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Egy békésebb világ eszközei. Fegyverzetellenőrzés, leszerelés és 
non-proliferáció

(Szerkesztette: N. Rózsa Erzsébet és Péczeli Anna. Budapest: Osiris. 2013. 378 o.)

A biztonsági és a nemzetközi tanulmányokat folytató hallgatók számára valószí-
nűleg közhely az, hogy az államok versengő magatartást tanúsítanak, s minden 
rendelkezésükre álló eszközzel hatalmukat növelik. A hatalom növelésének az 

útja képességek megszerzését jelenti. A történelem eddigi tapasztalataiból pedig ismer-
jük azt is, hogy az államok a hatalom és a saját biztonságuk érdekében legszívesebben 
a katonai képességek megszerzését választják. A katonai képességek növelését köznapi 
nyelven fegyverkezésnek nevezik, amelynek a puszta híre (kihívás) a többi államot re-
akcióra, az esetek túlnyomó többségében ugyancsak fegyverkezésre készteti. Ha egy 
állam a saját biztonsága érdekében a szokásosnál nagyobb katonai potenciált hoz létre, 
s azt más államok fenyegetőnek érzik, akkor azok is (elsősorban a szomszédok) erősí-
tik a katonai képességeiket. Ha a bizalmatlanság kölcsönös, a percepcionális reakciók 
(félelmek) is egyre magasabb szintre emelkednek. A bizonytalanság bizonytalanságot 
táplál, s így egyre nő a konfliktusok valószínűsége. Vagyis a saját biztonság erősítése 
végeredményben a versengés spirálját indukálja, amelynek folyamatában mindegyik 
szereplő nagyobb biztonságot akar ugyan, de valójában egyre nagyobb bizonytalansá-
got hoz létre. Ezt a folyamatot nevezte el a német John Hertz Political Realism and Political 
Idealism című könyvében biztonsági dilemmának.1 Amennyiben Hertz logikáját követ-
jük, akkor a következő kérdés úgy fog hangzani, hogy miként és mely pontokon lehet 
az öngerjesztő spirált megszakítani, a fegyverkezési versenyt előbb átláthatóbb csator-
nákba terelni, lelassítani, majd megállítani? Sőt, a folyamat legvégén a már legyártott 
fegyvereket a rendszerekből kivonni és megsemmisíteni?

Az N. Rózsa Erzsébet és Péczeli Anna szerkesztésében, Dunay Pál lektorálásával, 
s további tíz szerző – valamint a gyakorló szakemberek, azaz a Külügyminisztérium 
érintett részlegeinek munkatársai – közreműködésével napvilágot látott kötet a fenti 
kérdések három meghatározó elemével: a fegyverzetellenőrzéssel, a leszereléssel és a 
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non-proliferációval foglalkozik. Bár a bevezetőben Martonyi János külügyminiszter 
utal arra, hogy 2000-ben a KÜM már elkészítette a belső használatra szolgáló Non-
proliferációs ABC-t,2 de a szélesebb nyilvánosság elé sohasem került füzetecske sem-
milyen tekintetben sem hasonlítható a jelen kötethez, amelynek mintáját inkább kell 
keresnünk Jozef Goldblat etalonként kezelt Arms Control Agreements: A handbook című, 
először 1983-ban kiadott munkájában.3

Az Egy békésebb világ eszközei című kötet műfajilag ugyanis a legnehezebb publiká-
ciók egyike: kézikönyv. Kár, hogy a szerkesztők a beszélő-magyarázó cím kedvéért le-
hagyták a címlapról e fogalmat, s csak „Köszönetnyilvánítás” oldalon szerepeltetik azt.

A kézikönyvek műfajilag egy-egy tudományterület alapvető ismeretanyagát foglal-
ják össze, témakörök szerint, olyan vonalvezetéssel, hogy az olvasó a kiadás időpontjá-
ig terjedően az összes releváns ismerethez hozzájusson. Emiatt a kézikönyveket időről 
időre újra megjelentetik.

