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Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok 
elméletébe

Bevezetésként szeretném röviden összefoglalni, ami miatt vállaltam a könyv be-
mutatását.
A szakon az elsők között volt ez az anyag, amivel megismerkedtünk, és azóta 

sem találkozunk könnyebben értelmezhető és megtanulható szöveggel. Azóta rész-
letesebben foglalkoztunk egy-egy témával, de legtöbbször ehhez a könyvhöz tértünk 
vissza, ha nem értettünk valamit. Tehát egy olyan anyaggal találkozunk itt, amihez 
nyugodtan vissza lehet térni, újra lehet tanulmányozni, ha hiányosnak érezzük a tudá-
sunkat, vagy valami nem teljesen érthető a későbbi tanulmányok során is.

A könyv bemutatását a legcélszerűbb fejezetről fejezetre elvégezni. 
A nemzetközi kapcsolatok történetét összefoglaló első fejezet rövid, korszakokra bontott 

áttekintést ad. Fontos legalább röviden áttekinteni a történelem eseményeit, hiszen hatá-
suk volt a később kidolgozott és összefoglalt elméletek létrejöttében. A színes térképek-
kel illusztrált szakasz a nemzetközi viszonyok lényeges pillanatának tekintett, 1648-as 
vesztfáliai békétől kezdve a hidegháborús helyzet végéig foglalja össze az eseményeket. 
Más területeken és órákon használatos fogalmakat és fejlődési pontokat is taglal

A nemzetközi kapcsolatok elméletének történeti bemutatása a következő részben már össze-
tettebb feladat. Egymást követő, többször egymásra reagáló korszakokat hasonlít össze. 
A liberalista-idealista, realista, a módszertani-behaviorista és a később jelentkező plura-
lista, strukturalista, neo és egyedi, egy-egy szerző által kifejtett irányzatok ismertetésére 
csak egy-két bekezdést szánhat a szerző, de ez bőségesen elégnek bizonyul ahhoz, hogy 
a témát – noha épp csak érintőlegesen – bemutassa az olvasónak. Ezzel további isme-
retgyűjtésre ösztönözi, egyben megfelelő alapot nyújt a későbbi tanulmányokhoz. Ezzel 
teljesíti célját a szerző, hiszen, ahogy a könyv címében is megjelenik, bevezetésről van szó. 

A téma fogalmaira koncentráló fejezet volt a legelső, amivel megismerkedtem, így 
a könyv talán egyik legkomplexebb anyagrészével kezdtem a mű feldolgozását. Itt 
a fogalom szó alatt nem egy néhány mondatban összefoglalt magyarázatot, leírást kell 
érteni. Több szerző, elmélet és korszak teljességgel különböző meghatározást adhat. 
A könyv több tudós eltérő gondolatait, illetve a nemzetközi rendszer általuk összefog-
lalt csoportosítását mutatja be, szemléletes felsorolásokkal és ábrákkal. 

A nemzetközi kapcsolatok és ezen belül az elméletek fő elemzési tárgya, valamint 
a nemzetközi jog legfőbb alanya, az állam. Az állam fogalmának meghatározása után 
a hozzá fűződő egyik legfontosabb kifejezés taglalása következik, a szuverenitás jelen-
tése. Itt fontos kitérni a nemzetállam, a nemzet és ennek megfelelően a nacionalizmus 
és a nemzeti érdek fogalmára is, amit szerző meg is tesz.

A következő elemzésre kerülő terület egyértelműen következik az előzőből. Kiszéle-
sítve látókörünket az állam vizsgálata után a köztük lévő kapcsolatok, illetve az állam 
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külpolitikája mögött húzódó elméletek és elgondolások vizsgálata, tehát az orientációk, 
a szerepek és a célok következnek. Ezek után a hatalom fogalma kerül terítékre. A dön-
téshozatal esszenciális része a témának, s itt a racionális és nem racionális tényezőinek 
leírására is sor kerül. 

