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a családban; bizalom a szülőföldben; bizalom 
a – nehéz időkben, fagyos szobákban, szakadat-
lan munkával készült kéziratok árán – tovább-
örökített vallási hagyományban; bizalom abban, 
hogy a nagyszerű harci ereklyetartók a hit régen 
elhunyt hőseinek áldását hozzák majd el a je-
lenbe. A középkori örmények úgy vélték, hogy 
a bizalomnak e különböző kötelékei tartották 
meg őket. Jó látni a kiállításon legalább néhá-
nyat ezekből a gyönyörű és rejtélyes tárgyakból, 
amelyek segítették őket a megmaradásban hosz-
szú, küzdelmes útjuk során.

(The New York Review of Books)

Richard Haass2

Egy világrend vége, és ami a nyomában jön

Egy szilárd alapokon nyugvó világrend ritkaság-
nak számít. Általában olyan nagy megrázkódtatá-
sok után szokott elkövetkezni, amelyek nemcsak a 
feltételeket teremtik meg valami új számára, de a rá 
irányuló vágyat is. Az ilyen világrend megköveteli 
az állandóságot a hatalom szétosztásában, és a sza-
bályok széles körű elfogadottságát a nemzetközi 
kapcsolatok bonyolítása terén. Szükség van gya-
korlott államvezetésre is, hiszen a rendet teremteni 
kell, nem születik meg magától. Továbbá nem 
számít, mennyire állnak készen a kezdeti feltételek, 
vagy hogy mennyire erős kezdetben a vágy; fenn-
tartása kreatív diplomáciai tevékenységet, működő 
intézményeket, és hatékony cselekvést követel 
meg, hogy igazodni tudjon a változó körülmények-
hez, és támaszra találjon a nehéz időkben.

Legvégül, elkerülhetetlenül még a legkivá-
lóbban irányított rend is véget ér. Felborul az 
alapjául szolgáló hatalmi egyensúly. A támo-
gató intézményeknek nem sikerül az új körül-
ményekhez alkalmazkodniuk. Egyes országok 
megindulnak a lejtőn, más országok felemelked-
nek a változó adottságok, a gyengülő akarat és 
az egyre nagyratörőbb vágyak eredményeként. 

2 Richard Haass a folyóiratot kiadó Council for 
Foreign Relations agytröszt elnöke, a washingto-
ni külügyminisztérium volt vezető tanácsadója.

A rend fennmaradásáért felelősek hibáznak 
abban, amit meg akarnak tenni, és abban, amit 
nem akarnak megtenni.

 De ha szükségszerű is a vég minden rend ese-
tében, a befejezés időzítése és módja már nem az. 
Ahogy az sem, ami utána következik. Egy rend 
elmúlása általában elhúzódó hanyatlás, semmint 
hirtelen összeomlás. Továbbá hasonlóan ahhoz, 
ahogy a rend fenntartása hatékony államvezetést 
és hatékony tevékenységet kíván, a helyes poli-
tika és az előrelátó diplomácia meghatározhatja, 
hogy miként történjék ez a hanyatlás, és hogy mit 
hozzon magával. Ennek megtörténtéhez azonban 
először valami másnak kell következnie: annak a 
felismerésnek, hogy a régi rend soha nem tér már 
vissza, és hogy hiábavalók lesznek a feltámasztá-
sára irányuló erőfeszítések. S ahogy ez bármilyen 
vég esetében lenni szokott, előbb a belenyugvás-
nak kell jönnie, hogy tovább tudjunk lépni.

