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Egy könyv, mely nem az, amit a címe ígér: 
Biztonságpolitikai kézikönyv 
(Szerkeszte  e: Deák Péter, Budapest: Osiris, 2007. 642 o.)

A kézikönyv műfajilag a lexikonhoz áll közel, általában valamely tudományág 
eredményeinek rendszerező összefoglalása. A tankönyvektől elsősorban a vizs-
gált terület bemutatásában alkalmazo   didaktikai és pedagógiai megoldások 

különböztetik meg. A lexikon lényegében ugyanazt teszi, mint a kézikönyv, csak be-
tűrendbe sorolt szócikkekkel, s a lexikonok rendszerint nagyobb tudományterületet 
fednek le. Ezért érthető, hogy egy olyan kötet, amely a címében tartalmazza a kézikönyv 
kifejezést, fokozo  abb szakmai érdeklődésre számíthat. Különösen akkor, ha olyan 
diszciplínáról van szó, amelynek eleddig még a tudományterületi kontúrjait sem raj-
zolták meg pontosan. A biztonságpolitika esetében valami ilyesmiről van szó.

A vaskos Biztonságpolitikai kézikönyv nagy terjedelemben (642 oldal) tekintélyes szer-
zőgárda munkáját vonultatja fel (25 szerző), közö  ük egyetemi oktatókat, már nyugdí-
jas tiszteket, gyakorló diplomatákat s az egyetemet éppen csak elhagyó, frissen végzet-
tek neveit találjuk. A szerkesztő Deák Péter nemcsak a kötet szerkezetét alakíto  a ki, 
hanem az egyes fejezeteknél vagy önállóan, vagy pedig szerzőtárssal együ   összesen 
11 fejezetben alkotója is volt a kötetnek. Az általa írt, csaknem egyötödnyi részarány 
okán talán célszerűbb le   volna, ha a címlapon is az alkotó-szerkesztő elnevezést hasz-
nálja. A nyolc nagy fejezet sorrendben a biztonság elméleti vonatkozásait, a biztonságot 
fenyegető veszélyeket, a 20. század nemzetközi folyamatait, a globalizáció hatásait, a 
magyar védelempolitikát, Magyarország 21. századi geopolitikai helyzetét és a válsá-
gok által sújto   térségek bemutatását végzi el, amelyet kiegészít egy Kilátások és egy 
A magyar biztonságpolitika jövőképe című rész. A meglehetősen bő lére ereszte   mondani-
valót jegyzetek, a felhasznált és ajánlo   irodalom jegyzéke, Függelék és a Kulcsfogalmak 
jegyzéke egészítik ki.

