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Vigh László 
HEGEMONIKUS HÁBORÚK 
ÉS NEMZETKÖZI REND 
RÓBERT GILPIN ELMÉLETÉNEK TOVÁBBGONDOLÁSA 

A világpolitika realista felfogásának egyik megteremtője, Morgenthau szerint a nemzetközi kapcsola
tok rendszerét a kollektív biztonság alapján nem lehet létrehozni, mert kollektív érdekek nincsenek. 
Éppen ezért a legfontosabb kategória a hatalom és annak birtoklásának kérdése. Az államférfiak is 
akkor sikeresek, ha hatalomként felfogott nemzeti érdekeikre alapozva politizálnak. A nemzetközi politi
kaelmélet realista iskolája számára a nemzetközi politika cselekvő egysége a nemzetállam, amely homo
gén és monolitikus. A legfontosabb rendezőelv az anarchia, amely nem egyenlő a káosszal: minden állam 
a saját érdekét követi, ezzel az anarchia is szervez, vagyis egy de facto rendet teremt. Az elmélet szerint a 
berendezkedés és az ideológia alapvetően nincs befolyással az államok magatartására. Nem az államok 
szándéka a meghatározó, hanem képességeik, gazdasági, katonai potenciáljuk. Az 1970-es évektől megje
lenő strukturális (neo)realizmus elsősorban Waltz nevéhez fűződik. A korábbi elmélet mellé bevezeti a 
struktúra fogalmát, amely azt takarja, hogy az államok érintkezései korántsem olyan közvetlenek, mint a 
korábban létrejött világkép mutatja. Valójában a közöttük kialakuló viszony a nemzetközi rendszer kettős 
szerkezetén keresztül valósul meg. Ez a kettős struktúra az anarchiából, mint rendező elvből, másrészt a 
hatalom - legerősebb államok közötti - nemzetközi elosztásából áll össze. A kooperációk ugyanakkor 
lehetségesek ebben a rendszerben, mégpedig egy hegemón hatalom vezetésével, amelyik építi, finanszí
rozza, szervezi és működteti a nemzetközi rendszert. A neorealista iskola képviselőjekéntRóbert Gilpin a 
nemzetközi rend kérdését más oldalról közelíti meg. Véleménye szerint a nemzetközi rend a nagysza
bású „hegemón háborúk'' történetévelfügg össze, melyek eredményeként az államok a világrendszer új 
formáit alakítják ki. (Kiss J. László 1997). A szerző 1981-ben hozta nyilvánosságra koncepcióját, amelyet 
később, 1991-ben újra felidéztek, de egy kissé „megkurtítva". 

I. Gilpin elmélete a hegemóniáról, a domináns hatalmak változásáról 
Gilpin szerint a világpolitikában mindig van egy hegemón hatalom, amely egyensúlyoz a státusából 

adódó kötelességek és feladatok, valamint a rendelkezésre álló anyagi és szellemi eszközök között. 
Azonban eljön az idő, amikor a hegemón hatalom kifullad és egy új, egyre dominánsabbá váló állam 

kezdi átvenni a szerepét, vagy legalábbis erre törekszik. Ahhoz, hogy a célját elérje gyakorlatilag háborúra 
van szüksége, mégpedig - mivel az egész világrendszert befolyásoló eredményre törekszik - egy óriási 
méretű, világháborúra. 

Az államok felemelkednek és eltűnnek a nemzetközi politika színterén. Egy nagyhatalom akkor kerül 
szembe kihívásokkal, ha már nem tudja fedezni hegemóniájának, a világ irányításának költségeit. Egy 
megjelenő kihívó hatalom viszont képes megfizetni ezt úgy, hogy a saját formájára alakítja a nemzetközi 
rendszert, vagyis egy új struktúrát képes megfeleltetni saját hatalmi és hegemón érdekeinek. A legfonto
sabb feladata a kihívott félnek, hogy „kiegyensúlyozza a kötelezettségeit és a forrásait", - idézi Gi lpin -
Lippmann gondolatai. Egy „kihívott" nagyhatalomnak két lehetősége nyílik a rendszer egyensúlyi helyze
tének fenntartására: 

• Az első és gyakran a legalkalmasabbnak vélt út szerint: a kihívott hatalomnak tovább kell növelnie 
a forrásait ahhoz, hogy fenntartsa kötelezettségeit és a nemzetközi rendszert. 