A tudományos és gyakorlati szakemberek – 
párhuzamokat keresve mai világunkkal – egészen 
az ókori Görögországig tekintettek vissza, ahol 
egy új hatalom felemelkedése egy Athén és Spárta 
közti háborúban végződött, és az első világháború 
utáni időszakig, amikor egy elszigetelődési politi-
kát folytató Egyesült Államok és Európa nagy ré-
sze ölbe tett kézzel nézte, ahogy Németország és 
Japán a megállapodásokat félrerúgva megtámadta 
szomszédait. A jelenre még inkább rávilágító 
párhuzam a „Concert of Europe”, a bécsi kong-
resszus rendszere a tizenkilencedik században, 
amely a világrend kiépítésének és fenntartásának 
legfontosabb és legsikeresebb kísérleteként tart-
ható számon napjainkig. 1815-től egészen az első 
világháború egy évszázaddal későbbi kitöréséig 
a bécsi kongresszus megszabta rend határozott 
meg sok nemzetközi kapcsolatot, és felállította 
a nemzetközi viselkedés alapszabályait (még ha 
gyakran nem is sikerült érvényre juttatnia őket). 
Mintát ad arra, hogy miként lehet közösen ke-
zelni a biztonságot egy többpólusú világban. 
Ennek a rendnek a pusztulása és az, ami ezután 
következett, tanulságos leckével – és sürgető fi-
gyelmeztetéssel – szolgálnak a mának. Egy rend 
visszafordíthatatlan hanyatlása önmagában nem 
jelent szükségszerűen zűrzavart és csapásokat. Ha 
azonban rosszul kezelik a hanyatlást, akkor joggal 
számíthatunk katasztrófa bekövetkeztére.
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Porrá zúzott álmok
A huszadik század második felének és a hu-
szonegyedik század első felének a világrendje 
két világháború romjaiból nőtt ki. A tizenki-
lencedik századi rend egy korábbi, nemzeteket 
érintő megrázkódtatást, a napóleoni háborúkat 
követően jött létre, amely több mint egy év-
tizeden át pusztított Európában a francia for-
radalom és Napóleon Bonaparte felemelkedé-
se után. Napóleon és seregei legyőzése után a 
győztes szövetségesek – Ausztria, Poroszország, 
Oroszország és az Egyesült Királyság, az akkori 
nagyhatalmak – 1814-ben és 1815-ben Bécsben 
gyűltek össze. A bécsi kongresszuson elkezdtek 
gondoskodni arról, hogy Franciaország katonai 
ereje soha többé ne fenyegesse államaikat, és 
hogy forradalmi mozgalmak soha többé ne fenye-
gessék monarchiáikat. A győztes hatalmak bölcs 
döntést hozva visszafogadták köreikbe a vesztes 
Franciaországot – ez igencsak különbözött attól, 
ahogy Németországgal bántak az első világhá-
borút követően, és némiképp különbözött attól, 
ahogy Oroszországhoz viszonyultak a hideghá-
borús évek után. A kongresszus létrehozott egy 
„európai hatalmi összhangként” ismert rendszert 
(„Concert of Europe”). Bár központja Európában 
volt, tekintve Európa és az európaiak erőfölényét 
a világban, megszabta az akkori nemzetközi ren-
det. Kölcsönös megértés honolt az államok közti 
kapcsolatok terén, mindenek felett pedig meg-
állapodás zárta ki egy másik ország lerohanását 
vagy más ország belügyeibe való beavatkozást 
annak engedélye nélkül. Egy viszonylagos kato-
nai egyensúly visszatartó erőként szolgált a rend 
megdöntésére kísértést érző államok számára, 
hogy egyáltalán megpróbálják (és bármely tény-
legesen próbálkozó államot megakadályozott ab-
ban, hogy ezt sikerre vigye). Nagyobb horderejű 
kérdések felmerülése esetén a külügyminiszterek 
találkoztak egymással (a később „kongresszus-
nak” nevezett helyeken). A hatalmi egyensúly 
konzervatív volt a szó legteljesebb értelmében. 
A bécsi kongresszus jó néhány területi kiiga-
zítást hajtott végre, helyre tette Európa határa-
it, és csak akkor engedélyezett változtatásokat, 
ha minden aláíró beleegyezett azokba. Továbbá 
minden tőle telhetőt megtett a monarchiák tá-
mogatására és másokat arra ösztönzött, hogy a 

segítségükre siessenek (ahogy Franciaország tette 
ezt Spanyolországban 1823-ban), ha fenyegette 
őket a népharag. A hatalmi összhang nem azért 
működött, mert teljes egyetértés honolt minden 
kérdésben a nagyhatalmak között, hanem mert 
minden államnak megvolt a maga oka a teljes 
rendszer támogatására. Ausztriát leginkább az 
érdekelte, hogy ellenszegüljön a liberális erőknek, 
amelyek a hatalmon lévő monarchiát fenyeget-
ték. Az Egyesült Királyság egy Franciaország 
felőli ismételt kihívásra és egy Oroszország felőli 
esetleges fenyegetés kivédésére is összpontosí-
tott. Elég átfedés volt azonban az érdekek közt 
és egyetértés a jelentősebb kérdésekben, hogy 
a hatalmi összhang megakadályozza a háborút 
az akkori nagyhatalmak között. Az összhang 
gyakorlatilag egy évszázadon keresztül tartott, az 
első világháború előestéjéig. De már jóval azelőtt 
megszűnt jelentős szerepet játszani. Az Európán 
végigsöprő 1830-as és 1848-as forradalmi hullám 
megmutatta annak határait, hogy mit tesznek a 
tagok az államokon belül fennálló rend megőr-
zésére a nyilvános nyomás közepette. Aztán nem 
véletlenül, következett a krími háború. Tüntetően 
az Oszmán Birodalmon belül élő keresztények 
sorsa miatt vívták, de a valóságban sokkal in-
kább arról szólt, hogy ki tartsa majd ellenőrzés 
alatt a területet, mivel a birodalom szétesésre 
volt ítélve. A konfliktusban Franciaország, az 
Egyesült Királyság és az Oszmán Birodalom állt 
szemben Oroszországgal; két és fél évig húzó-
dott, 1853-tól 1856-ig. Költséges háború volt, 
amely rávilágított a hatalmi összhang korlátaira 
a nagyhatalmak háborújának megakadályozását 
illetően; már nem sok maradt a nagyhatalmak 
egymás iránti jóindulatából, amely eredetileg 
lehetségessé tette az együttműködést. Az ezt 
követő háborúk Ausztria és Poroszország, illetve 
Poroszország és Franciaország között azt bizo-
nyítják, hogy hosszú szünet után a nagyhatalmi 
konfliktusok újból visszatértek Európa szívébe. 
Majd ezután egy időre úgy tűnt, hogy nyugvó-
pontra jutottak az események, de ez csak a lát-
szat volt. A felszín alatt egyre erősödtek a német 
hatalmi törekvések, és korhadtak a birodalmak. 
Mindez együttesen előkészítette a terepet az első 
világháború számára, és véget vetett az addigi 
hatalmi összhangnak.