A kötet erényei
Legelébb magát a megjelenést kell említeni, amelyet csak üdvözölni lehet. A magyar 
könyvkiadás terméséből az utóbbi években mindössze néhány kiadványt lehet felso-
rolni, amely hasonló témakörben, hasonló intenciókkal készült. Az egyik a Hadtudo-
mányi Társaság gondozásában megjelent Hadtudományi lexikon, amely azonban, mint 
címe is mutatja, jóval szélesebb területet kívánt bemutatni, a másik pedig a Stratégiai és 
Védelmi Kutatóintézet összeállításában 2001-ben közzéte   Biztonságpolitika című kötet. 
A kutatás és az oktatás céljaira egyaránt használható, összegző kézikönyv megjelenése 
tehát mindenképp örömteli esemény.
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Másodjára dicsérni lehet, hogy a kötet komplex megközelítési szemléletet tükröz, 
érzékeltetve, hogy a biztonságpolitika területe mind terjedelmileg, mind tartalmilag 
erősen dimenzionált, és vizsgálódásának területei egyaránt érintkeznek a nemzetkö-
zi kapcsolatok, a politológia, a hadtudomány, a közgazdaságtan és más diszciplínák 
világával. A kötetbe felkért szerzők jó része szakterületének elismert tekintélye, s az 
általuk készíte   fejezetek kiemelkednek megközelítésükben, kidolgozo  ságukban és 
tárgyismeretükben. Ilyennek minősíthető a gazdasági biztonság megnövekede   szere-
péről készült fejezet (Balázs Judit), amely gondolatmenetében nemcsak leszögezi, hogy 
a „harmadik évezred beköszöntével… a világgazdaság és benne a nemzetgazdaságok 
a korlátlan globalizmus folyamatába” illeszkednek, hanem arra is fi gyelmeztet, hogy 
a „gazdasági biztonság előtérbe kerülése… inkább destabilizáló elemként lesz jelen” a 
nemzetközi kapcsolatokban. A kidolgozo  abb részek közé tartozik a válságtérségek-
kel foglalkozó tanulmányok többsége, lévén hogy szerzőik (Deák András, Póti László, 
Rácz András, Juhász József, Juhász O  ó) egy-egy ország, illetve régió elismert szakér-
tői. Teljesítményük értékét még az sem csökkenti, hogy fejtegetéseiket már korábban 
olvasha  uk különböző orgánumok hasábjain. Ugyancsak a jobban sikerült részek közé 
tartozik Gálik Zoltánnak az EU közös kül-, biztonság- és védelempolitikáról szóló fe-
jezete, továbbá Martinusz Zoltánnak a NATO-t bemutató írása. Kár, hogy Gálik Zoltán 
„leragadt” a téma teoretikus és intézményi-jogi aspektusainak (egyébiránt rendkívül 
bonyolult) taglalásánál, s a csaknem kétíves fejezetben nem juto   hely az EU gyakorlati 
külpolitikai lépéseinek bemutatására. Nem ese   ebbe a hibába a NATO-val foglalkozó 
fejezet, amely rövidsége dacára érzékletesen mutatja a szerző Martinusz Zoltán széles, 
a gyakorlati vonatkozásokat is magában foglaló tárgyismeretét. 

Ahol viták vannak
Sok a kötetben a vitára ingerlő rész. A Biztonságpolitikai kézikönyv szakmai értékének meg-
ítélésében az egyik lehetséges módszertani eljárás az, ha összevetjük a kézikönyvet a ha-
sonló témájú, magyar nyelven elérhető kiadványokkal. Az említe   köteteken kívül például 
rendelkezésünkre áll az ENSZ Leszerelési Kutatóintézete (UNIDIR) által kiado   Coming to 
terms with Security: A Lexicon for Arms Control, Disarmament and Confi dence-Building (Geneva: 
UN 2001), magyarul: A biztonság megértése felé: fegyverzet-ellenőrzési, leszerelési és bizalomerő-
sítési kislexikon (Bp.: SVKI, 2003), A biztonsági és a védelmi szektor parlamenti felügyelete (Bp.: 
DCAF–IPU–SVKK, 2004) kiadvány, a Póti László szerkesztésében megjelent Nemzetközi 
biztonsági tanulmányok (Bp.: Zrínyi, 2006) s végül a hamarosan magyarul is hozzáférhe-
tő Heinz Gartner: Nemzetközi biztonság. Defi niciók A-tól Z-ig című összeállítás (Gärtner, 
Heinz: Internationale Sicherheit. Defi nitionen von A–Z. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2005). 
De ha valaki szélesebb összehasonlításra vágyik, ajánlható az Evans, Graham–Newnham, 
Jeff rey: The Penguin Dictionary of International Relations (London: Penguin Books, 1998), 
illetve Lutz, Ernst: Lexikon zur Sicherheitspolitik (München: C. H. Beck, 1980) kiadvány is. 
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Ezt az utat járva azt kérdezhetjük, hogy a kézikönyv mennyiben fedi le a hasonló 
szakmai kiadványok által bemutato   szakterületeket. A kötet átolvasása után a válasz 
összegezve az, hogy csak részben és azon belül is megkérdőjelezhető arányokkal. 