• A második lehetőség: megkísérelni a kötelezettségek és a hozzájuk kötődő költségek csökkentését, 
de úgy hogy mindez ne tegye kockára az adott hegemón állam nemzetközi pozícióit. 

1. A történelem tanulságai szerint a hegemón hatalmak legtöbbször az első utat választják. Új forráso
kat keresnek, hogy fedezni tudják a dominancia megnövekedett költségeit és megakadályozzák az állam 
hanyadását. A legegyszerűbb megoldást az adók és más közvetlen bevételi források növelése jelenti. Azonban 
ezzel a „fegyverrel" nem szabad a hegemóniát megtartani igyekvő államoknak határtalanul élni, hiszen 
ezek az eszközök az államon belül akár forradalmi magasságokba növelhetik az ellenállást. Von Ranke 
szerint, megfelelően illusztrálja ezt a francia forradalmat eredményező események sora, amikor is az 
európai kontinens vezető hatalma nézett szembe a brit kihívással és csak a belső elvonások növelésére 
hagyatkozott. 

A másik indoka annak, hogy ezt az eszközt az államok csak bizonyos korlátok között alkalmazhatják, hogy 
a túlzott adóztatás - visszavetve a termelékenységet és az innovációkat - még sebezhetőbbé teszi az adott 
országot kihívójával szemben. Éppen ezért az államok nem mindig közvetlen eszközökkel teremtik elő a 
hegemónia fenntartásához szükséges fedezetet, hanem gyakran az infláció, a kereskedelmi deficit növeke
dése és a kiterjesztett adózás a hanyatló társadalmak jellemzői. Mindebből következően a legmegfelelőbb 
eszköznek a meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználása számítana, amit a javuló szervezettség, a tech
nológiai és másfajta innovációk segítenek elő. De ezt nem minden dominanciáját megtartani kívánó állam 
képes elérni. A történelem a Kínai Birodalom esetében bizonyította, hogy ennek a módszernek köszönhető
en évszázadokra fennmaradhat egy hegemón társadalom. Ugyanakkor arra is láttunk példát, hogy egy állam 
nem tudott ezzel az eszközzel élni és így a Római Birodalomban felgyorsult a hanyatlás. Egy kihívással szem
benéző társadalom a bomlás és az immobilitás ördögi körbe kerül, míg egy növekvő és a hegemónná válás 
útjára lépett hatalom a „virtuozitás köreit" kezdi bejárni. A hanyatlónak a szociális együttműködés hiányával 
kell szembenéznie, a jogok hangsúlyozásával, a kötelezettségekkel szemben. Másrészt az egyre növekvő fruszt
ráció és pesszimizmus akadályozza az újításokat és az innovációkat. 

2. A második fajta válaszlehetőség a hanyatló hatalom számára a költségek csökkentése a rendelkezés
re álló források szintjére. Ez három jól körülhatárolható úton történhet meg, melyek mindegyike előnyö
ket és hátrányokat is rejt magában: 