Obligát módon ez a kötet is az alapfogalmak – azaz a fegyverzetellenőrzés, a lesze-
relés (külön: teljes és végleges leszerelés), a non-proliferáció,4 a verifikáció, az exportel-
lenőrzés és a biztonsági garanciák – definíciós leírásával kezdődik. A továbbiakban a 
fogalmi hierarchia és a fejlődéstörténet logikája következik, hasonlóan az ilyen jellegű, 
nagyszámú nemzetközi kiadványhoz.

Sorrendben elsőként a történelmi előzményekről olvashatunk. E fejezet Rácz András 
bemutatásában a 19. század utolsó harmadáig követi a korlátozásokra tett erőfeszítése-
ket, részint a katolikus egyház, részint az államok részéről. A történelmi fejezet itt véget 
ér, s a további fejlődéstörténeti bemutatásokat az egyes fejezetek szerzőire hagyja, ami 
nem mindig használ a kötet koherenciájának.

A következő fejezet a leszerelésben érintett multilaterális nemzetközi fórumokkal 
foglalkozik, ezeken belül is elsősorban az ENSZ-hez köthető háromszintű struktúrával: 
a tanácskozó Leszerelési Bizottsággal, a konszenzus keresésében és építésében érin-
tett közgyűlési I. Bizottsággal és a szerződések letárgyalásáért felelős Leszerelési Ér-
tekezlettel. Értelemszerűen mindegyik szint szervesen illeszkedik az ENSZ szélesebb 
struktúrájába. A fejezetet jegyző Horváth Márk kissé rezignáltan állapítja meg, hogy az 
ENSZ-hez köthető mindhárom munkaszint komoly működési zavarokkal küszködik, 
elsősorban a multilaterális leszerelést övező „konszenzuskeresés erodálódása, s a tag-
államok eltérő prioritásai” miatt. (42. o.) Az el nem kötelezett országok például a nukle-
áris leszerelést helyezik a központba, míg a nyugati országok a nukleáris proliferációt 
és a terrorizmust ítélik inkább veszélyesnek.

A kötet legnagyobb fejezetét a nukleáris fegyverekkel foglalkozó rész adja. A két 
szerkesztő által megírt – külön kötetként is megálló – rész a nukleáris fegyverek 
proliferációjával, a nukleáris fegyvereket korlátozó szerződésekkel, a nukleáris esz-
közök és ismeretek terjedésének korlátozását célzó nemzetközi egyezményekkel, va-
lamint az exportellenőrzést végző szervezetekkel foglalkozik. Az alapvető dilemma, 
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hogy a nukleáris fegyverek az emberiség által a történelem során időben legkésőbb 
kifejlesztett pusztító eszközök, a békére és a fegyverektől mentes világra vonatkozó 
elképzelések mégis döntően nukleáris központúak. Az 1945. augusztus elején Hiro-
simára és Nagaszakira ledobott atombombák napjainkig tartó vitát generáltak nem 
csupán a nukleáris fegyverek betiltásáról, hanem egyáltalán a nukleáris technológia 
szükségességéről.

A fejezetet jegyző N. Rózsa Erzsébetnek a vita kimenetelével kapcsolatos álláspont-
ja egyáltalán nem optimista: „A már megszerzett tudás és tapasztalat semmissé nem 
tehető. Így fennáll a lehetősége annak, hogy egy állam bármikor dönthet úgy, hogy 
megpróbál nukleáris fegyverekhez jutni.” (55. o.) Holott az atomfegyverektől mentes 
világ víziója már többedszer került a nemzetközi figyelem előterébe: az ötvenes évek 
végén John Fitzgerald Kennedy, aztán a hidegháború utolsó éveiben Ronald Reagan 
és Mihail Gorbacsov, majd 2007 elején amerikai politikusok (Henry Kissinger, George 
Shultz, William Perry és Sam Nunn) vetették fel újból a nukleáris fegyverektől mentes 
világ kívánatosságát.