124

Valóság • 2019. május

Mi árt a rendnek?
Milyen tanulságot lehet levonni ebből a történet-
ből? A nagyhatalmak felemelkedése és bukása 
– sok más dologgal együtt – meghatározza a 
fennálló rend működőképességét, mivel a gaz-
dasági erőnlét, a politikai összetartás és a katonai 
hatalom változásai szabják meg, hogy az államok 
mit képesek és hajlandók tenni a határaikon 
kívül. A tizenkilencedik század második felében 
és a huszadik század elején egy hatalmas, egye-
sült Németország és egy modern Japán megje-
lenésének lehettünk tanúi; hanyatlásnak indult 
az Oszmán Birodalom és a cári Oroszország; 
Franciaország és az Egyesült Királyság erősebb 
lett, de nem elég erős. Ezek a változások felborí-
tották az összhang alapját adó hatalmi egyensúlyt: 
különösen Németország kezdte úgy látni, hogy 
a fennálló állapot nehezen összeegyeztethető az 
érdekeivel. A technikai és a politikai téren lezajló 
változások szintén hatással voltak erre az alapo-
kat adó egyensúlyra. A nép sürgető követelése, 
hogy demokratikus módon kivegye részét a ha-
talomból, és a nacionalizmus fellángolásai az 
összhang megléte alatt is fenyegetést jelentettek 
a fennálló állapotra az egyes országokban, míg a 
közlekedés, a kommunikáció és a fegyverkezés 
új formái átalakították a politikát, a gazdaságot 
és a hadviselést. Az összhang létrejöttét lehetővé 
tevő körülmények lassanként ellehetetlenültek. 
Ugyanakkor túlságos determinizmus lenne, ha 
a történelmet csakis a mögöttes feltételek függ-
vényének tekintenénk. Az, hogy az összhang 
létrejött és ennyi ideig tartott, arra hívja fel a 
figyelmet, hogy egyes emberek is valódi változást 
hozhatnak. Az ügy érdekében eljáró diplomaták 
– az osztrák Metternich, a francia Talleyrand és 
Castlereagh az Egyesült Királyságból – kivéte-
les személyiségek voltak. Maga a tény, hogy az 
összhang megőrizte a békét annak a szakadéknak 
az ellenére, amely a két viszonylag liberálisabb 
ország, Franciaország és az Egyesült Királyság, 
illetve konzervatívabb szövetségeseik között volt, 
azt mutatja, hogy különböző politikai berendez-
kedésű és beállítottságú országok együtt tudnak 
dolgozni a nemzetközi rend megőrzése érdekében. 
Kevés dolog sorsszerű, amely jónak vagy rossz-
nak bizonyul a történelemben. A krími háború 
igazán elkerülhető lett volna, ha alkalmasabb 