• Az első megoldás azt takarja, hogy meg kell szüntetni az okokat, melyek a növekvő költségek forrása
iként szolgáltak. Ez az út a leglátványosabb is, hiszen a hegemón hatalom bizonyítani tudja, hogy képes 
problémákat megoldani, azokat eltüntetni. A megelőző, preventív háború indítása ebben a konstelláció
ban sok előnnyel jár, hiszen akár szét is rombolhatja, de legalábbis meggyengítheti a feltörekvő, hegemó
niára készülő hatalmat. Mindez csak akkor következhet be, ha a hanyadó erő katonai téren még előnyök
kel rendelkezik a növekvővel szemben. Ha egy államnak csak két lehetősége van a hanyatlás, vagy a 
háború, akkor valószínű, hogy a harcot választja, hiszen a politikai elit túléléséhez erre van szükség és 
ebben az esetben a hegemón szerep akár vissza is szerezhető. A veszély, amelyet ez a lehetőség foglal 
magában az emberi életek elvesztése mellett az, hogy a preventív háborúk olyan folyamatokat indíthatnak 
el, melyek fölött az állam irányítói könnyen elveszthetik az ellenőrzésüket. 
• A második perspektíva a hegemón hatalom területeit úgy átalakítani, hogy magasabb védettséget, de 
kisebb költségekkel lehessen elérni. Az is előfordulhat, hogy a domináns hatalom úgy próbálja csökken
teni a költségeit, hogy közben növeli területeit. Azaz egy hosszú távú megtakarítás érdekében további 
hódításokba kezd. Erre példa a britek terjeszkedése Indiában, illetve a Szovjetunió inváziója Afganisztán 
ellen. Ennek a megoldásnak az egyik kockázati eleme abban áll, hogy a terjeszkedés átléphet egy olyan 
határt, amelyen túl már nemhogy csökkennek, hanem éppen növekednek a védelmi költségek, azaz 
bővülnek a kötelezettségek és felgyorsul a hanyatiás. Hozzátehetjük, hogy egy még folyamatosan növeke
dőben levő hatalom számára is megvannak ugyanezek a veszélyek, hiszen a hegemónná váló államnak 
sem könnyű megtalálni az expanziós határokat és felhagyni a további hódításokkal. 
• A harmadik módszer szerint csökkenteni kell a nemzetközi elkötelezettségeket. Nyilvánvalóan a poli
tikai, a gazdasági és a territoriális hatalom visszaszorulása együtt jár az állam és a társadalom világpolitikai 
jelentőségének a csökkenésével is. Ennek a folyamatnak a megvalósítása politikailag nagyon bonyolult, 
nagyon pontos és megtervezett kivitelezést igényel. A végeredmény és a sikeresség még ekkor sem biztos, 
és nagyban függ az időzítéstől, a fennálló körülményektől. A legközvetlenebb módja a költségek visszafo
gásának az egyoldalú visszavonulás hegemón hatalom politikai, gazdasági és katonai kötelezettségeiből. 
Mind a Római Birodalom, mind Bizánc hasonlóan cselekedett, amikor a nyitott, nyugati pozíciókat meg
szüntetve a kevésbé költséges keleti provinciákban szilárdították meg a helyzetüket. Gilpin (Hoffmannt 
idézve) hasonlónak értékeli Nixon lépéseit, amelyekkel a nemzetközi status quo fenntartásának költsége
it átadta más hatalmaknak. 
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Egy nem az összköltséget, de az államra jutó kiadásokat csökkentő sztenderdnek tekinthető technika 

a szövetségek kötése, vagy a más nagyhatalmakkal fennálló feszültségek csökkentése. Ilyen példákat 
nemcsak az ókorban, hanem az első világháború kapcsán is láthatunk, amikor a britek hegemóniájuk 
megőrzése érdekében szövetkeztek az amerikaiakkal, lehetőséget adva nekik a satus quo bizonyos átfor
málására, még ha ezzel a tengeren túliak nem is éltek. Az USA is hasonlóan cselekedett a múlt század 
végén, amikor Tajvan kérdésében inkább némi engedményt nyújtott a kommunista Kínának csak azért, 
hogy a másik növekvő és hegemón hatalommal, a Szovjetunióval szembeni feltartóztatásra elegendő 
forrása maradjon. 

Nem feledkezhetünk meg azonban néhány veszélyforrásról. A szövetségek megkötése után a hege
món hatalom sokáig túlfinanszírozza (finanszírozhatja) gyengébb partnerei javára a szervezetet, (mint 
ahogy az a NATO esetében ma is történik). Még az is lehetséges, hogy a szövetség vezető állama bizonyos 
esetekben akár növeli is az elkötelezettségeit mindenféle ellenszolgáltatás és költségátvállalás nélkül. 
(Gondoljunk a NATO 1999-es bővítésére a három kelet-közép-európai állammal.) De előfordulhat az is, 
hogy a szervezet tagjai annyi hasznot húznak az együttműködésből, hogy később a hanyatló hatalommal 
szembefordulnak. Másrészt a szövetségek hasznossága korlátozott. Ahogy a szövetség tagjainak száma 
növekszik, úgy csökken mindegyikük számára ennek az előnye Vagyis a nagy számú szövetséges már nem 
tudja ellátni a status quo fenntartását. A harmadik igen jelentős probléma, hogy a kis méretű partnerek 
megpróbálják az éppen hegemóniáját megőrizni kívánót saját ügyeikbe bevonni, tehát kihasználják saját 
területi, vagy más gazdasági érdekükben a nagyhatalmakat. Esetlegesen háborús győzelemhez jutnak 
úgy, hogy nem is kell a költségeit állniuk. 