Impresszív és egyáltalán nem könnyű olvasmány a nukleáris fegyverek kategorizá-
lása, s a korlátozásukra készített, immár különböző generációs szerződések felsorolása 
az 1963-as részleges atomcsendegyezménytől az 1996-os Átfogó Atomcsend Szerződé-
sen át a 2010-ben aláírt START-III-as egyezményig. A leíró bemutatásokon és a meg-
állapodások értelmezésén kívül ugyanis adatok, táblázatok tömege várja az olvasót: 
többek között megtudhatjuk, hogy a világon eleddig 2055 nukleáris kísérleti robbantást 
hajtottak végre, amelynek több mint a fele (1032) az Egyesült Államoknak tudható be. 
Olvashatjuk, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező államoknak az alkalmazásra 
vonatkozóan milyen stratégiai koncepcióik voltak és vannak, hogy a robbanófejek cél-
ba juttatására miféle eszközöket állítottak eddig rendszerbe, továbbá, hogy miként el-
lenőrzik a katonai műholdak az egyezmények betartását.

A fejezet részét képezi az exportellenőrzés áttekintése is. A hidegháború tipikus 
terméke volt a hírhedt COCOM bizottság, amely megkísérelte megakadályozni, hogy 
a kommunista országok hozzájussanak a fejlett nyugati katonai technológiához. Elég 
egyetlen hírszerzéssel foglalkozó könyvet végigolvasni, hogy rájöjjünk: legfeljebb meg-
nehezítenie sikerült. E bizottság feladatkörét 1995-től részlegesen az ún. Wassenaari 
Megállapodás vette át. Az ellenőrzéshez kell sorolnunk még a Zangger Bizottságot 
(nevét az első bizottsági elnökről, Claude Zanggerről kapta), amely 1971-től a hasadó 
anyagok és a hozzájuk kapcsolódó technológiák terjedését szabályozza, elsősorban az 
Atomsorompó-szerződés alapján. Ez a bizottság félévente tekinti át az érzékenynek mi-
nősített termékek listáját, viszont nem foglalkozik az úgynevezett kettős felhasználású 
anyagok és berendezések kérdésével; azt a Nukleáris Szállítók Csoportja végzi.

Magyarország részt vesz a nukleáris energia békés felhasználásának, valamint a 
nukleáris fegyverzetellenőrzés valamennyi nemzetközi fórumának a munkájában. 
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Aláírója a részleges atomcsendegyezménynek, az Atomsorompó-szerződésnek és az 
Átfogó Atomcsend Egyezménynek egyaránt. Kormányzati szinten a Nemzetgazdasági 
Minisztérium felügyelete alatt tevékenykedik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal.

Magyar vonatkozásban még hozzá kell tenni, hogy a tömegpusztító fegyverek 
kérdésében a 2012-es Nemzeti Biztonsági Stratégia jelöli ki a hazai politika irányait. 
Magyarország nem rendelkezik tömegpusztító fegyverekkel, de tisztában van ezek el-
terjedésének kockázataival. Következésképp érdekelt minden olyan nemzetközi megál-
lapodásban, amely elősegíti a megkötött egyezmények hatékony végrehajtását.

A tömegpusztító fegyverek másik két kategóriája, a vegyifegyverek és a biológiai, 
illetve toxin-fegyverek adják a kötet 5. és 6. fejezetét. Az első kategóriába tartozik min-
den olyan vegyi anyag, amelynek mérgező tulajdonságait harctéri bevetésben alkal-
mazzák. A biológiai fegyverek viszont kórokozók által termelt mérgező (vagy beteg-
ségkeltő) anyagokon alapulnak. A két fegyverkategória közös elemét adják a toxinok, 
amelyek rendkívül kis mennyiségben is képesek az élő szervezet elpusztítására. E két 
tömegpusztító fegyverfajtát használták az eddigi hadviselések során, s az előállításuk 
is nagyságrenddel olcsóbb, mint a nukleáris fegyvereké. Korlátozásuk az 1925-ös Genfi 
Jegyzőkönyvvel kezdődött, majd hosszú szünet után, 1972-ben folytatódott a Biológiai 
és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezménnyel, aztán húsz ével később (1993) a Vegyifegyver 
Tilalmi Egyezménnyel. Ez utóbbihoz intézményes verifikáció is tartozik, a hágai szék-
helyű Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény Szervezete, az OPCW. Hatékonyságát mutatja, 
hogy a szervezet eddig közel ötezer helyszíni ellenőrzést folytatott le a nyolcvanegy 
tagállamban. Munkájukat jelentősen segíti a vegyi és biológiai fegyverek elterjedésé-
nek megakadályozására hivatott Ausztrália Csoport.