Az aránytalanságokon túl nagyobb gond, hogy a biztonságpolitika területének je-
lentős részei egyszerűen hiányoznak. Hiányzik például a fegyveres erők demokrati-
kus irányításának és ellenőrzésének, közismertebb elnevezéssel a civil kontrollnak az 
á  ekintése. A 85. oldalon olvashatjuk ugyan, hogy „tárgyunk értelmében a fegyveres 
erőszakszervek politikai felelősségéből eredő, az államhatalom szervei részéről történő 
politikai tartalmú irányításáról van szó”, de a témára szánt másfél oldal édeskevésnek 
tűnik, akár csak a felületes á  ekintéshez is. A két nagy civilkontroll-iskola megalapo-
zóinak és első képviselőjének (Samuel Huntingtonnak és Morris Janowitznak) a kon-
cepcióiról – az alapkérdés az, hogy a politikai és a katonai szféra szétválasztását miként 
lehet megoldani – és a gyakorlati megvalósítás magyar gondjairól nem esik szó, holo   
maga Deák Péter is leírja, hogy a civil kontroll ügye a rendszerváltó országokban túlnő 
az alapproblémán, s a demokráciának egyfajta fokmérőjévé vált. 

Nem túl szerencsésen foglalkozik a kötet a fegyverkezés és leszerelés ügyeivel, amely 
A fegyverkezési szindróma címet viseli. I   néhány oldalon olvashatunk a haditechnikai 
fejlődés önmozgásáról, a fegyverkezés doktrinális hatásairól, a gazdasági következmé-
nyekről és a globalizálódó világ fegyverkezésének jellemzőiről (63–75. o.), sőt egy egész 
oldalt a leszerelésről és a fegyverzetkorlátozásról is. A 12 oldalnyi szövegben viszont 
egyetlen konkrétum sem található arról, hogy mely országok milyen katonai képessé-
gekkel rendelkeznek, sem arról, hogy milyen rezsimek tartják kordában a fegyverkezés 
öngerjesztő logikáját. Így a kelet-közép-európai régió, benne a Magyarország biztonsá-
ga szempontjából alapvető fontosságú CFE szerződés neve is csak a függelékben kerül 
elő (630. o.), nem is említve a globális jelentőségű SALT és START egyezményeket vagy 
az NPT szerződést, amelyekről ugyancsak nem esik szó.

Megmagyarázhatatlan módon kimaradt a nemzetközi biztonság legnagyobb intéz-
ménye, az ENSZ, és a kötet nem mutatja be az EBESZ-t sem. A mulasztás annál is 
érthetetlenebb, mert a kötet logikája egyenesen sugallja, hogy a biztonság ab ovo csak 
nemzetközi dimenziókban értelmezhető.