A legbonyolultabb megoldás a visszavonulásra és a költségek csökkentésére a megegyezés a felemel
kedőben levő új hatalommal, ambíciói lecsillapítása érdekében. Ilyen próbálkozásnak tekinthető a hitle
ri Németországgal kötött Müncheni Egyezmény. Ez a fajta „megegyezéses módszer" előnyös lehet a ko
rábbi viták elsimítására is. Az első világháborúnak köszönhetően így rendeződtek a korábban korántsem 
tökéletes brit-amerikai kapcsolatok. (Megjegyzendő, ha az elmúlt évtizedekben a Szovjetuniót tekintjük 
hegemón hatalomnak, akkor az elméletbe illeszkedik mind a máltai Bush Gorbacsov találkozó, mind a 
„4 + 2-es" tárgyalások Németország jövőjéről.) Az alapvető probléma akkor merül fel, amikor az államok a 
„lecsillapítás" módját keresik. Olyan megoldásra van ugyanis szükség, amely lehetővé teszi, hogy a vissza
húzódó hatalomnak ne kelljen nemzetközi presztízsveszteségekkel és nemzetközi pozícióinak csökkené
sével szembenéznie. Az első világháború utáni brit-amerikai együttműködés jól bizonyítja ennek lehető
ségét, ugyanakkor a második világháború után ezt a megoldást már nem lehetett alkalmazni az összeom
lott korábbi hegemón, az Egyesült Királyság nyilvánvaló tehetetlensége, illetve az ekkorra már domináns 
hatalmi vágyakat építő Egyesült Államok érdekei miatt. 

A módszer azonban különösen azért veszélyes, mert nemzetközi szintéren a hatalom elvesztésének 
érzékelhető jeleire a szövetségesek is megpróbálják a számukra legjobb megoldást megtalálni, elfordul
nak korábbi partnereiktől és a felemelkedő új hegemón mellé állnak. így tett a két világháború között 
Japán. Felismerve a brit hanyatlást, a megjelenő két új dominanciára törő állam, a Német Birodalom és az 
Amerikai Egyesült Államok közül a számára territoriálisán kevesebb összeütközést jelentő Németország
gal kötött szövetséget. Mindebből következik, hogy egy állam számára nehezen fogadható el a visszavo
nulás és magától erre nem vállalkozik. Még annak ellenére sem, hogy egy katonai fenyegetettség, vagy 
más külső hatásra történő visszahúzódás nagyobb diplomácia veszteséggel jár. 

Gi lpin Nagy-Britannia nemzetközi politikai történetét kiváló példájának találja arra, hogyan kell egy 
hanyatló hegemóniának kötelezettségeivel és az erőforrásaival sikeresen egyensúlyoznia, hisz ez a techni
ka adott esetben az első világháborúig működött. 

Franciaország legyőzésével a 19. században, a Bécsi Kongresszus nyomán megteremtődött az esélye a 
Pax Britannica-nak. A brit tengeri flotta uralta a tengereket, az ipari és kereskedelmi hatalom is az ango
lok kezében volt. A század végére azonban új hatalmak kezdtek növekedni. A kontinensen az egyesülő 
Németország felborította a korábbi egyensúlyt, a régi rivális Franciaország és Oroszország mellett pedig 
megjelent a tengereken az amerikai és a japán versenytárs is. 

Mindezek következtében a britek érzékelték, hogy a rendszer fenntartási költségei és a forrásaik kö
zött megbomlott az egyensúly. A probléma feloldására két lehetséges alternatívát dolgoztak ki : 

• Az egyik szerint „összébb kell fogni" a birodalmat és a birodalom részeinek erőforrásait, különösen 
a „fehér domíniumokat". 
• A másik szerint lépéseket kell tenni, ahhoz, hogy „megfiatalítsák" a brit gazdaságot és nagyobb 
hatékonyságot érjenek el. 