és körültekintőbb vezetőkre lett volna bízva a 
feladat. Nem egyértelmű, hogy az orosz intéz-
kedések indokolttá tettek-e Franciaország és az 
Egyesült Királyság részéről egy olyan természetű 
mértékű katonai fellépést, mint amely történt. 
Ahogy ezek az országok eljártak, szintén a na-
cionalizmus erejére és veszélyeire hívják fel a 
figyelmet. Az első világháború kitörése nem kis 
részben annak köszönhető, hogy Otto Bismarck 
utódai képtelenek voltak megzabolázni annak a 
modern német államnak az erejét, amelynek meg-
teremtéséért a német kancellár olyan sokat tett. 
Még két további tanulság is szembeötlik. Először 
is, nem csupán alapvető kérdések okozhatják egy 
rend pusztulását. A nagyhatalmak jóindulatára 
épülő összhang nemcsak azért ért véget, mert 
nem volt egyetértés az Európán belüli társadalmi 
és politikai rend ügyében, hanem mert versengés 
folyt a peremterületeken. Másrészt pedig, mi-
vel az elmúlás többnyire inkább csöndes kínok, 
semmint nagy zaj közepette történik, a pusztulás 
addig gyakran nem nyilvánvaló a döntéshozók 
számára, míg jelentősen előre nem halad a fo-
lyamat. Az első világháború kitörésekor, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy az európai összhang 
már nem tartható fenn, túl késő volt megmentését 
fontolgatni – sőt akár felbomlását irányítani.

Mese két világrendről
A második világháborút követő világrendet tör-
ténetének legnagyobb részében két párhuzamo-
san fennálló rend alkotta. Az egyik a hideghá-
ború során született meg az Egyesült Államok 
és a Szovjetunió között. Alapját a – nukleá-
ris elrettentéssel megtámogatott – katonai erő 
hozzávetőleges egyensúlya adta Európában és 
Ázsiában. A két oldal vetélkedésében bizonyos 
fokon önmérsékletet tanúsított. A „visszaszorí-
tást” – hidegháborús kifejezéssel illetve azt, amit 
ma „rendszerváltásnak” hívunk– mint keresz-
tülvihetetlen és felelőtlen megoldást vetették el. 
Mindkét fél betartotta az udvariasság általános 
szabályait, többek között azt, hogy egészséges 
tiszteletérzéssel viseltettek egymás „háza tája” 
és szövetségesei iránt. Végül egyetértésre jutot-
tak a hidegháborús versengés fő hadszínterének 
számító Európán belüli politikai rendet ille-
tően, és 1975-ben a Helsinki Egyezményben 



125

Valóság • 2019. május

szentesítették ezt a kölcsönös megállapodást. A 
két hatalomnak még egy megosztott világban él-
ve is sikerült megállapodnia a versengés miként-
jéről; az általuk képviselt rend nem annyira az 
elérendő célokon, mint inkább az odáig vezető 
megoldásokon nyugodott. Az egyezség elérését 
jelentős mértékben megkönnyítette, hogy csak 
két központ köré rendeződött a hatalom. A másik 
világrend, amely a második világháború után 
megteremtődött, a hidegháborús felállással pár-
huzamosan működő liberális rend volt. Ennek 
a törekvésnek a fő képviselői a demokráciák 
voltak, amelyek segélyek és a kereskedelem 
révén fűzték szorosra a kapcsolatokat, és a jog-
államiság tiszteletben tartását szorgalmazták az 
országokon belül és között. Ennek a rendnek a 
gazdasági dimenzióit úgy tervezték, hogy álta-
luk egy kereskedelem, fejlesztés és jól működő 
pénzügyi műveletek által meghatározott világ 
(vagy pontosabban annak a nem kommunista 
fele) jöjjön létre. Úgy képzelték, hogy a szabad 
kereskedelem lesz a gazdasági növekedés mo-
torja, és majd úgy köti össze az országokat, hogy 
túl költséges legyen háborút indítani; a dollárt 
világszerte tényleges fizetőeszköznek fogadták 
el. A rend diplomáciai dimenziója az Egyesült 
Nemzetek Szövetségét helyezte előtérbe. Az el-
gondolás szerint egy állandó világfórum képes a 
nemzetközi viták megelőzésére és megoldására. 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt nagyhatalmú 
állandó tagjával és a cserélődő tagság számá-
ra fenntartott további helyekkel a nemzetközi 
viszonyok összehangolását végzi. Ugyanakkor 
a rend legalább annyira függött attól is, hogy 
a nem kommunista világ (és különösen az 
USA szövetségesei) hajlandók-e elfogadni az 
amerikai elsőbbséget. Mint kiderült, fel voltak 
erre készülve, mivel az Egyesült Államokat 
többnyire viszonylag jóindulatú fensőbb hata-
lomnak tekintették, amelyet legalább akkora 
csodálat övezett otthon betöltött szerepéért, mint 
azért, amit külföldön tett. A két rend mind-
egyike az Egyesült Államok érdekeit szolgálta. 
A béke alapjainak fenntartása Európában és 
Ázsiában olyan áron történt, amelyet könnyen 
megengedett egy növekvő amerikai gazdaság. 
A megélénkült nemzetközi kereskedelem és a 
beruházási lehetőségek szintén hozzájárultak az 

USA gazdasági növekedéséhez. Idővel további 
országok csatlakoztak a demokráciák táborába. 
Egyik rendben sem uralkodott tökéletes egyet-
értés; inkább annyi összhang biztosításáról volt 
szó, hogy ez közvetlenül ne vezessen vitákhoz. 
Ahol pedig az amerikai külpolitika bajba ke-
rült – mint például Vietnámban és Irakban – az 
nem a szövetségi kötelezettségvállalások vagy a 
renddel kapcsolatos megfontolások miatt volt, 
hanem meggondolatlan döntések vezettek saját 
elhatározásból indított költséges háborúkhoz.

