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Hérakleitosztól származik az az általános bölcsesség, miszerint „az egyetlen állandó a 
változás maga”. Történelmi távlatban egy évtized csupán porszem a sivatagban, em-
beri léptékben már jelentős időtáv, biztonságpolitikai értelemben azonban egy örök-
kévalóság. Az azonos című, „a Biztonságpolitikai Szemle online folyóirat háttéranya-
gaként” (I. kötet, 9. o.) 2008-ban publikált előzményműre (Rada, 2008) támaszkodó, 
2019-ben megjelent kiadvány ezt az „örökkévalóságot”, a vizsgált terület sokszínű-
ségét foglalja egységes keretbe. Az elmúlt évtized meglepő fordulatai, gyökeres át-
alakulásai – azaz az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai irányváltása, a külső és 
belső feszültségektől lomha Európai Unió döntésképtelensége, a burjánzó terrorizmus 
és a klímaváltozás révén megnőtt biztonsági kockázatok, a világ több térségében jelen 
lévő „puskaporos hordók” robbanásveszélye – miatt újszerű megközelítés, mai szó-
használattal élve upgrade vált szükségessé. A három szervezet, a Corvinus Külügyi és 
Kulturális Egyesület, az Antall József Tudásközpont (mint kiadó) és a Biztonságpolitikai 
Szakkollégium együttműködésével megalkotott Biztonságpolitikai Corvinák alapvető 
hitelességét a negyvenkét szerzőből álló szakértői gárda összefogása, értékközvetítő 
és -teremtő szándéka adja. A felhasználóbarát corvinákban testet ölt az elméleti és a 
gyakorlati dimenzió, a hagyományos és az új típusú kihívások harmonikus szintézise.

Három a magyar igazság, így nem meglepő a művet átható szimbolika felfedezése: 
3 szerkesztő, 3 szervezet összefogása, 3 évforduló a megjelenés évében (a rendszer-
változtatás1 30, a NATO-tagság elérése 20., az EU-csatlakozás pedig 15 éve történt). 
A ráadás pedig a kiadvány szerkezeti felépítésében található, hiszen a globális és a regi-
onális biztonsági kihívások, valamint a nemzetközi biztonsági intézmények bemutatá-
sát, elemzését tartalmazó részegységek után Magyarország biztonságpolitikai környe-
zetét veszi górcső alá.

A tömegpusztító fegyverek proliferációját, a terrorizmus terjedését, az energiabizton-
ság, a tömeges és illegális migráció, a klímaváltozás és a kiberhadviselés kérdéskörét 
taglaló globális részt követően a világ tizenhárom legjelentősebb régiójával kapcsola-
tos fogalmak tisztázása, a vonatkozó államközi konfliktusok, a tágabb biztonsági kör-
nyezet és a környezetbiztonság ügyei kerülnek egyenként napirendre. E részen belül 

1 Pontosításra adhat okot a ma is vitás rendszervált(oztat)ás fogalma (II. kötet, 48., 207., 213–269. o.), 
mivel osztom azt a véleményt, miszerint váltani pl. fokozatot, pénzt vagy ruhát, rendszert azonban csak 
változtatni lehet.
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kifejezetten érdekesnek és hasznosnak tartom az iszlám radikalizmus, a migráció, az 
ukrajnai válság és a proxyháborúk jelenségének megvilágítását. Logikus folytatásként 
jelenik meg a jaltai világrend megbomlásának következményeként anakronisztikussá 
vált intézményrendszer (ENSZ) reformjának szükségessége és a transzatlanti szövet-
ség (NATO) újraértelmezésének igénye. Az összkép szempontjából lényeges és elke-
rülhetetlen az általában hasonló elvek és célok mentén, tematikus, földrajzi vagy egyéb 
közös alapon formálódó nemzetközi együttműködési szervezetek (pl. EBESZ, ASEAN, 
Arab Liga, Afrikai Unió) bemutatása. Az egyes fejezetek ezek létrejöttének történelmi 
hátterét, a fő célkitűzéseiket, a stratégiai fejlődésüket, a szervezeti felépítésüket és a 
működési mechanizmusukat, a partnerségi kapcsolataikat, illetve az aktuális vagy ép-
pen a kiemelt tevékenységüket és kihívásaikat taglalják.