Valójában azonban egyik technika alkalmazása sem jelentett megoldást. Sokkal fontosabb volt a diplo
mácia és a stratégiai megközelítés. A brit vezetésnek el kellett döntenie, vagy fenntartja a globális pozíci-
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ókat, melyeket a Pax Britannica jelentett, vagy csökkenti a globális elkötelezettségeit, ezzel a legkomo
lyabb és legközelebbi problémára koncentrálva. 

Végül - a globális hatalom megőrzésével szemben - a kontinensről érkező legjelentősebb kihívást az 
egyre erősebben militarizálódó Németország expanziós politikájának visszaszorítását finanszírozták, Azért 
döntöttek e mellett, mert a többi probléma nem tűnt olyan „rövid távúnak", mint a német kérdés. A 
tárgyalásos utat választva az Egyesült Államokkal sikerült megegyezni a közép- és dél-amerikai területi 
kérdésekben, a Csendes-óceán térségében pedig Japánnal alakult ki partneri viszony. Ezt követően az 
Entente cordiale' megszüntette a mediterrán és a gyarmati konfliktusokat Franciaországgal. Végül az 
1907-es angol-orosz egyezmény lezárta a két hatalom közép-ázsiai konfrontációit. Vagyis az első világhá
ború elejére a britek oly mértékben visszavonultak hegemón hatalmukból, hogy megfelelő erővel bírtak 
az új és legveszélyesebbnek tartott kihívóval, Németországgal szemben. 

II. A hegemonikus háborúk jellemzői 
Előfordul, hogy bár a hegemón hatalom már nem képes megfelelő forrásokat felkutatni és képtelen 

csökkenteni a birodalma fenntartási költségeit, mégis ragaszkodik hatalmához. Ugyanakkor az új kihívó min
dent megtesz azért, hogy a rendszert a saját képére formálja. Ebben az esetben a nemzetközi rend sorozatos 
konfliktusokhoz és egyet nem értésekhez vezet. A történelem során az elsődleges eszköz, melyet az egyen
súly fenntartására és a nemzetközi rendszer struktúrájának megőrzésére, a hatalom újraelosztására használ
tak a háború, pontosabban a hegemón háború. Egy hegemón háborút kevésbé jellemez hivatkozott kirobba-
nási oka, vagy explicit célja, sokkal inkábbextenzitása és dfelek. melyek bevonásra kerülnek - idézi Raymond 
Aron-t Gilpin. Vagyis egy hegemón háború az utolsó és alapvető próbálkozás a változtatásra, a meglévő 
erőviszonyok átalakítására a még a korábbi domináns hatalom által kialakított rendszerben. 

A hegemón háborúk legfontosabb következménye, hogy megváltoztatják az új hatalomeloszlásnak meg
felelően a nemzetközi rendszert, és újra strukturálják a rendszer alapvető összetevőit. A háború meghatároz
za, hogy kifogja irányítani az új nemzetközi rendszert, és hogy az kinek az érdekeit fogja elsősorban szol
gálni. A háború elvezet ahhoz, hogy újraosszák a területeket az államok között, felállítsák az új játékszabályo
kat. Mindezek következtében egy relatíve stabilabb nemzetközi rend és a világpolitikai rendszer hatéko
nyabb kormányzása jön létre, amely a hatalomeloszlás új realitásain nyugszik. Rövidebben, a hegemón hábo
rúk integráns és nélkülözhetetlen részei a nemzetközi rendszer dinamikájának és fejlődésének. Természete
sen az nem egyértelmű, hogy egy hegemóniáért megvívott harc egyenesen és azonnal egy új domináns 
hatalom megjelenéséhez vezet, valamint az sem, hogy a háború után rögtön egy „javított" nemzetközi rend 
alakul ki. Az is előfordulhat, hogy a győztes hatalom képtelen újjáalakítani a nemzetközi rendszert. Hiszen a 
Pax Britannica-t sem követte azonnal a Pax Americana. Sőt a 2. világháborút követően 45 évre volt szükség 
ahhoz, hogy végre eldőljön, hogy az Amerikai Egyesült Államok a rendszer domináns vezetője. 