A hanyatlás jelei
Ma mindkét rend felbomlott már. Bár maga a hi-
degháború már rég befejeződött, az általa létreho-
zott világrend lassabban hullott darabjaira – rész-
ben azért, mert csekély eredménnyel jártak azok 
nyugati törekvések, amelyek Oroszországot a li-
berális világrendbe akarták integrálni. A hideghá-
borús világrend hanyatlásának egyik jele az volt, 
amikor Szaddam Husszein 1990-ben lerohanta 
Kuvaitot – ezt Moszkva korábban valószínűleg 
megakadályozta volna azon az alapon, hogy az túl 
kockázatos. Bár a nukleáris elrettentés még min-
dig érvényben van, az ezt támogató fegyver-ellen-
őrzési megállapodások egy részét már megszeg-
ték, némelyek pedig elavultak. Bár Oroszország 
eddig kerülte a közvetlen katonai összeütközést 
a NATO-val, mindazonáltal egyre több hajlan-
dóságot mutatott a status quo megzavarására: 
2008-ban katonai erőt alkalmazott Grúziában és 
2014 óta Ukrajnában, gyakran önkényes katonai 
beavatkozások jellemzik Szíriában, és agresz-
szív kiberháborús eszközökkel próbálták meg 
befolyásolni politikai események kimenetelét az 
Egyesült államokban és Európában. Mindezek a 
régi rendhez kötődő alapvető korlátok elutasítását 
jelentik. Orosz szempontból ugyanez mondható 
el a NATO-bővítésről – a kezdeményezés nyil-
vánvalóan ellentétes Winston Churchill mondá-
sával, mely szerint „A győzelemben nagylelkűség 
[a fontos]”. Oroszország úgy ítélte meg, hogy a 
2003-as iraki háborút és a NATO 2011-es katonai 
beavatkozását Líbiában, amely az emberiesség 
nevében történt, de hamarosan rendszerváltásba 
ment át, a rosszhiszeműség és a törvénytelen-
ség jellemezte, amely összeegyeztethetetlen 
a világrend elképzeléseivel az ő felfogásuk 
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szerint. A liberális rend a maga módján mutatja 
a pusztulás jeleit. Erősödnek az önkényuralmak, 
nemcsak ott, ahol ez már megszokott – Kínában 
és Oroszországban – de a Fülöp-szigeteken, 
Törökországban és Kelet-Európában is. A világ-
kereskedelem egyre kiterjedtebb formákat ölt, de 
a kereskedelmi tárgyalások legutóbbi fordulóin 
nem született egyezség, és a Világkereskedelmi 
Szervezetnek (WTO) nem sikerült megbirkóznia 
jelen világunk sürgető problémáival, köztük a 
nem vámjellegű akadályokkal és a szellemi tu-
lajdon eltulajdonításával. Növekszik a neheztelés 
amiatt, hogy az Egyesült Államok kihasználja a 
dollárt, hogy szankciókat rójon ki, ahogy az aggo-
dalom is az ország adósságfelhalmozása miatt. Az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa csekély szerepet ját-
szik a világon zajló konfliktusok legtöbbje szem-
pontjából, a nemzetközi megállapodások pedig 
még inkább csődöt mondtak a globalizációval ösz-
szefüggő nehézségek leküzdésében. A Biztonsági 
Tanács összetétele egyre kevesebb hasonlóságot 
mutat az igazi hatalommegosztáshoz. A világ 
kijelentette, hogy fellép a népirtás ellen, és fenn-
tartotta magának a jogot, hogy közbeavatkozzon, 
amikor a kormányoknak nem sikerült felnőni a 
„feladathoz, hogy megvédjék” állampolgáraikat, 
de a szavakat nem követték tettek. Az atomso-
rompó-szerződés mindössze öt államnak engedi 
meg, hogy nukleáris fegyvere legyen, de jelenleg 
kilencnek van (és még sok más állam van, akik 
szintén követnék példájukat, ha úgy döntenének). 
Az EU, amely messze a legjelentősebb regionális 
megállapodás, folyamatosan küzd a brexittel és 
a migrációról és a szuverenitásról szóló vitákkal. 
Eközben az országok világszerte egyre nagyobb 
ellenállást tanúsítanak az Egyesült Államok el-
sőbbségével szemben.