Záróakkordként hazánk és közvetlen környezetének biztonságpolitikájára helyeződik 
a hangsúly. A rendszerváltoztatást követően felmerült külpolitikai opciókból kikristályo-
sodott euroatlanti integráció első lépése, a NATO-tagság elnyerése után még annak 
számos pozitívuma ellenére is jelentkezett „potyautasság” érzése hazánkkal szemben. 
Az erre adott válaszként megszületett Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési 
program valós előremozdulást, a biztonsági rizikók elleni potenciálnövelést vetít előre. 
Lényeges eleme a V4-ek keretein belüli szakmai és politikai együttműködés, amely el-
lenálló és érdekérvényesítő képességének a növelése egyaránt kívánatos.

A kiadvány legszínesebb és talán legizgalmasabb részét képezik a negyedik generáci-
ós hadviselést, a nukleáris és a hagyományos fegyvereket, az új energiapolitikai kihívá-
sokat, a Paks II-t, a dublini rendszert, a klímaváltozás elleni küzdelmet, a vízháborúkat, a 
fenntartható fejlődést, a brexitet, a belügyekbe való beavatkozást, a kurdkérdést, Iránt, a 
kínai Övezet és Út Kezdeményezést, a tajvani kérdést, a Twitter-diplomáciát, valamint az 
illegális migrációval kapcsolatos V4-es véleményeket ismertető rövid esettanulmányok.

A tudományosság követelményeit messzemenően kielégítő, a tárgyalt folyamatok kü-
lönböző aspektusaira kitérő, az adott területek szakértői által megírt fejezetek kitöltenek 
minden lehetséges rést a pajzson. A konstruktív gondolkodást és az esetleges vitát 
gerjesztő egységek választ adnak a jelenkor emberét foglalkoztató globális kérdések-
re, illetve felvonultatják a lehetséges alternatívákat. Az egyes fejezetek végén található 
összefoglalást követően felsorolt, gazdag hazai és nemzetközi forrásanyag kaput nyit 
a tudományos alámerüléshez, a tárgyalt témák során felmerülő további kérdések még 
részletesebb tisztázásához. Nemzetközi tanulmányok mesterképzés szakos hallgató-
jaként valódi kincsestárra leltem, amelynek segítségével korunk legégetőbb kérdéseire 
kielégítő válaszokat, a napjainkban is zajló eseményekről pedig egyszerre univerzális 
és specifikus képet is kapok. E szempontból óriási nyereségnek tartom, hogy a tanul-
mányaimhoz rendelkezésemre áll a biztonságpolitika jelenkori bibliája magyar nyelven.

A szerkesztés dinamikájának köszönhetően a taglalt témák szinte itatják magukat: 
a javarészt aktuális adatok és a hiteles források alapján összeállított magyarázó 
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táblázatok, szemléltető grafikonok, térképek és kombinált ábrák maximális hozzáadott 
értékkel bírnak a hozzám hasonló, vizuális típusú olvasóközönség számára. Valóban 
ezer szónál többet mond a 2005–2010 közötti globális migrációs folyamatoknak és a 
2015-ös európai migrációs válságnak az ábrázolása; az amerikai haderő tengerentú-
li jelenlétének, a balkáni útvonalnak, a dél-kínai-tengeri vitatott területeknek, illetve az 
azokhoz szorosan kapcsolódó csendes-óceáni térségbeli fegyverkezésnek a térképe; 
az Amerikai Egyesült Államok és Kína gazdaságának az összehasonlítása; a latin-ame-
rikai és az afrikai integrációk, az ENSZ szervezeti rendszerének, a NATO bővítéseinek, a 
magyar lakosság biztonságpercepciójának, a magyar védelmi költségvetés alakulásá-
nak és a Magyar Honvédség szervezeti felépítésének az ábrája.