Ahogy a bevezető szöveg is összefoglalja, a diplomácia az egyik legrégebbi és legfonto-
sabb intézménye a nemzetközi kapcsolatoknak. Itt megint egy olyan témát mutat be, amit 
csak érintőlegesen kezelhet a szerző, hiszen a téma bővebb kifejtést igényel, illetve egy 
külön tanulmány tárgya lehet. A szerző az ismertetésre kerülő anyagot ismét könnyen 
áttekinthető ábrákkal, táblázatokkal és felsorolásokkal teszi érthetőbbé. Több, a minden-
napokban is használt fogalom tényleges magyarázatát és definícióját kapjuk meg. 

A békésebb témák után térünk át a háború boncolására, mely csak végső esetekben 
használatos kapcsolatforma az államok között, ennek okait, típusait és modern kori 
jelenségeit tekinthetjük át, köztük a háború sokszor emlegetett clausewitz-i fogalmát 
és annak újkori visszatérését. Vitát lehetne nyitni azon, hogy a következő téma pontosan 
milyen összeköttetésben is áll az előző fejezetben kifejtettekkel, tehát milyen párhuzam 
húzható a háború és a terrorizmus közé. A terrorcselekmény az intervenció egyik fajtája. 

Az erőszakos fellépési formák után ismét a konfliktusok megoldáskezelésének békés 
fajtái kerülnek előtérbe a nemzetközi kapcsolatok elméletének bevezetése folyamán.  
Itt szintén leírható a már többször megfogalmazott gondolat, tehát az, hogy ez csak egy 
áttekintést ad a téma egészéről, bevezetést, ami esetenként kiegészítendő tudást nyújt. 
Ilyen téma többek közt a nemzetközi jog – ezen belül az etika és az emberi jogok. A nemzet-
közi jog három legfontosabb elemére tér ki a szerző. A jog ezen típusa létezésének lehető-
ségeire, a forrásainak meghatározására és a kikényszerítésének, illetve érvényesítésének 
kérdéseire. A már említett emberi jogok témakör úgy tűnhet, hogy nem áll szervesen 
kapcsolatban az államok viszonyának szabályzásával, a könyv ezen témával foglalkozó 
fejezete azonban erre is rácáfol. A nemzetközi szervezetekkel foglalkozó fejezet közvetle-
nül az előtte tárgyalt témából következik. Típusainak meghatározására kerül először sor, 
amit példák segítségével sikerül könnyebben megértenünk. A továbbiakban az elkülöní-
tett típusok közül a két legjelentősebb kerül bemutatásra: az államközi szervezetek (IGO) 
és a nem kormányközi szervezetek (NGO) leírása, majd visszatérünk egy részben már 
korábban boncolt témához, a nem legális nemzetközi szereplők bemutatásához. 

Még nem esett szó róla, de köztudott, hogy a gazdaságnak is jelentős szerepe van 
a nemzetközi események alakulásában. A különféle szakaszokat bemutató, részletes 
történeti áttekintés után a kereskedelem és a pénzügyi szektor globalizációjára tér ki 
a szerző. A multinacionális vállalatok ma már kihagyhatatlanok bármiféle gazdasági 
elemzésből, ami itt is megtörténik, típusok elkülönítésével és példák bemutatásával. 

A speciális területek elemzése után általánosabb témákra tér át a szerző. Az egyik 
ilyen az Észak–Dél szakadék tárgyalása. Itt szintén egy közismert probléma szak-
mai elemzésére kerül sor. A történeti áttekintés egyértelműen szükséges a téma  
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ismertetéséhez, és a gazdasági elemzés is magától értetendően kerül itt kifejtésre. 
A szöveg színes térképekkel, ábrákkal és táblázatokkal lett kiegészítve, ezzel is befo-
gadhatóbbá téve a mondanivalót. Hasonlóan problematikus terület a kultúrák és vallá-
sok találkozása és egymás mellett élése. Huntington civilizációról szóló gondolatainak 
és az iszlám vallás kérdéseinek áttekintése kiemelkedik ebből a fejezetből. 

Összegzés helyett a szerző a már többször említett globalizáció fogalmát és problé-
máját fejti ki bővebben. 

Összegzésül csak a bevezetőmet tudnám megismételni, annyival kiegészítve, hogy 
valamennyi nemzetközi tanulmányokat folytatónak, sőt minden, a téma iránt érdeklő-
dőnek ajánlanám ezt a kitűnő összefoglaló művet. 

Arday Júlia 