Hatalmi eltolódások
Miért történik mindez? Tanulságos visszatekinte-
ni az „európai összhang” fokozatos megszűnésé-
re, A mai világrend megvívta küzdelmét a hatalmi 
eltolódásokkal: Kína felemelkedése, a rend fontos 
szempontjait elutasító jó néhány középhatalom 
megjelenése (főként Iráné és Észak-Koreáé), illet-
ve a nem állami szereplők felbukkanása (kezdve a 
drogkartellektől a terrorista hálózatokig), amelyek 
súlyos fenyegetést jelentenek az államokon belüli 

és közötti rendre. Fontos változásokon ment ke-
resztül a technikai és a politikai környezet is. 
A globalizációnak megvoltak a destabilizáló hatá-
sai kezdve a klímaváltozástól a technika példátlan 
mértékű elterjedéséig – többek között a világrend 
szétrombolását célzó csoportok és emberek egész 
sorához is eljutott. Felerősödött a nacionalizmus 
és a populizmus – ez köszönhető az országo-
kon belüli megnőtt egyenlőtlenségnek, a 2008-as 
pénzügyi válsághoz kötődő kizökkenésnek, a 
kereskedelem és a technika miatti állásvesztések-
nek, a migránsok és a menekültek megnövekedett 
áradatának, és a közösségi oldalak gyűlöletkeltő 
erejének. Eközben a hathatós államvezetés fel-
tűnő hiánya tapasztalható. Az intézményeknek 
nem sikerült alkalmazkodniuk. Ma senki nem 
tervezné olyannak az ENSZ Biztonsági Tanácsát, 
mint ahogy a jelenlegi kinéz; ugyanakkor le-
hetetlenség valóságos reformokat végrehajtani, 
mivel minden változásnak ellenállnak azok, akik 
elvesztenék befolyásukat. Elégtelennek bizonyul-
tak a törekvések a hatékony keretek kiépítésére 
a globalizáció problémáinak – többek között 
a klímaválságnak és a kibertámadásoknak – a 
megoldására. Az Európai Unión belüli hibák – 
nevezetesen a közös valuta létrehozásáról szóló 
döntések közös költségvetési politika és bankunió 
megteremtése nélkül, továbbá a Németországba 
irányuló csaknem korlátlan migráció engedélye-
zése – rendkívüli ellenérzéseket váltottak ki a 
fennálló kormányokkal, a nyitott határokkal és 
magával az EU-val szemben.

Az Egyesült Államok a maga részéről jelentő-
sen túlbecsülte anyagi erejét abbéli próbálkozá-
sában, hogy átformálja Afganisztánt, megszállja 
Irakot, és elérjen Líbiában egy rendszerváltást. 
Ugyanakkor ki is szállt a világrend fenntartó-
jának szerepéből, és bizonyos esetekben azzal 
vádolható, hogy alulteljesített, ami sokba került. 
Legtöbbször az Egyesült Államok nem az alap-
vető kérdésekben, hanem az elhanyagolhatókban 
vonakodott cselekedni, amelyeket vezetőik azon 
az alapon írtak le, hogy nem érik meg a beléjük 
fektetett pénzt; példa erre a szíriai viszály, ahol 
az USA-nak nem sikerült érdemben reagálnia, 
amikor Szíria először vetett be vegyi fegyvereket, 
vagy többet tennie a rezsimmel szemben álló 
csoportok megsegítésére. Ez a vonakodás növelte 
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mások hajlandóságát az Egyesült Államok ag-
godalmainak figyelmen kívül hagyására, és arra, 
hogy önállóan járjanak el. Jól illusztrálja ezt a 
szaúdiak vezette katonai beavatkozás Jemenben. 
Ugyanígy kellene tekintenünk Oroszország szí-
riai és ukrajnai cselekményeire; érdekes, hogy a 
krími események jelentették az európai összhang 
tényleges végét, és drámai visszaesést jeleztek a 
jelenlegi rendben. A Trump-kormány alatt meg-
sokszorozódtak a kételyek az Egyesült Államok 
megbízhatóságát illetően, mivel az számos nem-
zetközi egyezményből kivonult, és feltételekhez 
kezdte kötni a valamikor sérthetetlen amerikai 
szövetségi kötelezettségvállalásokat Európában 
és Ázsiában.

