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„Szigetek az Áramlatban”: a külpolitikai 
kutatások és a külpolitikai gyakorlat 
Magyarországon
Terényi János

Jelen sorok írója abban a szerencsében és megtiszteltetésben részesült, hogy pálya-
futása során – karrierdiplomataként, nagykövetként, a Külügyminisztérium külpo-
litikai tervezési főosztálya vezetőjeként, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) igazgató-

jaként – bepillantást nyerhetett mind a diplomácia és a külpolitika stratégiai tervezése, 
mind a kutatóműhelyek világába. A külpolitikai kutatások és maga a külpolitikai gya-
korlat – beleértve a diplomáciai jelentő és elemző munkát – tárgyukat tekintve rokonít-
ható, míg megközelítésükben nyilvánvalóan különböző műfajokat képviselnek. Ezzel 
együtt – saját tapasztalataim és szubjektív véleményem szerint – Magyarországon a 
kutatóintézetek „elméleti” tere, valamint a külpolitika gyakorlati megvalósítását végző 
intézményrendszer (benne a Külügyminisztérium és a külképviseleti hálózat) jobbára 
elkülönült áramköröket képeznek, ami végső megközelítésben mindkét szféra hatékony-
ságát és színvonalát károsítja.

A Magyar Külügyi Intézet élén eltöltött két esztendő tanulságai alapján kísérletet 
teszek annak felvázolására, hogy meglátásom szerint miként képzelhető el a hazai rea-
litások talaján e két – egyaránt értékes és hasznos – tevékenységi terület közötti szakmai 
szinergia megvalósítása, ami egyrészről a magyar külpolitika intellektuális és elméleti 
felvértezettségének erősítését, másrészről pedig a hazai külpolitikai tárgyú kutatások 
gyakorlatiasabbá tételét és a magyar külkapcsolati érdekérvényesítés szolgálatába állí-
tását eredményezheti. Mivel pályafutásom most záruló szakasza az MKI-hoz kötődik, 
talán megbocsátható, hogy sok szempontból a Magyar Külügyi Intézet megcélzott pro-
filja, tevékenységi köre, az elmúlt két év (rész)sikereiből és frusztrációiból levont konk-
lúziók képezik a most következő gondolatmenet alapját. Észrevételeimet gyakorlati 
tapasztalatok alapján, gyakorlati célok érdekében próbálom rendszerbe szedni; ugyan-
akkor nincs sem szándékomban, sem módomban elméleti síkú és igényű eszmefutta-
tással előállni. Jelen vitairat hangsúlyozottan a magyarországi viszonyokat veszi górcső 
alá, és a hazai feltételek elemzéséből indul ki, külföldi példákra csak futólag, konkrét, 
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eseti összehasonlítások erejéig kívánok hivatkozni. Úgyszintén el szeretném kerülni 
annak a látszatát, mintha „kakukktojásként” be kívánnék avatkozni az általam nagyra 
becsült és közelről figyelemmel kísért kutatói szféra szakmai belügyeibe. Elismervén 
annak önmozgását, sajátos tudományos kritériumrendszerét, valamint oktatási és is-
meretterjesztési hivatásának megkerülhetetlen fontosságát, azon pontokra igyekszem 
fókuszálni, amelyek kölcsönösen megtermékenyítő találkozási felületet képezhetnek a 
magyar külpolitikai gondolkodás és cselekvés áramlatai között.

Helyzetkép

Nemzetközi témák kutatásával, rendezvényszervezéssel, ismeretterjesztéssel Magyar-
országon – az MKI munkatársai által készített, többé-kevésbé teljesnek tekinthető ösz-
szesítés szerint – mintegy félszáz (!) különféle intézmény foglalkozik közvetlenül vagy 
szélesebb körű tevékenységük részeként. E körbe az akadémiai szférába tartozó intéze-
tek, egyetemek és főiskolák égisze alatt tevékenykedő műhelyek, alapítványok, NGO-k, 
valamint egyes minisztériumokhoz kötődő háttérintézmények egyaránt beleértendők. 
Mindezt árnyalja, hogy a kifejezetten külpolitikai, biztonságpolitikai és Európa-politikai 
tárgyú kutatásokat és elemzéseket alaptevékenységként végző (és tényleges produktu-
mokat rendszeresen kibocsátó) intézetek száma alig haladja meg a fél tucatot. A külföldi 
hátterű, Magyarországon jól látható tevékenységet folytató, befolyásos intézmények – 
mint. a CEU, az Andrássy Egyetem, a különféle német pártalapítványok budapesti iro-
dái –, valamint a speciális helyzetű és feladatú ICDT alapvetően más finanszírozási és 
kapcsolati környezetben működnek, mely sajátosságok taglalására jelen írás nem tér ki.