Mi az tehát, ami jellemzi hegemón háborúkat? És melyek azok a jelek, amelyek bizonyítják, hogy azok 
ez nem „korlátok közé szorított", hagyományos konfliktusok? 

• Először, egy ilyen háborúban részt vesznek ^fennálló rend domináns képviselői (esetleg képvise
lője), és vele szemben a felemelkedő és kihívó hatalmak (vagy hatalom), lépnek fel. A konfliktus 
totálissá válik és egy idő múlva minden jelentős hatalom, csakúgy, mint a rendszer kevésbé meghatá
rozó erői, részesévé válnak. Egyértelmű a tendencia, hogy minden állam csatakozik egyik vagy másik 
félhez. Az inflexibilisnek tűnő hatalmi konfigurációk, mint az Antant, vagy a tengelyhatalmak szövetsé
ge előre jelzik egy hegemón háború kirobbanásának veszélyét. 
• Másrészt, az alapvető tétje egy hegemón háborúnak, a rendszer természete és kormányzása. Más
képp fogalmazva a rendszer legitimációját éri kihívás. Ezért a hegemón háborúk korlátok nélküli há
borúk. Jelentőségükben és következményeikben egyszerre politikai, ideológiai és gazdasági jellegű
ek. A konfliktus kiváltó indítéka egy inadekvát szociális, gazdasági és politikai rendszer lebontása. A 
háború után gyakran a vesztes fél vallási, politikai vagy szociális átalakulása is bekövetkezik. Ilyen 
példa Japán, vagy Németország „amerikai típusú" demokratizálása. 
• Harmadszor a hegemón háborút a különböző eszközök korlátlan alkalmazása jellemzi. A résztve
vők a hadviselés teljes körét bevetik. Mivel csaknem minden szereplő bevonásra kerül, kevés határt 
szabnak a háborúzó felek. Az erőszak korlátozása árulásnak számít és csak olyan „szükségszerű" ese
tekben kerül alkalmazásra, amikor az állam erre technológiai lemaradásból, erőforrások hiányából, 
vagy a megtorlástól való félelemből kényszerül. 



Egyszerűbben szólva: a fennálló nemzetközi rendszert földrajzi kiterjedés következtében teljesen kö
rülfogják ezek a totális fegyveres konfliktusok, „világ'-háborúk. A hegemón háborút leginkább az intenzi
tása, a területi kiterjedtsége és az időtartama jellemzi. 

Egyértelműen ilyenek voltak, az Athén és Spárta között, a Carthago és Róma között folyt ókori küzdel
mek, de a harmincéves háború, XIV. Lajos háborúi, a napóleoni háborúk, valamint a két világháború is. A 
fő kérdésköre ezeknek a háborúknak az egyre kitágultabb nemzetközi rendszer kormányzásának és sze
replőinek meghatározása volt. 

A hegemonikus háborúkat további három előfeltétel is előrejelzi: 

• Az államok közötti konfliktusok intenzifikálódása a területek és a lehetőségek korlátozottá válásá
nak eredményeként megy végbe. A meglevő nemzetközi rendszer öregedésével és az országok egyre 
nagyobb expanziójával csökken a közöttük levő távolság, ami egyértelműen konfliktusokba hajtja őket. 
Minden új rendszerben szükség van arra, hogy a hatalom központja körül legyen egy üres, „hódításra 
felhasználható" terület. De amikor ezeket a kiaknázható forrásokat felhasználják, csökkennek a gazdasági 
növekedés lehetőségei. A rendszer tagállamai elérik a növekedési és terjeszkedési határokat, ami konflik
tusokhoz vezet. Az államok közötti kapcsolat egyre inkább nulla végösszegű játékká kezd alakulni. 

