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Bevezetés 
 
Az utóbbi évek tapasztalata az, hogy a geopolitika, s vele együtt a földrajz 
– igaz különböző intenzitással – újra reneszánszát éli. Ez a jelenség a 
biztonsági tanulmányok tudományterületen is egyre jobban érezhető. Akár 
párhuzamot is vonhatunk a közismert megállapítás között, miszerint, ha a 
történelem az élet, akkor a földrajz a történelem tanítómestere, illetve a 
mindenkori biztonsági változások jobb megértését segítő tényező. E rövid 
tanulmány ennek igazolásához járul hozzá. 

A nemzetközi rendszerben zajló történések okát megtalálni, leírni és 
magyarázni nem egyszerű feladat, mert ezekhez sok és sokféle elmélet, 
szakirodalom áll rendelkezésre. Az elemzést segítő, de egymással 
versenyző elméletekből tehát mindig választani kell. A választás azonban 
rögtön nézőpontot ad, így egy ugyanazon történést különböző 
nézőpontból vizsgálva más-más eredményt kapunk. Stephen Walt 
harvardi professzor, a nemzetközi kapcsolatok szakértője ezt a 
következőképpen értelmezi: „Egyetlen megközelítésen keresztül nem 
lehet megismerni a jelenkori világpolitika összetettségét. Ezért jobban 
járunk versengő eszmék változatos halmazával, […]. Az elméletek közötti 
versengés feltárja azok erősségeit és gyengeségeit, utólag is pontosításra 
ösztönöz, miközben rámutat a konvencionális gondolkodás 
hiányosságaira” (Mingst, 2011:16). 

 
Földrajz – geopolitika – régiók 
 
Az államok számára a terület, illetve polgáraik védelme, a létfeltételek 
biztosítása mindig elsődleges igényként jelent meg, ezért a mindenkori 
anyagi erejüket figyelembe véve folyamatosan fejlesztették a különböző 
képességeiket, különösen igaz ez a védelmi képességekre. A tradicionális 
geopolitika (Berkáné Danesch, 2015:177) a nemzetközi rendszert 
egyetlen stratégiai területként fogja fel, ahol a szereplők az államok, 

                                                           
1 A címet Tim Marshall könyvének a címe ihlette, de az írás nem a könyv tartalmát veszi 
górcső alá, csupán a földrajz szerepét emeli ki, más szerzőket is felsorakoztatva, a 
teljesség igénye nélkül. A könyv: Tim Marshall: A földrajz fogságában. Tíz térkép, amely 
mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális folyamatokról. Park Könyvkiadó, 
Budapest, 2018. Tim Marshall (1959) brit újságíró, külügyi szakértő. Munkájáról 
részletesen olvasható Eszterhai Viktor: Tim Marshall: Prisoners of Geography 
(könyvismertető) írásában. http://www.geopolitika.hu/hu/2016/04/12/prisoners-of-
geography/ 
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amelyek kooperálnak, vagy konfliktusba keverednek egymással, de a 
lényeg, hogy az államoknak saját maguknak kell gondoskodni a 
biztonságukról. A biztonság – ebben az értelmezésben – elsődlegesen 
tehát területi biztonságként írható le (Bernek, 2002:12). 

A politikai földrajz a maga eszköztárával a különböző nemzetközi 
biztonsági szervezeteket érintő történések leírásait, az adatok elemzését, 
a földrajzi környezet vizsgálatát adja a fennálló hatalmi és 
érdekviszonyokat is figyelembe véve. A geopolitika ezzel egy időben ezek 
eredményeire építve, a döntések és kivitelezések módját fogalmazza meg. 
A hidegháború után a közeli és a távoli „politikai tér” tejesen 
átalakult/alakul nemcsak Európában, de Európa közvetlen környezetében, 
így Kelet-Európában vagy a Balkánon is. „A politikai tér átrendeződése 
olyan komplex és ellentmondásos folyamat, amelyben a különböző 
szereplők és terek folyamatosan újraértelmeződnek és újraértelmezik 
egymást” (Bernek, 2002:18-19). E fogalmak összefüggését és jobb 
megértését szolgálja az 1. ábra, ahol egyértelművé válik a földrajzi 
tényezők meghatározó szerepe a különböző nemzetközi szereplők, 
együttműködési formák esetében. 
 

1. ábra. A geográfiától a geopolitikáig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Szilágyi, 2018:15 
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Együttműködési Szervezet esetében ez mit is jelent, de hasonló a helyzet 
az európai biztonság vizsgálata kapcsán megkerülhetetlen Európai Unióval 
is - nem állam, de más mint egy klasszikus nemzetközi szervezet). A 
másik a különböző közeli/távoli térségek egy egységként való felfogása 
(pl. Ukrajna, mint ütköző zóna), amit a hidegháborús időszak véget érte 
tett lehetővé.  

Szakértői vélekedés szerint a geográfia és a geopolitika közötti kapocs a 
történelem és a gazdaságtörténet (Szilágyi, 2018). Nem véletlen, hogy a 
rendszerváltozást követően a geopolitikai elemzésekben rendszeresen 
helyet kap a geoökonómia is (lásd a bevezetésben). A geoökonómia egy 
olyan stratégiai eszköztár, amely az állam gazdasági biztonságát hivatott 
megvédeni. Ez azt jelenti, hogy adott esetben nem csak a konfliktus oka 
gazdasági eredetű, hanem a megoldás is gazdasági eszközökkel történhet. 