A nemzetközi kapcsolatokra szakosodott kutatások helyzetét, intézményi beágya-
zottságát és finanszírozási feltételeit meghatározza, hogy a külpolitikai tematika a mai 
Magyarországon nem „piacképes”. Ezen intézményi kör – a gazdasági profilú kutatóinté-
zetekkel ellentétben – még nem vagy csak elenyésző mértékben támaszkodhat az üzleti 
életből származó megrendelésekre. Az amerikai és a nyugat-európai, sőt, a térségbeli 
(például a lengyel és a szlovák) gyakorlattal szemben, a hazai gazdasági élet kevés 
hajlandóságot mutat a külpolitikai tárgyú kutatások, publikációk és rendezvények 
szponzorálására. Magyarországon a belpolitikai témákra szakosodott elemző intézetek 
és tanácsadó cégek „láthatóságával” ellentétben, a szélesebb társadalmi érdeklődésre 
számot tartó médiában a nemzetközi témák – az ország külső hatásokra való nyitottsá-
gához képest – meglepően kevés felületet kapnak, a szakmailag tekintélyes publikációs 
fórumok köre szűk, a szakfolyóiratok anyagi szempontból nem önfenntartóak.

A nemzetközi témák kutatásával és oktatásával foglalkozó intézetek, tanszékek, va-
lamint az ismeretterjesztést felvállaló civil szervezetek ilyen körülmények között rá-
utaltak az állami finanszírozási forrásokra, s – valamilyen formában – azok biztosítják 
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költségvetésük nagyobb részét. Magyarországon ellentmondás feszül az állami finanszíro-
zásra való ráutaltság és a külpolitikai kutatások tényleges felhasználásának (felhasználhatóságá-
nak) dilemmája között, ami kimondva-kimondatlanul kérdéseket vet fel e széles szakte-
rület gyakorlati relevanciáját illetően.

A hazai gyakorlatban a kutatási és a külpolitikai/diplomáciai szféra közötti interakció a rend-
szerszerű működésnek még nem vált jellemzőjévé, tényleges kapcsolat inkább ad hoc jelleggel és 
személyfüggő alapon jön létre. A Külügyminisztérium és a külképviseletek által végzett 
munka jobbára – bár nem kizárólag – rövid távú szemléletű, gyakorlati és operatív irá-
nyultságú. A diplomáciai jelentések és az azok alapján készülő elemzések döntő része 
nem kerül a nyilvánosság elé, hanem – minősített vagy „csak” belső használatú anyag-
ként – a minisztériumi/kormányzati falak között marad. Ezzel szemben, a nemzetközi 
tematikájú hazai kutatások és publikációk – par excellence – elméleti síkon mozognak, 
erős bennük a történetileg visszatekintő és narratív műfaji vonulat. Az intézeti elemzé-
sek jelentős része magán viseli a konkrét külpolitikai gyakorlattól való távolság lenyo-
matát. Nem mindig „jön át” a sajátos magyar nézőpontok érzékeltetéséből származó 
hozzáadott érték, s a szerzők gyakran adósak maradnak a gyakorlati konklúziók, konk-
rét cselekvési ajánlások megfogalmazásával – még azon témákban is, ahol közvetlen 
magyar érdekek jelennek meg.

A kétféle szakmai kultúra közötti távolságtartásra jellemző, hogy miközben a diplomáciai 
műfajhoz szokott külügyi elemző önkéntelenül hajlamos némi ezotériát feltételezni „a 
tudomány elefántcsonttornyába” zárkózó kutatók munkásságáról, e rácsodálkozás for-
dítva is igaz. Az intézeti világ képviselői – csakúgy, mint a közvélemény szélesebb réte-
gei – korlátozott közvetlen rálátással rendelkeznek a diplomáciai tevékenység tartalmi 
részére, s a „külügyérek” tényleges szaktudását, tevékenységük színvonalát gyakran a 
titokzatosság misztériumának érdemtelen homálya fedi. A „külügyi” és az „akadémiai” 
műfajok ritkán szervesülnek. Az intézetek és a kutatók többségének nincs sem rálátása, 
sem ráhatása a külpolitika konzultációs és döntés-előkészítő mechanizmusaira; a külső 
szakértelem bevonása nem ölt intézményesített formát, az információ áramlása nem 
megoldott, a személyi átjárás lehetősége és módja nem szabályozott. A külpolitika ak-
tuális kérdéseiben Magyarországon kevés a nyilvános szakértői vitafórum, aminek követ-
keztében sok – egyébként jobbára szakmai jellegű – kérdés megvitatása óhatatlanul 
(szak)politikai szintre emelődik, s a politikai életre jellemző tónusokat ölt magára.

A nemzetközi/külpolitikai tárgyú kutatási, oktatási, ismeretterjesztési és rendezvényszervezési 
tevékenység finanszírozása Magyarországon egyszerre pazarló és szűkmarkú. A részben vagy 
teljesen államilag finanszírozott, illetve valamilyen formában támogatott intézmények és 
szervezetek összesített költségvetése évente több milliárd forint, miközben az egyes inté-
zetek, tanszékek és civil szerveződések alulfinanszírozottságról panaszkodnak. A „beke-
rülési költséghez” képest az output (publikációk, rendezvények, nemzetközi kontaktusok) 
átlagszínvonala, hatásfoka – széles minőségi szóródás mellett – elmarad az optimálistól. 
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A költségek és az eredmények közötti ellentmondást mélyíti, hogy az állami finanszírozású in-
tézményekben elérhető jövedelmek alacsony szintje egzisztenciális okokból második (és 
harmadik) állás betöltésére, intézeten kívüli („fizetős”) publikációs lehetőségek, további 
pályázati pénzek, külföldi ösztöndíjak keresésére készteti a kutatókat, akik párhuzamo-
san gyakran oktatóként is dolgoznak. E „többlaki” élet egyrészről a szellemi szabadfog-
lalkozású pálya elismert, támogatott (és irigyelt) sajátossága, másrészről viszont éppen a 
kutatói és elemzői alkotómunkától von el értékes időt és energiát, ami gyakran a „főállás-
ban” elvárt produktum mennyiségének és színvonalának rovására megy.

