincsenek általános szabályok a meg-
felelô idôzítésre, annyi viszont valószínûsíthetô, hogy nagyobb a siker esélye, ha mind-
két fél kezdeményezi azt. A hangsúly azonban nem elsôsorban azon van, hogy mikor
avatkozzunk be, hanem inkább azon, hogy ha már egyszer beavatkozunk egy adott
idôpontban, akkor hogyan tegyük azt. Az tehát a fô kérdés, hogy egy adott válsághoz
milyen típusú beavatkozás illik a legjobban, melyik kecsegtet a leginkább sikerrel. Er-
rôl a késôbbiekben lesz szó részletesebben.

Közvetítési stratégiák
A közvetítô által alkalmazott stratégiák széles spektrumot ölelhetnek fel, és természe-
tesen mindig alkalmazkodniuk kell a konfliktus kontextusához. Emellett fontos szere-
pet kapnak benne a közvetítô egyéni ötletei is, ebbôl következôen nagyon nehéz álta-
lánosságokat levonni az egyes stratégiákból. A legelterjedtebb csoportosítás Touval és
Zartmann (1985) alapján aszerint tesz különbséget az egyes stratégiák között, hogy
a közvetítô milyen mértékben vállal aktív szerepet. A spektrum alján a mediátor szere-
pe elég passzív, mindössze a felek közti kommunikáció megkönnyítésére szorítkozik,
a közvetítés folyamatába nem igazán szól bele. Ez a stratégia elsôsorban olyan esetek-
ben alkalmazandó, amikor a felek közti bizalom pillanatnyilag megingott, ám korábbi
viszonyuk alapvetôen békés volt, és mindkettôjük érdeke a konfliktus mihamarabbi
rendezése. A közvetítési stratégiák második nagy csoportjában a közvetítônek már na-
gyobb formális befolyása van a helyzetre: meghatározhatja a közvetítés helyszínét,
a tárgyalások napirendjét vagy a felek közti információ- és erôforrás-elosztást. Akkor
alkalmazandó ez az aktívabb stratégia, amikor a konfliktus elmérgesedett, és az ellen-
felek saját tárgyalásai zátonyra futottak. Végül a közvetítés legaktívabb válfaja az, ami-
kor direktív jellegû stratégiákat alkalmaz a mediátor. Teljesen ô irányítja a tárgyalá-
sokat, kreatív új ötletekkel, jutalmakkal és szankciókkal igyekszik a feleket rábírni
a megegyezésre. Fôleg elhúzódó, sok áldozatot követelô etnikai vagy vallási jellegû
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válságoknál lehetnek az ilyen direktív stratégiák hasznosak, ahol a felek nem ismerik
el a másikat, maguktól le sem ülnének tárgyalni. Az egyes stratégiatípusok nem külö-
níthetôk el egymástól élesen a gyakorlatban, számtalan variáns és átmenet elôfordul-
hat. Ezt a spektrumot a 3. ábra szemlélteti.

3. sz. ábra: Közvetítési stratégiák a közvetítô szerepvállalásának mértéke alapján

A válság eszkalációja és a megfelelô beavatkozás

A fentiekben már történt utalás arra, hogy mivel minden konfliktus más és más, ezért
minden esetben olyan beavatkozásra van szükség, ami igazodik ezekhez az egyedi
kontextusjellemzôkhöz. Emellett minden vagy legalábbis majdnem minden válság át-
megy különbözô eszkalációs szinteken, és ezek közt is jelentôsen eltérhet a felek hoz-
záállása. Így egy adott viszályon belül, eszkalációtól függôen, több különféle típusú
beavatkozásra lehet szükség. A közvetítési stratégiákról szóló részben már érintôlege-
sen volt szó arról, hogy milyen típusú válság esetén milyen közvetítési stratégia lehet
célravezetô. Vizsgáljuk meg most ezt részletesebben.

Keashly és Fisher (1996) a kontingenciaelmélet alapján igyekszik az intenzitási szin-
tekhez megfelelô beavatkozást párosítani. Egy válságnak négy eszkalációs szintjét külö-
nítik el. Ezek között a fô különbség szerintük: ahogyan emelkedik a konfliktus intenzitá-
sa, úgy nô a szubjektív elemek aránya. Minél több a szubjektív elem, annál nehezebb
a megoldás megtalálása. Minôségi különbségek vannak továbbá az egyes szintek között
a felek közti kommunikációban, az egymásról alkotott képekben, a felek stratégiájában,
valamint a viszály hátterében álló ügyekben. Az intenzitási szintek a következôk:
1. Diszkusszió: ebben a szakaszban a felek még igyekeznek tárgyalásos megoldást talál-

ni a válságra, és törekednek a jó viszony fenntartására. Egymásról alkotott képeik
viszonylag pontosak, leegyszerûsítésektôl mentesek. A megoldást úgy képzelik el,
hogy az mindkettejük számára elônyös. Az ilyen esetben ajánlott közvetítés valami-
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féle kommunikációkönnyítés lehet annak érdekében, hogy a felek közvetlenül tár-
gyaljanak, és elkerüljék az esetleges kulturális félreértéseket.