• A második körülmény, ami a hegemón háborúkat megelőzi, időleges és pszichológiai, kevésbé 
földrajzi jellegű. Annak érzékelése, hogy alapvető történelmi változások fognak bekövetkezni, bizo
nyos államokban félelmet kelt a változásokkal szemben, ezért ez a hatalom egy megelőző háborúba 
bocsátkozik. Teszi mindezt azért, mert úgy véli: még mindig az ő oldalán vannak azok az előnyök, 
melyek az új rendben is biztosíthatják a dominanciát. Ebben az esetben az államok a háború és a béke 
között választhatnak, de döntésük mindig a háború mellett szól, hiszen az egyensúly még az ő oldaluk
ra billen, egy később kezdett háború esetén már nem biztos, hogy ez így alakul. 
• A hegemón háborúk harmadik előjele, hogy az események sora kikerül az emberek ellenőrzése 
alól. Vagyis nem a racionális költség-haszon elemzés alapján kezdenek döntéseket hozni. 

III. Motivációk a háborúkra; a békés átmenet kérdései 
Az emberek ritkán határozzák meg, vagy tervezik előre a hegemón háborúk konzekvenciáit. Habár a 

fegyveres konfliktusok célja a hatalom kiterjesztése, vagy a veszteségek minimalizálása valójában minden 
nemzet el akarja kerülni a háborút. A stratégák alábecsülik nemcsak a konfliktusok területét és intenzitá
sát, de civilizációs hatásait is. A hegemón háborúk a strukturális feltételekből, a nemzetközi rend egyen
súlytalanságából keletkeznek, de következményeiket ritkán vetítik előre a döntéshozók. 

Gilpin elmélete szerint a világtörténelem nagy fordulópontjai a politikai riválisok közötti hegemoni
kus háborúkkal előre meghatározottak. A periodikusan ismétlődő konfliktusok újra alakították a nemzet
közi rendet és előrehajtották a történelmet. A hegemón háborúk során megoldás született azon kérdé
sekre, hogy melyik hatalom irányítsa az új rendszert, mely ideológia és értékrend váljék dominánssá. A 
hegemonikus háborúk elmélete azt sugallja, hogy a békének és a háborúknak visszatérő rendje van, 
amely egy folytonos körforgást alkot. Ezek a periodikusan jelentkező, az egész világra kiterjedő esemé
nyek szisztematikusan hozzájárulnak a növekedéshez, a gazdasági, pszichológiai és társadalmi fejlődés
hez. Ezzel párhuzamosan azonban pont ezeknek a tényezőknek az „összehúzódása" miatt kerülnek ve
szélybe a korábban domináns hatalmak. 

A háború és béke körforgásának kérdését többen is vizsgálták. Közülük Gi lp in Modelski teóriáját tarja 
a legérdekesebbnek. (Modelski 1978). Modelski tétele szerint a modern történelem legjellemzőbb voná
sa a globális politika „hosszú köreinek" kialakulása. Ezek a száz éves időszakok mindig egy globális hábo
rúval záródtak és mindegyik időszakot egy sikeres világhatalom dominanciája jellemezte (Portugália, 
Hollandia, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok). Hegemóniájuk idején ezek az államok képesek 
voltak arra, hogy irányítsák és fenntartsák a nemzetközi rendszer működését. Modelski nézetrendszere 
sokban hasonlít Gi lpin elképzeléseihez, bár néhány ponton alapvető eltérések is vannak. A legjellemzőbb 
talán az, hogy Gi lp in szerint csak a brit és az amerikai gazdaság volt képes a világuralomra az eddig a 
történelemben, míg Modelski még két európai hatalmat is ilyen tulajdonsággal ruház fel. 

Gi lpin nem állítja azt sem, hogy a hegemón háborúk valamiféle pontos ciklus leírásával előre láthatók, 
ő csak a feltételrendszert és az erjedési folyamat lépéseit mutatja be. Éppen ez a kritika a legjelentősebb 
a Modelski féle teóriával, hiszen nem ismeretes semmilyen körülmény, vagy mechanizmus, amely leírná 
az általa elképzelt „politikai hosszú hullámokat". Különösen igaz ez annak tükrében, hogy érvelésének 



alapja a Buddenbrook-szindróma, mely szerint három nemzedék alatt felépül, megszilárdul és hanyatlik 
egy rendszer. 