Az intézményi és egyéni szinten egyaránt megnyilvánuló szétaprózottság, valamint a külpo-
litika részéről az (elvileg) elvárt konkrét igények és megrendelések esetlegessége miatt a kutató-
munka tematikai súlypontjainak alakítása nehézkes. Erre szemléletes példa a Nyugat-
Balkán: lassan két évtizede a magyar külpolitikai szakosodás kiemelt célterületeként 
hirdetjük, anélkül azonban, hogy a térséggel foglalkozó, nemzetközi figyelemre is mél-
tó szakértők kinevelésére, ösztönzésére és elismerésére forrásoldalról is alátámasztott, 
koncentrált erőfeszítéseket tettünk volna.

Nemzetközi kitekintésben elsőként önkéntelenül az amerikai think tankek világával 
való összehasonlítás adódik. A dimenziók, kapacitások és anyagi lehetőségek közötti 
nyilvánvaló különbségekből nem következnek automatikusan, és nem is magyaráz-
hatók csupán velük a hazai gyakorlat visszásságai. Az Egyesült Államokban a vezető 
kutatóintézetek (CSIS, Carnegie Foundation, Council on Foreign Relations, Brookings 
Institution stb.) az amerikai foreign policy making aktív és befolyásos műhelyei. Az élő 
kapcsolat a külpolitikai és az intézeti szféra közötti – legmagasabb szintekre is kiterje-
dő – személyi átjárásban, a tekintélyes kutatók és publicisták szenátusi és kongresszusi 
meghallgatásában, az egyes think tankek rendezvényeinek politikai-közéleti súlyában, 
mindenekelőtt pedig az intézeti kutatók és kutatói-szakpolitikusi kollektívák által kibo-
csátott tanulmányok gyakorlati irányultságában, az amerikai külpolitikai érdekekre és 
célokra való fókuszálásában, az elemzéseket megkoronázó cselekvési ajánlások (policy 
recommendations) precizitásában nyilvánul meg. Európában többek között a Jacques 
Delors alapította, párizsi székhelyű Notre Europe égisze alatt politikusokat és szakértő-
ket egyaránt tömörítő, tematikus „groupes de réflexions”, a European Council on Foreign 
Relations „power edit” sorozata vagy a londoni Centre for European Reform célirányos 
elemzései mutatják a kutatói-elemzői és a gyakorlati politikai szférák közötti szinergia 
meggyőző példáit. Németországban a Német Külpolitikai Társaság Kutatóintézete és 
a külügyminisztérium közötti intézményesített viszony szerves velejárójának tekinthe-
tők a kutatók és a minisztériumi szakértők rendszeres, tematikus szakmai konzultációi. 
A lengyel külpolitika nagyon hangsúlyos, keleti szomszédsági specializációs irányára 
színvonalas és differenciált intézményi hálózat épült rá; közülük ebben az összefüg-
gésben a Keleti Intézet és a „kelet-európai Davosként” emlegetett, krynicai Gazdasági 
Fórum említendő.
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A korrektség megköveteli, hogy pozitív hazai példákat is említsünk. A rendszerváltás 
utáni magyar diplomácia irányítói között több olyan személyiséget is tisztelhetünk, 
akik külpolitikusként és tudományos munkák szerzőiként egyaránt maradandót al-
kottak. A 2007-ben szakértői tanulmányok révén megalapozott külkapcsolati straté-
gia metodikájában mindenképpen üdvözölendő, hogy – az erősen „legömbölyített”, 
ezért általánosságokban mozgó, s az idő múlásának erősen kitett végeredmény dacára 
– a kutatóintézetek széles körének bevonásával a szakértői nyilvánosság erőterében 
is valamiféle együttgondolkodást próbált generálni. A Magyar Külügyi Intézet 2008 
nyarán indított Műhelyviták a magyar külpolitikáról című nyilvános rendezvénysorozata 
éppen azon legfontosabb és legaktuálisabb külkapcsolati kérdésekben kínált szakértői 
és szakpolitikusi találkozási és vitafórumot, amelyeket illetően a hazai konszenzus ki-
érlelése további eszmecseréket igényel.