A fejlett gazdaságok olykor gazdasági szankciókat alkalmaznak, mint 
ahogyan pl. az ukrán válság után ez megtörtént. Tim Marshall ezt a 
gazdasági jelenséget a földrajzi helyzet következményeként írja le 
(Marshall, 2018:45-47). Anélkül, hogy részletesebb áttekintést tennénk, 
azért az jól érzékelhető, hogy Oroszország éppen az előbbi állításból 
kiindulva bevételkiesését pl. éppen a kínai piac kibővítésétől várja. Az 
ukrán példa következménye az orosz fél esetében viszont szankciókat is 
generált. Érdekes ezt egy összefoglalva is áttekinteni a 2. ábra 
segítségével. 

 
2. ábra. A földrajtól a geopolitikáig 
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Forrás: Szilágyi, 2018:15 

 
A nemzetközi kapcsolatokban különböző hatalmi súlyú (rangpozíciójú) 

(Nagy & Rácz, 2008)2 szereplők vesznek részt. Zbiegniew Brzezinski 
                                                           
2 Az államok egymáshoz viszonyított helyzetéről a rangpozíciójuk jó képet ad, ennek a 
viszonyítási mutatószámnak az az előnye, hogy mérhető és számszerűsíthető adatokat 
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szerint az államok aktív geostratégiai szereplők, s mint ilyenek képesek 
saját erejüket, hatalmi pozíciójukat, befolyásukat latba vetni a nemzetközi 
rendszerben úgy, hogy a létező geopolitikai állapot megváltozzon a saját 
biztonságukat szem előtt tartva (Brzezinski, 1999:57). 

Az államok a biztonság megteremtéséért a megalakulásuktól kezdve 
alapvető és különleges feladatként kezelték a védelem ügyét, illetve a 
védelemre szakosodott társadalmi csoportok megkülönböztetett szerepét. 
A különféle uralkodócsaládok ismerték az állandó hadsereg előnyeit, de a 
nagy létszámú, állandó hadseregek fenntartását csak az ipari forradalom 
után,  a modern nemzetállam megalakulása utáni időszak tette lehetővé. 
Az állandó hadsereg felállításától kezdve a hadsereg mérete és 
felszereltsége adta az állam legfontosabb ismérvét: a szuverenitást és 
biztonságot.  

Ezen történelmi időszak biztonságról alkotott képét a területi és katonai 
elemek túlsúlya jellemzi. A szuverenitás belső vonatkozásainak 
értelmezése viszonylag egyszerű, meghatározni annak külső feltételeit 
azonban már bonyolultabb feladat. Mivel az államok egymással a 
legkülönbözőbb kapcsolatba léphetnek, a való életben a külső 
szuverenitást csak korlátozásokkal értelmezhetjük. „Egy állam számára 
szuverenitásának külső határait a nemzetközi rendszerben elhelyezkedő 
más államok jelölik ki. A modern szuverenitásfogalom tartalmának 
keresésekor helyesebb, ha a kölcsönös függőség rendszeréből indulunk ki” 
(Gazdag & Remek, 2018:13). Mindehhez a politikai földrajz úgy járul 
hozzá a maga eszköztárával, hogy a különböző történések leírásait, az 
adatok elemzését, a földrajzi környezet vizsgálatát adja a fennálló hatalmi 
és érdekviszonyokat is figyelembe véve. A geopolitika ezek eredményeire 
építve, a döntések és kivitelezések módját fogalmazza meg (lásd az 1. és 
2. ábra szerinti elemeket). 

A fentieket értelmezését tovább finomítja a földrajzi tér (régió) 
behatárolása. A példa kedvéért álljon itt pl. Közép- és Kelet-Európa 
régiójának értelmezése! Szerepét tekintve e térség hol van, Nyugaton 
vagy Keleten? A kérdés természetesen egy másik oldalról is 
megközelíthető: ez a terület az euro-atlanti terület keleti határa, avagy az 
éppen alakuló eurázsiai gazdasági tér nyugati átjárója? (További részletek 
lásd Bernek, 2018:13-15). A 21. századi felfogás új felfogása szerint e két 
régió határa inkább ütközőzónává vált, főleg a 2014-es Krím félsziget 
annektálása óta (Bernek, 2018:14). 

 
  

                                                                                                                                                                                     

vesz figyelembe. „Egy átfogó megközelítés szerint a világ országai globális rendszert 
alkotnak, amelyben az egyes államok (rang)pozícióját a három ’rangdimenzióban’ 
elfoglalt helyük határozza meg: gazdasági teljesítmény (GDP), presztízs (terület, 
népesség, diplomáciai kapcsolatok) és hatalom (katonai kiadások). A rangpozíció 
értékének kiszámítására a szakértők különböző módszereket alkalmaznak” (Nagy & Rácz, 
2008:77). 
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Konklúzió 
 
A 21. század többpólusú világában változatlanul vannak világpolitikai 
hatalmak, amelyek törekvései a fent bemutatott szempontokat szem előtt 
tartva meghatározóak lesznek. Kihívások és lehetőségek egyaránt 
lesznek, de ami alapvető, hogy a földrajzi elhelyezkedés egyfajta 
kényszerhelyzetet teremt az államok számára, ahol a földrajzi jellemzők 
mindegyike egyforma jelentőséggel bír. „A geopolitika világában a nyugati 
országok által létrehozott és egyetemesnek kinyilvánított rend fordulópont 
előtt áll” (Kissinger, 2016:372). Kérdés az, hogy az új világrend milyen 
irányba tart? 
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