Alapkérdés, hogy a Biztonságpolitikai kézikönyv miként defi niálja a biztonságpolitika 
fogalmát. A kötet azonban nem ad meghatározást sem a szövegben, sem a Kulcsfogal-
mak jegyzékében. Deák Péter a kötet bevezetőjében és első fejezetében több mint tíz 
oldalon taglalja a fogalom relevánsnak ítélt tartalmi és terjedelmi vonatkozásait. Leszö-
gezi, hogy a kötet vizsgálódásának középpontjában „az államok, országok biztonsága 
áll” (12. o.), s ezért a biztonságnak a gazdasági, környezeti, katonai és a fenntartható 
fejlődés oldaláról vannak értelmezendő oldalai. Ebbe a logikába viszont semmiképpen 
sem illeszthető be a Deák Péter által idesorolt közbiztonság és a politikai biztonság 
kategóriája. Az előbbi pontosan azért, mert a biztonságpolitika a politikailag szerveze   
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közösségek (azaz államok) biztonságával foglalkozik, míg a belbiztonság és a szociális 
biztonság az államok belső ügyének minősül. Ezen mit sem változtat, ha a Deák Péter 
hozzáteszi, hogy ő személy szerint e kérdésben elsősorban a szerveze   nemzetközi 
bűnözésre gondol. (16. o.) Még problematikusabb a politikai biztonság kategóriája. 
Ha ezen Deák Péter elsősorban a szuverenitással összefüggő problémákat érti, azaz 
az állam elismerését, a hatalom legitimitását és a hozzá hasonlókat, akkor a feladat 
mindössze annyi, hogy néven kell nevezni a gyermeket. Azonban ha ez ala   „az ado   
ország igazgatási, rendvédelmi, költségvetési, szociális hatékonyságát, belső politikai 
egyensúlyát és hasonlókat ért, akkor emlékeztetni kell arra, hogy a politikai bizton-
ság kategóriája a kommunista rendszerek és általában a diktatúrák frazeológiájához 
tartozik. Talán a kötet szerkesztője is emlékszik azokra az időkre, amikor még az or-
szág területére behozo   külföldi sajtótermékek is fenyegetést jelente  ek Magyarország 
politikai biztonságára. Komoly zűrzavarra utal a kötet szerzői közö   ezek után az a 
mondat, hogy a „biztonságpolitika fogalmi rendszere hazánkban az 1960-as években 
jelent meg” (239. o.) Nem világos, hogy a szerzők mire is gondolha  ak. Remélhetőleg 
nem Magyarország 1968-as, a Varsói Szerződés keretében végrehajto  , Csehszlovákia 
elleni intervenciójára. 

Átlátható és megtanulható defi níció híján két további hiányosságot is meg kell em-
líteni. Köztudo  , hogy a biztonságpolitika fogalmi terjedelme rendkívül széles, és a 
fogalom megjelenése óta folyamatosan szélesedik, fokozatosan túllépve a tradicioná-
lis katonai és államközpontú szemléleten. Napjainkra az a benyomás alakult ki, hogy 
a biztonságpolitika az állami lét gyakorlatilag bármely területén értelmezhető. Ez az 
érzés nem teljesen alaptalan, elég ehhez egyetlen pillantást vetni a biztonság fogalmá-
nak kiterjesztő és leszűkítő értelmezéséről folyó szakértői vitákra, különösen a Barry 
Buzan majd a koppenhágai iskola kiterjesztő értelmezésére, valamint ezekre válaszul az 
Ole Waever által megfogalmazo   biztonságiasítás (securisation) koncepciójára. Kár, 
hogy a Biztonságpolitikai kézikönyv erre mindössze néhány oldalt szánt csak (37–42. o.), 
ennélfogva nem fogalmazódik meg a defi níció melle   a legérzékenyebb kérdés sem. 
Nevezetesen az, hogy mitől és mikor válik egy probléma (gazdasági, környezeti, kato-
nai stb.) biztonságpolitikai kérdéssé. Hol van az a szint, amikortól az addig szokványos 
politikai ügymene  el kezelt kérdés/vita egy állam számára a létét érintő fenyegetéssé 
válik, azaz (kölcsönvéve a koppenhágai iskola fogalmát – biztonságiasodik. Deák Péter 
érdemben nem válaszol erre az alapkérdésre (13. o.).