Szinergia

A kutatói szféra és a külpolitikai gyakorlat közötti kölcsönhatás erősítése mindkét oldalon köz-
vetlen haszonnal járna. Egyrészről segítene a diplomáciának abban, hogy bővítse a jelen 
korban immár nélkülözhetetlen társadalmi dimenzióját: a konkrét ügyek jellegétől füg-
gő mértékben teret engedjen a nyilvánosságnak, s kilépjen a minisztériumi és külkép-
viseleti falak mögötti diszkrét homályból. Másrészről magának a kutatói szférának is 
gyakorlatorientáltabbá kell válnia; a magyar külpolitika tényleges és aktuális igényei-
hez, érdekviszonyaihoz való kapcsolódás lehetősége, illetve az azokra való – akár köz-
vetett – ráhatás esélye tendenciában rászorítja a szakértői köröket arra, hogy teljesen 
maguk mögött hagyják az ezoterika és az elefántcsonttornyok önmagába zárt áramkör-
ét. A külpolitikával és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tudományterület isme-
rete egyáltalán nem jelent valamiféle steril „elméletieskedést” a külügyi munkában, ha-
nem éppen ellenkezőleg: az elmélyült, összefüggésekben és távlatokban gondolkodni 
képes diplomáciai tevékenység intellektuális hátterét képezi. A külföldi szakirodalom 
tanulmányozása nyilvánvalóan szükséges, ám önmagában nem elégséges: mindazon 
témákban, amelyekben a magyar külpolitikának érdemi mondandója lehet, megkerül-
hetetlen a kifejezetten magyar érdek-kontextus átfogó tükröztetése, amihez a hazai ku-
tatói szféra alkotó hozzájárulására is szükség van.

„Ideáltipikus” esetben a külpolitikai kutatások és a gyakorlati külpolitika között hét 
fontos találkozási felület, egyben együttműködési funkció emelhető ki:

1. A kutatói szféra apportja szakmai és szemléleti síkon egyaránt szükséges a külpo-
litika stratégiai irányultságának, belső koherenciájának karbantartásához, illetve ahhoz, 
hogy a diplomáciai érdekérvényesítés túlmutasson a – mégoly fontos – technikai 
részletek, procedúrák és mechanizmusok rövid távú horizontján.
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2. A külpolitika stratégiai tervezésének a kutatói szféra – a maga sajátos profiljával, 
multidiszciplináris megközelítésével, szélesebb tematikai és időbeli kontextusá-
val, hosszabb távú víziójával – prognózisok, előzetes hatástanulmányok, összehasonlító 
elemzések készítésével hatékony tudományos háttértámogatást képes nyújtani.

3. A külpolitika és a külkapcsolatok szakértői közötti érdemi interakció keretet és 
szellemi környezetet teremthet ahhoz, hogy a magyar diplomácia folyamatos szak-
mai visszajelzéseket kapjon.

4. A szakértői köröknek a külkapcsolatok elvi alapjait, prioritásos irányait, hangsú-
lyait és fontosabb területeit érintő konzultációkba, döntés-előkészítő megbeszé-
lésekbe történő bevonása a magyar külpolitika hazai szakértői bázisának és társadalmi 
támogatottságának erősítését szolgálná.

5. A kutatóintézetek nemzetközi hálózata olyan befolyásos áramkört képez, amely a 
magyar külpolitikai érdekérvényesítés és imázsépítés összefüggéseiben is célirányosan 
hasznosítható.

6. Intézeti eseményeken, nemzetközi rendezvényeken, személyes és intézményi 
kontaktusokon, valamint szakmai publikációkon keresztül előzetesen tesztelni le-
het olyan ötleteket, kezdeményezéseket, amelyek „lefuttatására” a külpolitika hi-
vatalos fórumai és csatornái – legalábbis első körben – kevésbé alkalmasak.

7. A szakértői szféra oktatási és ismeretterjesztési funkciója intenzívebb kihasználást ér-
demel, s azt a Külügyminisztériumon belüli folyamatos szakmai továbbképzés 
rendszerének kiépítésében, valamint az államigazgatás más intézményeiben dol-
gozó köztisztviselők és a külkapcsolatok terén aktív, nem állami szereplők képzé-
sében lehet kamatoztatni.

A közeledésnek a külpolitika felől kell kiindulnia, mégpedig nem feltétlenül a for-
rásbővítés, hanem az igények pontosítása oldaláról. A magyar külpolitikának szüksége 
van a kutatói nézőpontok szervesítésére; a merítési bázis szélesítése a szakértői kon-
zultációk rendszeresítését, az információáramlás zsilipjeinek megfelelően szabályozott 
nyitását, a személyi átjárások lehetővé tételét feltételezi.

A Külügyminisztérium és a szakértői szféra közötti „interface” funkcióját a Magyar Kül-
ügyi Intézet képes (lenne) ellátni. Az MKI – amely a KüM háttérintézménye, s ezzel egy 
időben önálló jogi személyiséggel is rendelkező külpolitikai kutatóintézet – kétirányú 
empátiával rendelkezik, hiteles szakmai tudás és kapcsolatrendszer birtokában van. 
Intézményi és funkcionális kapcsolódásait tekintve nem csupán egy a Magyarországon 
működő külpolitikai kutatóintézetek között. Meghirdetett feladata a külpolitikai stratégiai 
tervezés tudományos hátterének biztosítása, aminek ellátása érdekében tartalmi és mód-
szertani értelemben egyaránt sajátos minőséget kell kínálnia. Az elmúlt két esztendő 
intézményépítési irányvonalát kijelölő (s részben meg is valósult) igazgatói alapkon-
cepcióm értelmében a Magyar Külügyi Intézet szakmai profilját a diplomáciai elemzé-
sek és a politológiai igényű kutatások közötti mezsgyén próbáltuk elhelyezni. E meg-
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célzott profil specifikuma a hazai kutatóintézeti palettán a külpolitikai gyakorlathoz 
való közelségében, a Külügyminisztériummal való összehasonlításban pedig a diplo-
máciai tevékenységhez képest mélyebb és átfogóbb elemzői kontextus megjelenítésé-
ben rejlik. Vizsgálódásának tárgya maga a magyar külpolitika, ami eleve megköveteli, 
hogy munkája a magyar külkapcsolatok igényeihez alkalmazkodóan célirányos temati-
kájú, egyszersmind kifejezetten cselekvésorientált szemléletű legyen. A nemzetközi és 
a regionális közeg mindenekelőtt a magyar külkapcsolati érdekek súlyozása, valamint 
az érvényesítési feltételek és a mozgástér összetevőinek bemérése szempontjából értel-
mezendő. Mivel az MKI a magyar külpolitika opcióinak feltárására, valamint az azokat 
megalapozó komplex elemzések és értékelések megalkotására hivatott, a kiválasztott té-
mák feldolgozási módját a sajátosan magyar nézőpontoknak kell áthatniuk.