A magyar nyelvű szakirodalom hiánypótló (kétkötetes) műve a szerzők és a szerkesz-
tők azon – nem titkolt – célját tükrözi, hogy hármas közönséget szólítsanak meg, a tu-
dományosság és a fogyaszthatóság követelményeinek eleget téve. Ennek megfelelően 
a kiadvány egyaránt hasznos forrás az alap- és mesterképzéses hallgatók, továbbá a 
tanáraik és az érintett témák kutatói, valamint a precíz és megalapozott biztonságpo-
litikai ismeretekre éhes, a világpolitika színfalai mögé pillantani vágyó laikus közönség 
számára. Ezért kétségkívül alkalmas a magyar nyelven megjelent, első számú bizton-
ságpolitikai tankönyv szerepének a betöltésére. Véleményem szerint e szempontból a 
gondolatvezetést, az információrögzítést nagyban elősegítené a lényegesebb pontok 
különböző szövegszerkesztési megoldásokkal való kiemelése.

A vizsgálódási területünk szempontjából említésre méltó még a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem (NEK) biztonsági tanulmányok tantárgyához készült, ugyancsak friss és 
időszerű „A biztonsági tanulmányok alapjai” című tankönyv (Gazdag és Remek, 2018), 
amely szűkebb célközönséghez szóló, ám hasonlóan széles spektrumot felölelő, gon-
dosan kidolgozott, a jellegénél fogva szerényebb szerkesztési és grafikai megoldásokat 
alkalmazó mű. Kiválóan kiegészíti a corvinákat, hiszen eltérő szerkezeti felépítést követ, 
valamint egyes témaköröket részletesebben fejt ki. Emellett hasznos segítséget nyújt-
hatnak – főként diákok számára – a fejezetek végén található ellenőrző kérdések.

Aktualitásánál és egyediségénél fogva szintén hasznos és komplementer forrás a 
NEK két tanára által írt „NATO 4.0 és Magyarország” (Szenes és Siposné Kecskeméthy, 
2019), amely hazánk 20 éves tagsága alkalmából átfogóan és mélységében taglalja 
a világ legnagyobb katonai szövetségének a fejlődését, tevékenységét és kihívásait. 
A minden részletre kifogástalan szakmaisággal kiterjedő, színes képekkel, magyarázó 
grafikákkal és összefoglaló táblázatokkal illusztrált könyv különleges értéke a kétnyel-
vűségéből fakad, amelynek köszönhetően a magyar megközelítés immáron angolul is 
hozzáférhető.

A címválasztás megfontoltságról és jó érzékről tanúskodik. A borító nemesen 
egyszerű, ám az érdeklődést annál jobban felkeltő grafikai és nyomdai kivitelezése 
arra készteti az olvasót, hogy meg akarja ismerni a benne foglalt színes és gazdag 
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tartalmat. Számomra többletet jelent a minőségi nyomtatott könyvek félreismerhe-
tetlen tulajdonsága: a lapok orrot bűvölő illata. A kiadvány ennélfogva kognitív, fizikai, 
vizuális és ozmológiai együttes élményt nyújt, s 2019 óta megkerülhetetlen, kihagyha-
tatlan, hiteles forrás. A kiadó küldetésének talán eddigi legkiemelkedőbb csúcspontja e 
bravúros alapmű.

Aki a két, 2019 nyarán megjelent kötet alapján sem lát rá a globális, regionális vagy 
akár lokális, egymással elválaszthatatlan összefüggésben alakuló folyamatokra, el-
mulasztja felfedezni a kapcsolódási pontokat, az nagy valószínűséggel elkendőzött 
szemmel, prekoncepciókkal nyitotta fel a borítójukat. Aki viszont kellő nyitottsággal, kí-
váncsisággal és részlehajlástól mentesen mélyül el az összesen 900 oldalnyi, kimerítő 
ismeretanyagban, nemcsak a jobb megértés és a tisztánlátás útjára lép, hanem ezután 
kritikusan fogja szemlélni a híradásokban és kampánybeszédekben elhangzottakat, a 
Twitter-diplomácia „gyöngyszemeit”, valamint edzett multifokális szűrő segítségével 
lesz képes eligazodni az álhírek megtévesztő rengetegében.

Aigner Ivan
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