2. Polarizáció: a felek közti kommunikáció már kevésbé direkt, és egyre problémásabb-
nak kezdik felfogni egymást, megjelennek a negatív sztereotípiák. Továbbra is a tár-
gyalásokat részesítenék elônyben, ám a bizalmatlanság légköre ezeket megnehezíti.
Keashly és Fisher (1996) a konzultációt ajánlja ebben az esetben mint megfelelô köz-
vetítési formát.7

3. Szegregáció: a direkt kommunikáció immár leszûkül fenyegetésekre. A másik fél di-
abolizálása, megvetése megszünteti a maradék bizalmat is. Mindkét fél a másik ro-
vására igyekszik nyereségekhez jutni. Kisebb fegyveres feszültség is elképzelhetô.
A megfelelô beavatkozási forma valószínûleg egy aktívabb közvetítés lehet.

4. Elpusztítás: a felek közti közvetlen kommunikáció teljesen megszûnik, a diplomáciát
teljes egészében kiszorítják a fegyverek. Mindkét oldal célja a másik megsemmisíté-
se és saját veszteségeinek minimalizálása. A konfliktus tétjének immár mindketten
saját fennmaradásukat tartják. Ahhoz, hogy egyáltalán lehetséges legyen valamiféle
közvetítés, elôbb a harci cselekmények kifulladása szükséges mindkét oldal részé-
rôl. A harmadik fél részérôl intenzív nyomásgyakorlásra és direktív jellegû közvetí-
tésre van szükség. Ez azonban legfeljebb egy tûzszünet eléréséhez lenne elegendô,
és további erôfeszítésekre van szükség a viszály teljes megszüntetéséhez, ami hosz-
szú éveket vehet igénybe. A bizalom helyreállításában fontos szerep juthat a külön-
bözô problémamegoldó workshopoknak vagy az alacsony profilú track two jellegû
közvetítésnek
Minden esetben a közvetítésnek a fô célja a konfliktus deeszkalálása, vagyis egy vagy

több intenzitási fokozattal történô csökkentése. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy
nem minden válság megy keresztül ezeken a fokozatokon, vagy olyan gyorsan történik
ez, hogy szinte észre se lehet venni. Az adott helyzet kontextuális jellemzôit azonban
nem szabad figyelmen kívül hagyni a közvetítési fajta és stratégia megválasztásánál.

Összegzés

A közvetítés kontingenciaelmélete egy olyan komplex modellt épít fel, amelynek alap-
ján minden más megközelítésnél jobban megmagyarázható, hogy egy adott közvetíté-
si kísérlet mikor és miért indul, miért éppen úgy zajlik le, ahogy, valamint hogy milyen
eredmény születik általa. Az elmélet igyekszik számba venni az összes olyan körül-
ményt, amely befolyásolhatja a közvetítést, akár közvetlenül (a válság kontextusa),
akár közvetve (a közvetítés folyamata és jellemzôi). Az elmélet ennél még tovább is
megy, és az egyes konfliktustípusokhoz, illetve intenzitási szintekhez hozzárendeli
a leghatékonyabb közvetítési formulát. 
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A közvetítés kontingenciaelméletének gyakorlati adatokkal és tényekkel való alá-
támasztási kísérletei három vágányt követnek. Az elsô csapásirányt a csoportok
közti konfliktus szimulációk jelentik, a másodikat pedig az egy adott válságot és
megoldási kísérleteit elemzô esettanulmányok. Ezek nagyrészt alátámasztották a mo-
dellt, ám több gyakorlati kérdést is felvetettek (Keashly–Fisher 1996). Ilyen például,
hogy a gyakorlatban ritkán törôdnek a különbözô közvetítési kísérletek koordiná-
ciójával vagy azzal, hogy a konfliktus típusához megfelelô mediációs formát alkal-
mazzák.