Magától értetődik, hogy a korlátozott kapacitásokkal rendelkező MKI ezen ambi-
ciózus feladatnak önmagában képtelen megfelelni. A Magyar Külügyi Intézetet olyan 
irányban érdemes továbbfejleszteni, hogy tevékenységének meghatározó vonulatát a hazai 
kutatói szakértelemnek a Külügyminisztérium felé történő csatornázása képezze, intézetkö-
zi együttműködések kiépítése és széles külső szakértői hálózat működtetése révén.  
(A biztonsági és védelempolitika területén a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
mellett működő Stratégiai Védelmi Kutatóintézet bír hasonló szereppel, ezért a feles-
leges párhuzamosságok elkerülése érdekében – KüM–HM együttes felhatalmazással 
– az MKI és az SVKI a szakmai profiljukat átfedő témákban közös elemzői projekteket 
indíthatnak.)

A hazai külpolitikai kutató és elemző tevékenység tematikai orientálásában – azaz a „kínála-
ti” és a „keresleti” oldalak közötti dinamikus egyensúly folyamatos karbantartásában 
– két szempont egyidejű figyelembe vétele szükséges. A kutatások fókuszpontjaiban 
nyomatékkal kell szerepeltetni azon „réseket”, amelyek révén Magyarország sajátos 
„hozzáadott értéket” képes kínálni a nemzetközi kapcsolatokban (például a Nyugat-
Balkán, az EU keleti szomszédsága, Közép-Európa, a kisebbségi kérdéskör stb.). Ezen 
túlmenően, a kutatói szféra elemzői és tanácsadói kapacitásainak a magyar külpoliti-
ka teljes spektrumában érvényesülniük kell, markánsan megjelenítve azokat a hazai 
érdekeket és szempontokat, amelyek külkapcsolataink szélesebb összefüggéseiben is 
hatnak (Magyarország helye az EU-ban és a NATO-ban, a transzatlanti viszony ala-
kulása, az európai építkezés jövője, a geopolitikai trendek prognosztizálása, globális 
problémák, kapcsolataink a fontosabb „feltörekvő” országokkal és régiókkal stb.).

A külpolitika állami intézményrendszere és a tudományos háttérintézményi státus-
sal bíró intézetek közötti érdemi együttműködés egyik alapfeltétele a két szféra közötti 
„információs szakadék” áthidalása, azaz annak lehetővé tétele, hogy – a mindenkori titok-
védelmi előírások tiszteletben tartása mellett, szabályozott keretek között – a kutatók 
hozzáféréssel rendelkezzenek a szakterületükre vonatkozó, nem minősített külügyi és 
külképviseleti információkhoz. A belső konzultációkban, döntés-előkészítő fórumok 
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munkájában való részvétel értelemszerűen az érintett kutatókra is kiterjeszti mindazon 
kötelmeket, amelyek ezen intézményi együttműködés objektív velejárói. Kezdemé-
nyezésemre 2008 szeptemberében miniszteri, illetve igazgatói szinten együttműködési 
megállapodást írtunk alá a Külügyminisztérium és a Magyar Külügyi Intézet között.  
E gyorsan „irattárba került” dokumentum lett volna hivatott pontosítani a két intéz-
mény közötti szakmai kapcsolatokat és rendelkezett az előmozdításukra szolgáló ope-
ratív-logisztikai feltételek kiépítéséről is. Ezen megállapodás végrehajtását – szükség 
esetén modernizálását – változatlanul alapvető fontosságúnak vélem az MKI-nak a 
Külügyminisztérium háttérintézményeként történő működtetéséhez, e sajátos intéz-
ményi profilból adódó követelmények és elvárások pontosításához, a személyi, infor-
mációs és technikai háttér kiépítéséhez.