A pontos defi níció hiánya elmosódo  á teszi a biztonságpolitikának a tudomány-
területi kontúrjait, vagyis azt a kérdést, hogy pontosan hol találhatók az elválasztó/
kapcsolódó vonalak a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi jog, a hadtudomány, a 
politikatudomány és egyéb szaktudományok felé. A vizsgált tárgy határterületeinek 
kĳ elölése nélkül vitatható marad a vizsgálat egésze. Ismét külön említésre kívánko-
zik a közbiztonság témaköre, ami terjedelmes tanulmánnyal szerepel a kötetben, bár 
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a szakirodalom java része ezt nem a biztonságpolitika címszó ala   tárgyalja. Hogy 
odatartozik-e, erről megfontolható érvek találhatók mindkét oldalon. De a döntésnek, 
hogy a közbiztonság szerepeljen a kötetben, más következménye is le  , jelesül egy sor 
politikai természetű elem megjelenése. Az még érthető egy magyar nyelven kiado   
kézikönyv kapcsán, hogy kitér a specifi kus magyar kérdésekre. A Magyarország belső 
és külső pozíciói, a védelempolitika trendjei című fejezet megadja ezt az á  ekintést. De na-
gyon kilóg a kézikönyv dimenziójából A magyar biztonságpolitika jövőképe, programok, 
nemzetközi köteleze  ségek, szerepvállalások című 9. fejezet, amely a „prognosztizálható 
helyzetre és az ajánlható prevenciós lépésekre” helyezi a hangsúlyt. Kézikönyvek nem 
szoktak prognózisokkal foglalkozni, különösen nem azzal a politikai felhanggal, amely 
ebben a fejezetben érzékelhető. Ezen a ponton a kötet szerkesztője nyilván összekeverte 
az információnyújtást a politikai tanácsadással.

További megjegyzések 
1. A szerkesztő Deák Péter által készíte   fejezetekben nem találni hivatkozásokat. 
Ez magyarázhatatlan, különösen a meghatározások esetében. Elemi szakmai követel-
mény ugyanis, hogy defi níciók készítésekor elsőként a már kidolgozo  -használatban 
lévő, esetleg vitato  , ámde mások által készíte   tartalmakat és értékeléseket vonul-
tatjuk fel. Ezek á  ekintése után lehet megfogalmazni a saját javaslatokat, s rögzíteni a 
saját álláspont különbözőségét vagy azonosságát a meglévő iskolák érvrendszerével. 
Ha egy szakkönyv ezt nem teszi meg, két feltételezés marad: a szerző vagy valameny-
nyit elutasítja, vagy egyszerűen nem ismeri azokat.

2. Rendkívül zavaró a lábjegyzetek használatának módja. A kötet végén az egyes 
fejezetek szerzői által alkalmazo   lábjegyzeteket egyszerűen összemásolták, viszont 
az egyes szerzők a lábjegyzetet különféleképpen értelmezték: hol klasszikus hivat-
kozásnak, feltüntetve a hivatkozo   mű szerzőjét, címét, oldalszámát, hol magyarázó 
jegyzetnek, amikor pótlólagos információt kívántak rögzíteni, hol pedig egyszerűen a 
főszöveg folytatásának, ami érthetetlen egy kézikönyvben.

3. Több gond is adódik a Jegyzetek, a Felhasznált irodalom és az Ajánlo   irodalom ré-
szekben található bibliográfi ai tételekkel. A Felhasznált irodalom jegyzéke nem tartal-
mazza a lábjegyzetekben hivatkozo   munkákat. Az Ajánlo   irodalom jegyzéke viszont a 
kötet fejezetbeosztása szerint önkényes felosztásban ajánlja az ado   fejezet témájához 
a szakirodalmat. A kötet szerkesztőjének A félelem ellen című tanulmánygyűjteménye 
például láthatóan szinte mindegyik fejezethez képes muníciót adni.