A hanyatló rend kezelése
Ezeknek a változásoknak a tekintetében, lehe-
tetlen vállalkozásnak tűnik a régi rend feltá-
masztása. Továbbá elégtelen is lenne az újonnan 
megjelent nehézségek miatt. Ha ezt elismerjük, 
az európai összhang hosszúra nyúlt pusztulása 
tanulságként és figyelmeztetésként szolgálhat. Az 
Egyesült Államok számára ennek a figyelmezte-
tésnek a megszívlelése azt jelentené, hogy a régi 
rendet bizonyos oldalain megerősítené, és olyan 
intézkedésekkel egészítené ki azokat, amelyeket 
a hatalmi dinamika változásai és az új globá-
lis problémák indokolttá tesznek. Az Egyesült 
Államoknak meg kell erősítenie a fegyverellen-
őrzési és atomsorompó-egyezményeket; szoro-
sabbra kell fűznie Európában és Ázsiában kötött 
szövetségeit; támogatnia kell a terroristákkal, 
kartellekkel és bűnbandákkal megküzdeni kép-
telen gyenge államokat; és meg kell gátolnia az 
önkényuralmak demokrácia folyamatába való 
beavatkozását. Nem szabad azonban felhagynia 
a próbálkozással, hogy Kínát és Oroszországot 
regionális és globális szempontból integrálja a 
rendbe. Az effajta törekvések szükségszerűen 
kompromisszumokkal, ösztönzőkkel és ellenke-
zéssel járnak majd együtt. Annak az ítéletnek, 
mely szerint a Kína és Oroszország integrálását 
célzó erőfeszítések többnyire nem jártak sikerrel, 
nem szabad alapot szolgáltatnia ahhoz, hogy a jö-
vőben felhagyjunk ezekkel, mivel a huszonegye-
dik század sorsának alakulását nem kis mértékben 
e törekvések sikere szabja majd meg. Továbbá az 

Egyesült Államoknak fel kell vennie másokkal a 
kapcsolatot a globalizáció problémáinak, különö-
sen a klímaváltozásnak, a kereskedelemnek és a 
kibertérben folyó műveleteknek a kezelése érde-
kében. Ezek nem a régi rend felélesztését, hanem 
egy újnak a felépítését fogják megkívánni. Az 
éghajlat-változás megfékezésére és a hozzá való 
alkalmazkodásra irányuló törekvéseknek még 
nagyratörőbbeknek kell lenniük. Változtatni kell 
a Kereskedelmi Világszervezeten (WTO), hogy 
olyan kérdésekkel is foglalkozzon, mint amelyet 
a technológiák – Kínában dívó – eltulajdonítá-
sa, a hazai cégeknek nyújtott támogatások és a 
kereskedelemben alkalmazott nem vámjellegű 
akadályok vetnek fel. Közlekedési szabályok kel-
lenek a kibertér szabályozásához. Mindez együtt 
egy jelenkori összhangra hív fel. Ez a felhívás 
nagy tettekre hív, de meg kell hallani. Az Egyesült 
Államoknak önmérsékletet kell tanúsítania és 
vissza kell szereznie egy bizonyos mértékű meg-
becsülést, hogy ismét jóindulatú állami szereplő 
hírében álljon. Emiatt élesen el kell kanyarodni 
attól az útiránytól, amelyet az Egyesült Államok 
külpolitikája vett az utóbbi években: először 
is ezentúl nem tanácsos sem meggondolatlanul 
lerohanni más országokat, sem pedig fegyvert ko-
vácsolni az USA gazdaságpolitikájából szankciók 
és tarifák túlzott használatával. De mindennél 
nagyobb szükség van a multilateralizmust elítélő 
jelenlegi vélemények újragondolására. Egyrészt 
a világrendek felbomlása tényleg lassan zajlik; 
másfelől súlyos problémát jelent, ha az az ország 
jár élen a szétverésében, amelynek nagy szerepe 
volt a felépítésében. Mindez azt is megköveteli, 
hogy az Egyesült Államok rakjon rendet a saját 
háza táján – csökkentse az államadósságot, építse 
újra az infrastruktúrát, javítson a köznevelésen, 
áldozzon többet a szociális biztonsági hálóra, 
vezessen be jobban működő bevándorlási rend-
szert, amely megengedi a tehetséges külföldiek-
nek, hogy idejöjjenek és itt maradjanak, tegye 
működőképessé a politikai életet a szavazás 
megkönnyítésével, és szüntesse meg a választási 
visszaéléseket. Az Egyesült Államok nem lehet 
külföldön a rend hatékony támogatója, ha ország-
határain belül megosztottság uralkodik, belügyi 
problémák vonják el figyelmét és híján van az 
erőforrásoknak.
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Az USA által őrzött modern világrend komoly 
alternatívái valószínűtlenek vagy nem túlzottan 
vonzók, illetve egyszerre mindkét jelző igaz 
rájuk. Egy kínaiak vezette rend például nem a 
szabadságról szólna, tekintélyelvű belpolitikai 
rendszerek és államgazdaságok jellemeznék, ahol 
a belső stabilitás megőrzésén lenne a hangsúly. 
Visszatérést jelentene az érdekszférákhoz, ahol 
Kína megkísérelné, hogy uralja régióját, ez va-
lószínűleg összeütközésekhez vezetne más he-
lyi hatalmakkal, mint például Indiával, Japánnal 
és Vietnámmal, amelyek nyilván felfejlesztenék 
hagyományos vagy akár nukleáris haderejüket. 
Bármennyire is vonzó elképzelésnek tűnne egy 
új demokratikus, szabályokon alapuló, európai és 
ázsiai középhatalmak, illetve Kanada által veze-
tett rend, sikeres megvalósulásához egyszerűen 
hiányozna a katonai erő és a helyi politikai akarat. 
Még valószínűbb alternatívának tűnik egy olyan 
világ, ahol nem túl sok rend uralkodik – egy még 
nagyobb zűrzavarba süllyedt világ. Tért nyerne a 
protekcionizmus, nacionalizmus és populizmus a 
demokrácia kárára. Egyre gyakoribbak lennének 
a belső és a határokon átnyúló konfliktusok, és 