A Külügyi Szemlének, a Magyar Külügyi Intézet „zászlóshajójaként” – hasonlóan az 
SVKI által kiadott Nemzet és Biztonság című szakfolyóirathoz – több elvárásnak is meg 
kell felelnie. Nyilvánvaló feladata egyrészről az érdeklődő közvélemény szakmailag 
hiteles tájékoztatása a nemzetközi élet legfontosabb aktuális trendjeiről és kulcsproblé-
máiról, másrészről pedig olyan elemzésekkel kell előállnia, amelyek a magyar külpo-
litika aktív intézményi szereplői számára is releváns értékeléseket, ajánlásokat tartal-
maznak. E publikációs fórum státusa önmagában implikálja, hogy mondandója ne csak 
„befelé” irányuljon, hanem „kifelé”, Magyarország külső partnerei felé is – a magyar 
külpolitikai gondolkodás aktuális témáit és irányait tükröző – „üzenettel” bírjon, amit 
a szerkesztői gyakorlat tematikus számok (például Oroszország, Németország, Közép-
Európa) beiktatásával is nyomatékosít. A Magyar Külügyi Intézet pódiuma és a Kül-
ügyi Szemle publikációs fóruma az MKI külső szakértői együttműködési hálózatának 
erősítésére, karbantartására is szolgál, s nyitva áll a magukat a szakmai nyilvánosság 
szférájában megmérettetni kívánó szakpolitikusok és diplomaták előtt is.

A hazai kutatóintézeti és oktatási szférában felhalmozódott szakértelem bevonásának mecha-
nizmusai közül több, egymást kiegészítő változat különösebben nagy összegű anyagi 
ráfordítás nélkül, a meglévő források átrendezésével, rövid távon megvalósítható:

• Az MKI a Külügyminisztérium felhatalmazásával és részvételével – eddigi gya-
korlatát kiteljesítve – rendszeresen szervezzen tematikus kerekasztalokat, konzultá-
ciós szakmai fórumokat, amelyek munkájában egy-egy adott terület hazai szakér-
tői meghívásos alapon, a kutatói műhelyek széles spektrumának képviseletében 
vesznek részt és fogalmazzák meg – írásos összefoglaló dokumentumban is rög-
zített – szakvéleményüket.

• A KüM – a Magyar Külügyi Intézet szakmai közreműködésével – írjon ki tanul-
mányok elkészítésére szóló pályázatokat, amelyek tematikáját és metodikáját a ma-
gyar külpolitika aktuális napirendje és prioritássorrendje határozza meg.

• A Magyar Külügyi Intézet szervezésében – az MKI közvetlen munkatársi kö-
rén túlmutató, intézetközi összetételben, a résztvevő szakértők teljesítményelvű 
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szelektálásával – induljanak a KüM-mel egyeztetett tematikájú, komplex kutatási 
programok, amelyek egy-egy nemzetközi probléma magyar nézőpontú elemzésén 
túlmenően konkrét ajánlásokat fogalmaznak meg a magyar külpolitika számára.

A rendszer működési keretfeltételeinek átgondolása a következő pontokon ajánlott:
• A hazai külpolitikai kutatóintézeti szféra állami finanszírozásának racionalizálá-

sa, a kutatási programok gyakorlatorientáltabbá tétele, a versenyeztetés és a tel-
jesítményelv következetes érvényesítése jegyében megfontolandó a pályáztatásra 
épülő projektrendszer körének bővítése, aminek mind az intézetek költségvetés-
ében, mind az egyes kutatók egyéni jövedelmében növekvő részarányt célszerű 
elérnie.

• Magyarország sem lehet kivétel azon nemzetközi trend alól, miszerint a gazda-
sági-üzleti élet tőkeerős képviselői – mint a külkapcsolatok egyre fontosabb sze-
replői – részt vállalnak a külpolitikai témájú kutatások és rendezvények finanszí-
rozásából. A szponzorálási hajlandóság erősítése a vállalati kultúra megkívánt része, 
ugyanakkor a szponzori hozzájárulások mozgósításának előfeltétele, hogy maga 
a kutatóintézeti szféra olyan elemzői tematikát és rendezvénykínálatot tudjon biz-
tosítani, amelyhez az üzleti életet motiváló szempontok alapján is megéri részfi-
nanszírozóként csatlakozni.

• A humán erőforrás gazdálkodás területén célszerű ösztönözni a diplomáciai és a 
kutatóintézeti szféra közötti személyi átjárást. A Külügyminisztérium külpolitikai 
tervezéssel foglalkozó főosztályán (amely a kutatói-elemzői szakmához legköze-
lebb álló, bár azzal műfajában, stílusában és közvetlen feladatait tekintve érte-
lemszerűen nem azonosítható minisztériumi részleg) érdemes lenne megfontolni 
a külső szakértők szisztematikus bevonását a náluk folyó munka bizonyos fázi-
saiba. Egyes – szakmailag már bizonyított, mentalitásukban a diplomáciai pálya 
kötöttségeit is vállalni hajlandó – elemzők időnkénti „megmártózása” a külügy-
minisztériumi és külképviseleti munkában hozzásegít ahhoz, hogy közvetlenül 
átéljék azt a gyakorlati közeget, amelyhez a kutatási tevékenységnek intellektuális 
és szakmai mélységet kell biztosítania. A másik oldalon, a Külügyminisztérium 
munkatársainak körében sokakban megvan a készség és a képesség arra, hogy 
szaktudásukat előadások és publikációk vállalásával, nyilvános fórumokon is 
megmutassák. A külszolgálatból hazatért vagy az aktív szolgálatból már vissza-
vonult diplomaták tapasztalatai kamatoztatásának, felhalmozott tudásuk megbe-
csülésének kölcsönösen előnyös módja, ha legjobbjaik bekapcsolódnak a kutató és 
elemző munkába. Megfontolandó a hospitáció gyakorlatának kiterjesztése – több 
nyugati ország mintájára – a hazai gazdasági élet azon szereplőire is, amelyek a 
külkapcsolatok különösen fontos és befolyásos tényezőinek bizonyulnak.
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Kitekintés