Valójában - állítja Gi lpin - a bizonytalanság irányítja a világot, és minden politikai elméletnek a köz
pontjában az a kérdés szerepel „hogyan tudja az emberiség önzőén vagy kozmopolita módon megérteni 
és ellenőrzése alá vonni a történelem - láthatóan vak - erőit?" (Gilpin 1981:205) Ez a kérdés aktualitásából 
a XXI. században sem veszített, hiszen a hidegháború lezárultával sem múlt el az atomkatasztrófa veszé
lye, sőt a nukleáris fegyverek egyre inkább ellenőrizhetetlenné váló elterjedése miatt talán még a koráb
binál is jobban veszélyeztetik a világot, mint a korábbi kelet-nyugati konfliktus idején. A hegemón hábo
rúk korszaka csak akkor fejeződhet be, ha az emberiség képes lesz a békés változásokra. A Szovjetunió 
megszűnése és a kommunizmus bukása utáni eufória hamar véget ért, és nyilvánvalóvá vált, hogy még 
nem érkezett el ez az időszak. 

A szovjet birodalom összeomlása illeszkedik Gi lpin elméletébe, még ha az egyezményekkel történő 
fokozatos visszavonulás sokkal gyorsabban következet is be, mint az az elmélet alapján várható volt. Az 
viszont Gi lp in tételeit igazolja, hogy e gyorsaság miatt Oroszország hatalmas presztízsveszteséget volt 
kénytelen elszenvedni. A hegemón hatalmak kialakulása ezzel azonban nem fejeződött be, hiszen már az 
1960-as évektől a szovjet és amerikai dominancia mellett fellépő kínai hatalmi igény egyre erősebb gazda
sági hátérrel támasztható alá. A jelenlegi domináns hatalmat a harmadik világgal alkotott szövetségben 
próbálja Kína a fejlett világ ellenében felhasználni. (Érzékelhetően a kihívó Kína a jelenlegi struktúrán 
belül maradva igyekszik céljait elérni, ezért fegyveres konfliktus kialakulásának esélye alacsony.) 

Gi lpin osztja E. H . Carr véleményét, mely szerint a békés átmenet eléréséhez két dologra van szükség: 

• annak az államnak, amely kihívást jelent a nemzetközi status quo-ra elég erősnek kell lennie ah
hoz, hogy nyomást tudjon gyakorolni a hegemón államra; 
• mivel a domináns állam előnye a status quo-ból következik, ezért az új vezető hatalomnak érettnek 
kell lennie arra, hogy morális kötelezettségének érezze a hegemónia előnyeinek szélesebb körben 
való megosztását, így kompromisszumokat kötve beilleszkedjen egy új nemzetközi rendszerbe. 

Ha ezeket a feltételeket a potenciális domináns hatalmak teljesítik, akkor a rendszer átalakításához 
nem lesz szükség fegyveres konfliktusokra, vagy legalábbis hegemón háborúkra. Az Egyesült Királyság a 
múlt század elején képes volt arra, hogy megegyezzen minden jelentős hatalommal, kivéve Németorszá
got. Ennek oka az alapvető bizalmatlanság volt. A kérdés tehát az, hogy ma is fenn áll-e ilyen mértékű 
bizalmatlanság az államok között? Ha igen, akkor még nem érkezett el a békés átmenetek ideje, viszont 
ha nem, akkor lehetséges a fegyverek használata nélkül egy új nemzetközi rend létrehozása. A békés 
változás gondolata tehát megjelenik Gilpin elméletében és lehetséges is, ha a változás a nemzetközi rend
szerben történik és nem a nemzetközi rendszer változik.* Bár az ember vágyik a békére, mégsem ez a 
legfontosabb érték a számára. Ha így lenne, a béke és a békés átmenet könnyen elérhető lenne. 

* Némi optimizmusra ad okot, hogy a Kínai Népköztársaság nem akarja szétfeszíteni a jelenlegi 
nemzetközi rend kereteit, sokkal inkább belesimulni, integrálódni akar. Ezt jellemzi a WTO 
tagság érdekében megtett lépései és az, hogy az Egyesült Államokkal közösen „irányítják" 
azAPEC együttműködést. 
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