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Fel kell készülni 
az új korszakra

HORVÁTH LEVENTE
FŐSZERKESZTŐ

A 21. század kezdetén egy új világrend kialakulását 
láthatjuk, tapasztalhatjuk. Számos nyugati politi-

kustól, vezető közgazdásztól és neves kutatótól hallhat-
juk, hogy századunk Ázsia évszázada. A világgazdaság 
gravitációs súlypontja Ázsiába tolódik, az eurázsiai kor-
szak elkezdődött.

De vajon mit is jelent ez számunkra?
A hidegháborút követően az Egyesült 

Államok maradt az egyetlen szuperhata-
lom, létrejött az egypólusú világrend. Az 
elmúlt két évtizedben ugyanakkor új, glo-
bális jelentőségű gazdasági térségek, hatalmi 
központok alakultak ki, főként Ázsiában. 
Többek között Kína az egyik legnagyobb 
esélyes arra, hogy az USA mellett szuper-
nagyhatalommá váljon. Henry Kissinger 
volt amerikai külügyminiszter és Zbigniew 
Brzeziński, az USA korábbi nemzetbizton-
sági tanácsadója Kína felemelkedésében látja 
az egypólusú világrend megtörését, és úgy gondolják, 
hogy egy hosszú geopolitikai konfliktussorozatot kö-
vetően többpólusú világrend alakul ki, amelyben Ázsia 
nagy szerepet kap.

A 2000-es évektől kezdve Eurázsia jelentősége meg-
növekedett. Ezzel párhuzamosan egy új többközpontú 
világrend van kialakulóban, ahol Európa és Ázsia egysé-
ge új értelmet nyer. Peter Frankopan, brit történész már 
az eurázsiai szuperkontinens kialakulásáról ír. Bruno 
Maçães portugál politikus szerint egy új világtérkép lét-
rejöttének vagyunk tanúi, melynek során Keletre billen 
az erőegyensúly, létrehozva a Lisszabontól Jakartáig ter-
jedő új földrajzi entitást, Eurázsiát.

A nyugati nagyhatalmak amellett, hogy kommuni-
kációs szinten Kína-ellenesek, az ázsiai országokkal és 
Kínával komoly gazdasági kapcsolatokat alakítottak ki. 
Erre a trendre kapcsolódtak rá a közép-európai orszá-
gok, így Magyarország is. Míg hazánk a keleti nyitás 
politikával erősíti a magyar–kínai kapcsolatokat, ad-
dig Lengyelországban elindult a „Go China Strategy”, 
a csehek a „China Investment Forum” platformot 
kezdeményezték, Szlovákiában pedig elkészítették a 
„(2017-2020) Strategy for Development of Economic 
Relations with China” stratégiát.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor 2010-
ben kijelentette, hogy „nyugati zászló alatt hajózunk, 
de a világgazdaságban keleti szél fúj”, ezzel indította el 

a keleti nyitás politikát. Ezt megerősítve a 2021. szep-
tember 20-i parlamenti felszólalásában elmondta, hogy 
„a magyar külpolitikának az a lényege, hogy minden 
fontos világpolitikai szereplővel jó viszonyban kell len-
ni...Magyarország az Európai Unió megerősítésében ér-

dekelt, fontos, hogy jó szövetségese az Egyesült 
Államoknak, fontos, hogy értelmes és tiszte-
letreméltó kapcsolatot ápol Oroszországgal 
és fontos, hogy kihasználja a Kínával való  
kereskedés minden előnyét.”

Tehát nem érdekünk részt venni a nagy-
hatalmak küzdelmeiben, nem kell oldalt vá-
lasztani, hanem megfelelő külpolitikával kell 
pozícionálni Magyarországot az új világrend-
ben. Ehhez azonban szükséges, hogy megis-
merjük az ázsiai régióban létrejött gazdasági 
csodákat, innovációs fejlesztéseket, az új, 
fenntartható fejlődést szolgáló politikákat.