Az elmélet harmadik verifikációs módját a loglineáris regressziós modellek adják.
Az ebbe a kategóriába tartozó legkiterjedôbb vizsgálatot Bercovitch és Houston (2000)
készítette. Kutatásuk részletes bemutatására nincs mód, így errôl itt csak egy rövid
összefoglalót adunk. Összesen 171 konfliktust vizsgáltak, amelyekben 1583 esetben
került sor közvetítésre. Tizennyolc kontextus- és folyamatváltozó hatását vizsgálták,
és azt kívánták bebizonyítani, hogy ezek befolyásolják a közvetítés sikerét, illetve hogy
melyikük hatása mennyire erôs. Az általuk használt 18 változó nagyrészt megegyezik
az általam fentebb bemutatottakkal. Vizsgálatuk szignifikáns korrelációt tárt fel a vál-
tozók és a közvetítés kimenetele között, és így alátámasztja a kontingenciamodell alap-
feltevését, miszerint a közvetítés egy alapvetôen kontextusfüggô folyamat, és hogy
ez a kontextus meghatározza a közvetítô viselkedését is. Eredményeik alapján a vizs-
gált változók közül a legnagyobb korrelációval a közvetítési környezet, valamint a vi-
tában részt vevô felek erôviszonyai és erôforrásai bírnak a közvetítési stratégia meg-
választásával. 

A fenti verifikációs kísérletekbôl tehát látható, hogy a kontingenciamodell a való-
ságban megállja a helyét. Az ellene megfogalmazott legfôbb kritika, amely általában
minden elméleti modellel szemben elmondható, hogy leegyszerûsíti a valóságot.
Nyilvánvaló, hogy az olyan komplex társadalmi folyamatok esetén, mint a válságok
és kezelésük némi leegyszerûsítés és általánosítás elkerülhetetlen. Ha ugyanis min-
den apró egyéni tényezôt figyelembe vennénk, akkor egy kezelhetetlen és áttekinthe-
tetlen modellt kapnánk. Az operacionalizás, a gyakorlati vizsgálatok is megkövetel-
nek bizonyos leegyszerûsítéseket. Nyilván megkérdôjelezhetô például az a gyakorlat,
hogy egy válság intenzitását a legkönnyebben számszerûsíthetô adattal, a halálos
áldozatok számával mérjék. Azt is csak ajánlásszerûen dolgozták ki a teoretikusok,
hogy milyen válság-típushoz milyen jellegû és stratégiájú közvetítés való. Ezeknek
az ajánlásoknak a gyakorlatban történô merev alkalmazása éppúgy rossz végkifejlet-
hez vezethet, mintha teljesen figyelmen kívül hagynánk azokat. A kontingenciaelmé-
let nem tartalmaz egyértelmû, minden esetben általánosan alkalmazható következte-
téseket, csak feltételezéseket, mindezek ellenére ki lehet jelenteni, hogy a modell nagy
magyarázó erôvel bír.
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Jegyzetek
1 Példaként említhetôk az Egyesült Államok közvetítései az Amerikai Államok Szervezete (OAS) ke-

retében a közép- és dél-amerikai konfliktusokban vagy Nagy-Britannia intervenciói a Nemzetkö-
zösséghez tartozó egykori gyarmatai közti vitákban.

2 Egyértelmûen ez a negyedik motiváció érvényesült, amikor Clinton elnök az északír békefolyamat-
ba való beavatkozás mellett döntött annak érdekében, hogy maga mellé állítsa az egyesült államok-
beli ír diaszpórát. Sokan ezt az esetet tartják a történelem leghatékonyabb etnikai lobbizásának.
Lásd részletesebben: O’Grady 1996.

3 Ha az implementáció nem történik meg, attól még nem feltétlenül kell magukat a tárgyalásokat si-
kertelennek tekinteni. A közvetítés már gyakran akkor is sikeresnek tekinthetô, ha dialógust indít
el a felek között. Ha viszont az implementáció elmaradása a tárgyalások elôtti helyzet visszaállásá-
hoz vezet, akkor egyértelmû kudarcról beszélhetünk.

4 Példaként említhetô a falklandi válság, amikor Nagy-Britannia lakossága és pártjai felsorakoztak
a Thatcher-kormány politikája mögé, míg Argentínában a katonai vereség által okozott belsô elége-
detlenség és megosztottság a Galtieri-junta bukásához vezetett. Lásd részletesebben: Egedy 1998.

5 A példa ezúttal is a falklandi válság: az argentin katonai vezetés egy gyôztes nemzeti háborúval
próbálta meg elterelni a figyelmet az ország súlyos belsô bajairól.