A kötet utolsó fejezetei a hagyományos fegyverek korlátozásával és a rakétatechnoló-
gia elterjedésével foglalkoznak. Az előbbi az emberiség egész történelmét végigkíséri, 
míg az utóbbi kifejezetten napjaink gondjait növeli. Viszont a rakéták proliferációját 
nemcsak a szükséges technológiai fejlettségi szint elérése nehezíti (napjainkban mint-
egy harminc állam képes előállítani ilyen eszközöket), hanem az is, hogy az érintett 
országok a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszeren, valamint a ballisztikus rakéták 
elterjedése elleni Hágai Magatartási Kódexen keresztül hatékonyan fékezik a rakéták 
és pilóta nélküli repülőeszközök mellett az előállításukhoz szükséges technológia to-
vábbadását is.

Ugyanez nem mondható el a hagyományos fegyverek esetében. A fejezetet jegyző 
Banai Károly és Szatmári László kissé rezignáltan állapítja meg, hogy „annak elle-
nére, hogy a hagyományos fegyverek képezik a világ leginkább elterjedt fegyvereit, 
kevés az olyan univerzális szerződés, amely a hagyományos fegyverek bármelyik 
kategóriájának betiltását és/vagy ellenőrzését célozná”. (233. o.) Az eddigi megállapo-
dások – a CFE-szerződés (1990), a Bécsi Dokumentum (2011), a Nyitott Égbolt Szerződés 
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(1992), a Katonai Információk Globális Cseréje (1994), az Ottawai Egyezmény (1997), a 
Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény (2008), valamint a kézi- és könnyűfegyverek 
korlátozása – csak egy-egy kategóriát érintenek. Ráadásul a hagyományos fegyverek 
korlátozásával kapcsolatban található a legtöbb lyuk a verifikációs mechanizmusokon.

Néhány kritikai megjegyzés
1. A CFE-szerződés összesített adatait tartalmazó 1. sz. táblázat indokolatlanul szere-

pel a kötet végén. Ennek helye a CFE-szerződést taglaló résznél lenne.
2. Ismételten rossz megoldásnak tartom a kötet „beszélő” címét. Ennek a könyvnek 

egyszerűen azt a címet kellett volna adni, hogy Fegyverzetellenőrzési kézikönyv.
3. A belső térképek grafikája igénytelen. (79., 261., 322. o.) Sokkal jobban áttekinthetők 

a borító belső oldalára tett színes térképek.
4. A fejezetek előtt közölt belső tartalomjegyzék hatos betűmérete ezen oldalak hasz-

nálhatóságát szinte nullára csökkenti.
5. Indokoltnak éreztem volna, ha a kötetben egy fejezetbe gyűjtötték volna össze a 

magyar érintettség, illetve részvétel kérdéseit. Talán a következő kiadásba bekerül 
egy ilyen, jobban felhasználóbarát megoldás is.

6. S végül, alig zavaró, de érzékelhető a sokszerzős munkák tipikus velejárója: az 
egyes fejezetek fogalmazási és szóhasználati különbözősége.

Egy kézikönyv részletes tartalmát ismertetni tulajdonképpen lehetetlen, de az ed-
digiekből talán kiderült, hogy jelentős és hiánypótló munkáról van szó. Az N. Rózsa 
Erzsébet és Péczeli Anna szerkesztésében megjelent kötet alapvető munka a magyar 
szakmai kézikönyvek irodalmában. Ezt a munkát haszonnal fogják forgatni egyetemi 
hallgatók, laikus érdeklődők, s szakemberek egyaránt. A kötet használhatóságát nagy-
mértékben javítja a fejezeti tagoltságot követő szakbibliográfia, a rövidítésjegyzék, az 
előforduló szerződések jegyzéke, a 61 tételt tartalmazó fogalomtár, s a – manapság már 
szinte ritkaságszámba menő – tárgymutató.

Gazdag Ferenc
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