A külpolitikai kutatóintézetek közötti szellemi közlekedés a nemzetközi kontaktusok 
informális – ezzel együtt széles körű befolyással bíró – rendszerét képezi. A „think 
tankek” nemzetközi áramkörében való részvétel a külpolitikai érdekérvényesítés sajátos tere-
pe, de e potenciál kihasználásában Magyarországnak még sok tennivalója van. Ezen 
áramkör gyakorlati szempontból négy, egymással összefüggő vonulatra – a publikációs 
tevékenységre, a kutatók nemzetközi karrierjének építésére, a külpolitikai műhelyek 
közötti intézményi együttműködésre és a rendezvényszervezésre – oszlik.

Publikációk: az internet korában a tudományos kiadványok terjesztési feltételei for-
radalmi módon megváltoztak; egy-egy tanulmány potenciális olvasótábora rendkívüli 
mértékben kiszélesedett. Ezzel párhuzamosan, a nemzetközi dimenzióban felerősödött 
a versenyhelyzet a tudományos publikációk piacán, ami a hazai intézeteket és kutatókat 
is adaptációs kényszer elé állítja. A hazai kereslet ebben a szegmensben nyilvánvalóan 
szűk, következésképpen egy-egy kutató munkásságának és hatásának fokmérője a nemzetközi 
szakmai közvélemény figyelmének felkeltése. E versenyben a magyar kutatói szféra csak 
abban az esetben lesz képes helytállni, ha tudatosan a „niche-kapacitásokra” koncentrál, 
azaz olyan témákra és/vagy nézőpontokra fókuszál, amelyeknek sajátos magyar vagy 
közép-európai szemszögű mondanivalója nemzetközi érdeklődésre is számot tart. 
A publikációk nemzetközi „versenypályáján” való indulás alapfeltétele, hogy a szöveg 
valamely világnyelven – döntően angolul – álljon rendelkezésre/jelenjen meg. A hazai 
intézeteknek is tudomásul kell venniük, hogy a nemzetközi vérkeringésben névjegyü-
ket és védjegyüket első megközelítésben egy jól szerkesztett, folyamatosan naprakész, 
angol nyelvű honlap képezi. A magyarországi kutatói szférában immár időszerű annak 
általános megkövetelése, hogy a szerzők – szűkebb szakterületüktől függetlenül – köz-
vetlenül és önállóan is képesek legyenek nézeteiket angolul megfogalmazni, illetve 
nemzetközi fórumokon előadni.

Nemzetközi karrierépítés: az európai/globális külpolitikai gondolkodás áramlatában bent 
lévő, a „conference circuit” szakmai figyelemmel kísért résztvevői között számon tartott, 
referenciaértékű publikációkat jegyző elemzők a legjobb diplomatákhoz mérhető súllyal 
tekintendők a nemzetközi kapcsolatok tevékeny és hatékony szereplőinek. A magyar külpolitiká-
nak érdeke fűződik ahhoz, hogy az e befolyásos körbe tartozó magyar elemzők száma és 
szakmai kisugárzása bővüljön. A mértékadó külföldi kutatási és oktatási intézményekben 
hosszabb-rövidebb ideig dolgozó szakértőink potenciálisan olyan szempontokat képesek 
belevinni e külpolitikai műhelyek belső gondolkodásába, amelyek segíthetnek elfogadtat-
ni, de legalább megértetni a sajátosan közép-európai megközelítési módokat. A magyarok 
számára is követendő példaként kínálkozik az EU égisze alatt működő, brüsszeli szék-
helyű CEPS (Centre for European Policy Studies), melynek vezető munkatársai között a 
szűkebb térségünkből érkezett szakemberek is látványosan jelen vannak.
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Intézeti külkapcsolatok: a külpolitikai kutató és elemző műhelyek közötti intézményi 
együttműködési hálózat ma már szinte párhuzamos külkapcsolati erőtérként is funkcio-
nál. A külügyi intézetek közötti együttgondolkodás, a közös projektek megvalósítása 
és a kezdeményezések megfogalmazása a hivatalos külpolitika alakítására is konstruk-
tív hatást képes gyakorolni. Az EPIN (European Policy Institutes Network) tevékeny-
sége – illetve az MKI 2008 végén elnyert irányító bizottsági tagsága – az intézeti szintű 
„Európa-politika” egyik gyakorlati megnyilvánulása. A visegrádi országok külügyi 
intézetei közötti együttműködés nemcsak tükrözi, hanem tematikájában is gazdagítja 
a V4 kapcsolatrendszer főbb tartalmi vonulatait, amit a közép-európai térség biztonsá-
gi arculatáról szervezett, közös konferencia-sorozat is példáz. A budapesti székhelyű 
Demokratikus Átalakulás Intézetének (ICDT) széles földrajzi spektrumú tevékenysége 
átfogó nemzetközi összefüggésekben is releváns módon szolgálja a tranzíció időszaká-
ban felhalmozódott tapasztalataink más országok és régiók körülményei közötti hasz-
nosításának ügyét, amivel áttételesen a magyar külpolitika pozícióit is erősíti.