6 Egy ország nemzetközi érdekérvényesítô ereje mérésének legelterjedtebb módszere a Cox–Jacob-
son-index. Ez tartalmazza az állam GNP-jét, egy fôre jutó GNP-jét, katonai kiadásait, területének
méretét és lakosságát (Blahó 2002).

7 A konzultációs közvetítés bemutatása túlmutat a tanulmány keretein. Lényege, hogy a felek közti
szakértôi szintû közvetítési tárgyalásokon keresztül igyekszik elsôdleges célját, a bizalom helyreál-
lítását elérni, kreatív megoldások, informális kiscsoportos találkozók és jobb kommunikáció révén.
Lásd részletesebben: Fisher–Keashly 1991; Keashly–Fisher–Grant 1993; Keashly–Fisher 1996.
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Résumé

Balázs Szent-Iványi: The Contingency Model of International Mediation

Due to the increasing number of conflicts in the international arena, and the numerous
attempts to settle them, the attention of scholars has recently turned to one of the most
effective methods of conflict management, international mediation. The theoretical
construction best describing and explaining the process and the outcome of mediation
is the contingency model of international mediation. Since there has been no literature
in Hungarian on this theory to this date, the author attempts to give an overview of the
English literature on the subject.

The main postulate of the model is that mediation is a context-driven process: the
attributes of the conflict in question, the participating parties, the identity of the
mediator etc. all have an influence on what type of mediation strategy is selected, and
thus what kind of outcome is achieved. The main innovation of the model, in
comparison with former studies is that it does not attempt to separate the mediation
process from the wider political, economical and social surroundings of the conflict.
Empirical research, in the form of log-linear regression models, inter-group conflict
simulations and case studies seems to support the conclusions of the model. 
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Balázs Szent-Iványi: Das Kontingenzmodell der Vermittlung

In der letzten Zeit hat sich wegen der im internationalen Leben in immer höherer Zahl
vorkommenden Konflikte die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler einer der
effizientesten Formen des Konfliktbehandlung, der internationalen Vermittlung
zugewendet. Der Prozess der Vermittlung und dessen Ergebnis wird theoretisch am
besten vom Kontingenzmodell der internationalen Vermittlung beschrieben und
erläutert. Da in Ungarn auf diesem Gebiet noch keine Arbeiten verfasst wurden, wird
vom Autor die Theorie aufgrund der Literatur in englischer Sprache vorgestellt. Die
wichtigste Annahme des Modells ist, dass die Vermittlung ein Prozess im Mittelpunkt
mit dem Gehalt ist: von den Charakterzügen der konkreten Frage, von den beteiligten
Parteien, von der Person des Vermittlers, usw. wird beeinflusst, eine
Vermittlungsstrategie welchen Typs gewählt wird und infolgedessen was für ein
Ergebnis zu erwarten ist. Die Neuartigkeit des Modells ist darin enthalten, dass das
Modell im Gegensatz zu den früheren Versuchen es nicht versucht, den
Vermittlungsprozess von dem politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen
Hintergrund des Konflikts zu trennen. Von experimentellen Untersuchungen, so von
den „log – linear” - Regressionsmodellen, von den Konfliktsimulationen zwischen den
Gruppen und von den Fallstudien wird die Gültigkeit der Modelle bewiesen.

Balázs Szent-Iványi: Le modèle de contingence de la médiation internationale

A cause du nombre de plus en plus grand des conflits sur la scène internationale et des
tentatives de les résoudre les experts dirigent actuellement leur attention sur l’une des
méthode les plus effectives de résoudre les conflits: la médiation internationale. La
construction théorétique qui explique le mieux le processus et les résultats de la
médiation est le modèle de contingence de la médiation internationale. Comme jusqu’à
présent il n’y avait aucune littérature en hongrois sur cette théorie, l’auteur s’efforce de
donner un aperçu sur la littérature en anglais sur cette question.

Le postulat le plus important de ce modèle est que la médiation est un processus qui
dépend des circonstances: les attributs du conflit en question, les parties participantes,
l’identité du médiateur etc. exercent une influence sur le choix de la stratégie de
médiation et par conséquent, sur le résultat obtenu. La nouveauté de ce modèle,
comparé aux études précédentes, est qu’il n’essaie pas de séparer le processus de
médiation des circonstances politiques, économiques et sociales plus larges du conflit.
Les recherches empiriques sous formes de modèles de régression loglinéaire, de
simulations de conflit entre des groupes et d’ études de cas semblent soutenir les
conclusions du modèle.
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