fokozódna a nagyhatalmak közti vetélkedés. 
A világot érintő gondok együttes leküzdése majd-
hogynem elképzelhetetlen lenne. Ha ismerősnek 
tűnik ez a kép, ez csak azért van, mert egyre 
inkább mai világunkat mutatja.

Egy világrend felbomlása olyan folyamatokat 
indíthat el, amelyekben magukban hordozzák a 
katasztrófát. Az első világháború körülbelül hatvan 
évvel azután tört ki, hogy az európai összhang 
gyakorlatilag megszűnt a Krím-félszigeten. Amit 
ma látunk, az több lényeges szempontból a tizen-
kilencedik század közepére emlékeztet: a második 
világháború utáni, hidegháború utáni rendet nem 
lehet helyreállítani, de a világ még nem érkezett 
el egy rendszerszintű válság szélére. A ma feladata 
gondoskodni arról, hogy ez soha ne is következzék 
be, legyen az akár az amerikai-kínai kapcsolatok 
megromlása, egy Oroszországgal való nézetelté-
rés, egy kirobbanó közel-keleti konfliktus, vagy az 
éghajlatváltozás halmozott hatásai miatt. A jó hír, 
hogy a világ sorsának nem kell feltétlenül kataszt-
rófába torkollania; a rossz hír pedig, hogy ennek 
elkerülése korántsem biztos.

(Foreign Affairs)
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Varga Csaba: Lenin és a jog (Esettanulmány 
a jogi normalitás határvidékéről)

Udvarvölgyi Zsolt: Stein Aurélra, a világhírű 
Kelet-kutatóra emlékezve

Kapronczay Károly: Mi történt 
Magyarországon 1918 novemberében 
Tallózás a korabeli magyar sajtó 
híranyagában

Farkas Attila: Az egyetlen ész filozófusa: 
könyv Immanuel Kantról

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

Ára: 800 Ft • Előfizetéssel: 700 Ft

A 2017. évi és az azelőtti lapszámaink kedvezményesen, 
250 forintos áron vásárolhatók meg a szerkesztőségben.

Tisztelt Előfizetőink!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek népsze-
rűsítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította el a 
Társulat sok évtizede ismeretterjesztő folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az utóbbi 
fél évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igényű, korszerű ismeretközlésben. A természet-
tudományi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezőbb áron jussanak el. Ezt 
szolgálja 2019. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 
kiadott lapok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – együtt kedvezményesen 
fizethetők elő. Célunk, hogy Előfizetőink minél kisebb ráfordítással jussanak hozzá a tudomány 
legújabb eredményeihez, több lap együttes előfizetése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

A következő előfizetői csomagokat ajánljuk:

Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 32 640 Ft helyett 22 800 Ft
Fél évre: 16 860 Ft helyett 12 120 Ft

Élet és Tudomány és Természet Világa együttes előfizetés:

Egy évre: 24 240 Ft helyett 18 000 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9660 Ft

Élet és Tudomány és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 24 600 Ft helyett 18 240 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9840 Ft

Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:

Egy évre: 16 440 Ft helyett 10 920 Ft
Fél évre: 8400 Ft helyett 5760 Ft

Akciónk a 2019. évre szóló, egyéves és féléves előfizetésekre érvényes!

A TIT-lapok előfizethetők a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítőnél

• telefonon: +36-1-767-8262
• e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu

• interneten: eshop.posta.hu
• levélben: MP Zrt., 1900 Budapest 