4. Külön fejtörést okoz a Függelék fejezet összeállítása és az egyes részek tartalma. 
A Jelentős nemzetközi konferenciák és megállapodások részben például jelentős egyezmény-
nek minősül az 1919-es versailles-i szerződés, de az egy évvel későbbi trianoni szerződés 
már nem. Rejtély az is, hogy a versaillesi szerződés forrásaként miért kell a Yale Egyetem 
honlapjára hivatkozni, mikor a kötet 24. lábjegyzete hivatkozik Halmosy Dénes szö-
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veggyűjteményére, amely ezt a szerződést is tartalmazza magyar nyelven. A különféle 
események időpontját illetően csak az év szerepel, a hónap és a nap nem. Ráadásul 
két oldallal később egy újabb összeállítást is találunk Nemzetközi és hazai dokumentumok 
jegyzéke címmel. I   ugyanolyan önkényesen összeállíto  , időpontját illetően pontatlan 
és a levegőben lógó felsorolást láthatunk. Egyéb eligazítás híján például nehéz kitalál-
ni, hogy mire vonatkozhat a 627. oldal alján található Saint-Malo Plusz Öt (2003) doku-
mentum. 

Hasonló megjegyzések tehetők a Nemzetközi és hazai szervezetek, intézmények fejezet-
ben közölt összeállítással kapcsolatban is. Az olvasónak az a benyomása, mintha a kö-
tetnek ezt a részét teljesen kezdő egyetemi hallgatók állíto  ák volna össze, mindenne-
mű tanári felügyelet nélkül.

Koncepcionálisan elhibázo  , kivitelezésében pedig minősíthetetlen a Kulcsfogal-
mak jegyzéke fejezet. Ebben kilencven különféle fogalom, illetve kifejezés helyenként 
parodisztikus magyarázatát olvashatjuk. Bármilyen szakkönyv szakmai fogalomkész-
letének magyarázata rendkívül hasznos. A kötetünk fejezetei elő   található, az ado   
fejezet legfontosabb fogalmait előre vetítő összeállítások lá  án nem volt alaptalan a 
várakozás, hogy a kötet végén komple   fogalomjegyzéket találunk. A kézikönyvek 
az alapfogalmak magyarázatát és következésképpen konzekvens használatát segítik 
elő ilyen szószedetekkel. Érthetetlen módon a Biztonságpolitikai kézikönyvben azonban 
csak egy válogato   lista magyarázatát találjuk, amelynek esetében nemcsak a válogatás 
szakszerűsége kérdőjelezhető meg (a listán szerepel például a Caudillo-rendszer, az 
ASEAN, Fekete-Afrika, a Gini-koeffi  ciens és az ökológiai lábnyom fogalma), hanem 
a kiválaszto   fogalmak magyarázata is. Megmosolyogtató, ahogy például két és fél 
sorban kapunk magyarázatot a civilizáció fogalmára (631. o.), amikor megtudjuk, hogy 
a demográfi a „az emberi népesség alakulásával foglalkozó tudományág” (uo.), hogy a 
Közel-Kelet „olyan földrajzi térséget jelöl, amelynek a pontos körülhatárolását a válság-
területek sűrű változása teszi bizonytalanná” (636. o.), hogy a PERT rendszer „a tenni-
valók optimális sorrendjének, illetve az erőforrások optimális felhasználási módjának 
a megállapítására hivato  ” (639. o.). Szerepel kulcsfogalomként a fegyveres küzdelem 
magyarázata, de nem került be a biztonságpolitika szempontjából gyaníthatóan ugyan-
ilyen fontos fegyverzet-ellenőrzés fogalma. Olvashatunk a Helsinki Headline Goalról, de 
az 1975-ös helsinki záróokmány nincs benne, mint ahogy nem található meg a leszerelés, 
a SALT egyezmény és még sok más fogalom sem.

Néhány esetben viszont a szómagyarázat bohózatba fordul. Az indigenizációról meg-
tudhatjuk, hogy „az eszkalálódó válságok és konfl iktusok által sújto   területek népes-
ségének és intézményeinek, illetve új államainak domináns szerepvállalásához való 
visszatérítés politikája”. (Aki nem hiszi, járjon utána!) A válság fogalmára a magya-
rázat pedig a következőképp hangzik: „Valamennyi biztonsági faktorban lényegében 
tisztázatlan kimenetelű helyzetet jelent, amelyben a racionális, intézményes kezelési 
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módok általában nem alkalmazhatók, illetve rendkívüli eljárásokkal kell kiegészíteni 
őket” (642. o.). Az olvasó e magyarázatok olvastán valószínűleg ismét az UNIDIR vagy 
a már említe   H. Gartner lexikon után fog nyúlni. 