Rendezvényszervezés: nemzetközi konferenciák, szakmai szemináriumok rendezése 
a külpolitikai imázsépítés növekvő jelentőségű és hatékonyságú formája. Magyaror-
szág e tekintetben nemcsak a trendsettler nyugati államoktól, hanem a közép-európai 
országoktól is elmarad, s a konferenciaszervezés eszközeihez inkább hivatalos fóru-
mok esetében nyúl (lásd a Duna-stratégia és a regionális energiabiztonság tárgyában 
ez év első negyedében, Budapesten tartott magas szintű eseményeket). A nemzetkö-
zi gyakorlatban – a davosi világgazdasági fórum vagy a müncheni biztonságpolitikai 
konferencia példái alapján – egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert azon informális 
rendezvények, amelyek lehetőséget nyújtanak a hivatalos és a nem kormányzati körök 
együttes szerepeltetésére. Térségünkben ebben az összefüggésben többek között a már 
említett, két évtizedes múltra visszatekintő krynicai Gazdasági Fórum, az idén ötödik 
alkalommal megrendezett pozsonyi biztonságpolitikai konferencia vagy a bledi Stra-
tégiai Fórum vívtak ki elismertséget. Magyarországon egyes (eseti) rendezvények már 
bizonyították e műfaj létjogosultságát, amit a Magyar Külügyi Intézet és a KüM 2009 
októberében megrendezett Bosznia-konferenciájának sikere is alátámaszt. Hazánknak 
célszerű nagyobb léptékben is csatlakoznia e nemzetközi és regionális trendhez, olyan 
„niche-tematikát” kiválasztva, amely azonosítható a magyar külpolitika valamely, rá 
kifejezetten jellemző specifikumával. Tekintettel a regionális együttműködés előtérbe 
kerülésére a magyar külpolitikai gondolkodásban, Közép-Európa témájában (a Közép-
Európa fogalom aktuális értelmezhetősége, a térség helye a nemzetközi gazdasági fo-
lyamatokban, szerepe az EU-ban és a NATO-ban, a közép-európai országok kül- és 
biztonságpolitikájának specifikumai, a regionális önszerveződés esélyei stb.) Budapest 
optimális konferencia-helyszínnek kínálkozik, ami évente rendszeresen jelentkező 
rendezvénysorozattá fejleszthető tovább. A 2011. első félévi magyar EU-elnökség prog-
ramjába is mindenképpen célszerű beilleszteni legalább egy nagyszabású konferen ciát, 
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amit – az elnökség valamely prioritásához, például az EU szomszédsági politikájához kap-
csolódva – a nemzetközi kutatói szféra reprezentatív találkozójaként, Magyar országon 
rendezhetünk meg. A magyar külpolitika érdeke, hogy tudatosan „felvállalja”, orien-
tálja és ösztönözze a hazai intézeti, egyetemi és civil szervezeti kör nemzetközi rendez-
vényszervezői ambícióit.

Összegzés

A nemzetközi témákra szakosodott kutatóintézeti, oktatási és civil szervezeti szférát Magyaror-
szágon is a külpolitikai intézményrendszer szerves részeként kell értelmeznünk, ami intellektu-
ális transzfert, kölcsönös szellemi ráhatást, gyakorlatelvű orientálást, sajátos külkapcso-
lati mozgásteret egyaránt magában foglal. Az intézetek fenntartása és tevékenységük 
finanszírozása racionális, az input és az output egyensúlyát tükröző, projektalapú meg-
közelítést igényel, a teljesítményelvnek az egyes kutatók szintjén is meg kell jelennie. 
A külpolitikai tanácsadás rendszerének kialakítása egyrészről a kutatói szféra „helyzetbe 
hozását”, másrészről a vele szemben támasztott elvárások pontosítását és következetes 
érvényesítését feltételezi.1

Budapest–Szentendre, 2010. május

Jegyzet
 1 A szerző ezúton mond köszönetet Kiss J. Lászlónak és Magyarics Tamásnak a kézirat nyers változa-

tához fűzött értékes megjegyzéseikért.
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Résumé

Résumé

”Islands in the Current”: Foreign Policy Research and Foreign Policy Making 
in Hungary

Think tanks, university departments, and NGO-s engaged in different domains of in-
ternational relations are  relevant actors in foreign policy making worldwide. Hungary, 
however, lags seriously behind in this respect not only in comparison with the trend-
settler United States and the leading EU members, but also compared to some Central 
European countries. In fact, foreign policy research and foreign policy implementa-
tion contitute basically separate circuits in Hungary, interaction between the two be-
ing more incidental than systematic. The intellectual contribution of research institutes 
would be instrumental in reinforcing strategic thinking in foreign policy planning, de-
cision making as well as in the overall conduct of Hungarian diplomacy.  The profes-
sional intercourse between think tanks and leading analysts makes up an influential 
international network which can be a helpful tool in making specific Hungarian foreign 
policy considerations and viewpoints better understood. 

Building synergy entails systematic consultations, information flow, personal and 
institutional interaction between ”official” foreign policy and the sphere of think tanks 
in Hungary. At the same time, researchers themselves are bound to soften their aca-
demic profile in order to make their analysis more practice-oriented and better suited 
to the special needs of concrete Hungarian foreign policy action. 
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