Jelenleg a médiatermékek többsége több-
nyire negatív hírekben tünteti fel az ázsiai országokat és 
az ázsiai újítások pedig elhallgattatásra kerülnek. Ennek 
oka, hogy Ázsia – többek között Kína – gyors felemel-
kedését követően a Nyugat már minden területen ver-
senytársként tekint a térségre, ezért a médián keresztül 
egyre több kritikával illeti Kínát és Oroszországot, dé-
monizálni próbálja az ázsiai országokat. Ezzel szemben 
a Keletnek nem érdeke, hogy meggyengítse az Európai 
Uniót, hiszen Ázsiának a nemzetközi kereskedelem és 
befektetések további fejlesztéséhez erős, stabil, fejlődő 
régiók szükségesek.

Fontos, hogy az új világrend kialakulását ne csak a 
nyugati terminológiákon keresztül tanulmányozzuk, 
hanem más szemszögből is megfigyeljük az ázsiai régi-
ót. Amire eddig veszélyként tekintettünk, az lehet, hogy 
lehetőség. A világrend átalakulóban van, fel kell készül-
ni az új korszakra. Meg kell ismernünk a résztvevőket, 
ezért is érdemes mindenkinek tanulmányoznia az ázsiai 
kultúrát, politikát, gazdasági fejlődést.

Alapvető célunk, hogy az egyoldalú nyugati hírek-
kel szemben bemutassuk és megismertessük az ázsi-
ai álláspontot is és ezzel valamiféle arany középutat  
találjunk – Seneca mondásával élve „hallgattassék meg 
a másik fél is”, vagy a kínai ókori stratéga, Szun-Ce 
tanítása szerint „...aki ismeri az ellenséget és ismeri  
önmagát, száz csatában sem kerül veszélybe”–, ismerjük 
meg Ázsiát és Eurázsiát.

BEKÖSZÖNTŐ

3



TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék

Budapest Eurázsia Fórum

6. | A fenntartható jövő eurázsiai 

mintái - Szabó Dávid-Boros Eszter

Álláspont

11. | Küszöbön áll Eurázsia korszaka  

- Horváth Marcell

Interjú

13. | Matolcsy György: Kelet felé tart  

a globális gazdaság súlypontja  

- Nánási-Kézdy Tamás

17. | Parag Khanna: Nem hódítást jelent 

Eurázsia - Sitkei Levente

Elemzés

21. | Pekingben új fokozatra 

kapcsolnának - Horváth Levente

23. | Kína közös vállalkozása 

Eurázsiával - Salát Gergely 

27. | Nagyhatalom Európa és Ázsia 

határán - Veres Szabolcs

29. | Nagyhatalmak között egyen-

súlyozó városállam - Klemensits Péter

Könyvajánló

31. | Eurázsia hajnala – Egy új 

világrend nyomában - Bruno Macaes

31. | Észjárás trilógia - Boyé Lafayette  

De Mente

32. | Ahol nagyhatalmak találkoznak -  

David Shambaugh: 

32. | Geofúzió – A földrajz szerepe  

a 21. századi gazdasági és geopolitikai 

világrendben - Csizmadia Norbert

4



TARTALOMJEGYZÉK

Változó világ

33. | Nagy Játszma a Hindu Kush körül - 

Köles Sándor

38. | Eurázsia olajmotorja, Oroszország 

- Szalontay Mihály

42. | Kerülőutat keres Dél-Korea északi 

politikája - Tóth Loretta

45. | Világraszóló csoda a sivatagban - 

Sitkei Zolta

48. | Az útvonalak hálójában élő Irán  

- N. Rózsa Erzsébet

52. | Felhőkarcolók a semmi 

keresztútján - Sitkei Levente 

Sport

56. | Hatalomváltás várható a 

labdarúgásban? - Bőle Tamás

Selyemutak szálain

58. | Vaskerekeken utaznak a keleti 

konténerek - Jámbor Gyula

61. | Verseny a balkáni vasútvonalakért 

- Hecker Flórián

64. | Keletire váltott a szél hazánkban 

is - Kiss Gergely

67. | Világelső lehet a kínai luxuspiac  

- Fischer Patrícia

70. | Keleten elülnek a nyugati 

hullámok - Fellegi Tamás Péter

72. | Hosszú búcsú a szénerőművektől  

- Somogyi Orsolya

Múltidéző

75. | Keleti nyitás a századfordulón:  

a turáni gondolat - Somkuti Bálint

80. | Hírszemle

81. | Színes mozaik

5