5. Külön szóvá kell tenni a kötet nyelvezetét. Egy szakmai monográfi a, de különösen 
egy kézikönyv esetén elemi követelmény a fogalmi precizitás, a fogalmi hierarchiák 
tisztázása, a történeti fejezeteknél pedig az időrendi következetesség. A Biztonságpo-
litikai kézikönyv esetében e követelmények láthatóan fel sem vetődtek. A tanulmányok 
szerzői egyenként érezhetően következetesen igyekeztek egy szakmai frazeológia ke-
retein belül maradni, s esetükben zavaró elemként csak az említhető, hogy a több mint 
ké  ucatnyi szerző ugyanennyi különböző stílust és kifejezésmódot vi   be a kötetbe. 
Viszont a kötet író-szerkesztője láthatóan nem kívánt a szakirodalom beve   terminu-
saihoz ragaszkodni, sőt gyakorta a magyar szintaxis szabályaihoz sem. A 179. olda-
lon például a következőt olvashatjuk: „Miután a hidegháború az északi földteke nagy 
részén a demokrácia térhódításával járt együ  , a lebomló totalitárius rendszerek alól 
kiszabadult kisebbségek, mesterségesen egyesíte   államformációk etnikai csoportjai, 
történelmileg voluntarista módon kialakíto   tartományai általában erőszakos esz-
közökkel elindíto  ák a fragmentációs folyamatot, és ennek nyomán kialakult a vál-
ság mint a regionális kockázatok eminens formája.” Egy másik idézet a 126. oldalról: 
„A válságtérségben a fegyveres humanitárius akció ala  , közvetlenül azt követően, 
részben a válság okozóinak cselekedetei, részben az intervenciós tevékenység követ-
keztében keletkeze   létfontosságú lakossági, urbanizációs, ellátási, szolgáltatási, inf-
rastrukturális és pszichológiai károk, a közigazgatás összeomlása, a rendészet hiánya 
és ennek következtében a bűnözés és jogellenes egyéb tevékenységek felszámolása ér-
dekében a végleges konszolidáció az úgyneveze   polgári válságkezelést igényli.” Az 
ilyen és hasonló mondatok par  alan áradását tovább bonyolítják a szerkesztő által kre-
ált új fogalmak és szóösszetételek. (maffi  ajelenség, kihívásjelenség, „a balkáni válság-
ban a vissza- és a túlrendeződés lehetősége”, az „instabil térségben alacsony és változó 
állapotú rezsimek”, az „elre  entés közvéleményi percepciója”, anakronisztikussá vált 
infrastruktúrák stb.).

6. A szerkesztőnek minden jel szerint nem volt elég ideje és energiája a kézirat sorsát 
mindvégig nyomon követni. Valószínűleg csak ezzel magyarázható, hogy a szerzők 
közö   szerepel Valki László is, aki egyébként nem készíte   anyagot a kötethez. Szere-
pel viszont a szerzőlistán egy Galló Péter nevű szerző, aki nem létezik. Létezik viszont 
Galló Béla, az MTA Politikatudományi Intézetének munkatársa, aki a 4. fejezet első 
tanulmányát készíte  e.

7. A kötet néhány szerzője ugyancsak lazán kezeli a szellemi tulajdonjogot, s nehéz 
elhinni, hogy ezt Deák Péter nem ve  e volna észre. A Magyar Köztársaság geopolitikai kör-
nyezete az új évezred kezdetén fejezet első tanulmányában oldalak találhatók (313–323. o.) 
szó szerinti átvételben Tálas Péternek a közép-európai térségről írt anyagaiból anélkül, 




