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A buborékon túl
HORVÁTH LEVENTE

FŐSZERKESZTŐ

Az Eurázsia magazin első számában nagy hangsúlyt 
kapott az új világrend, az Eurázsia korszak kialaku-
lása. Azonban az új világrend kialakulását a nyugati 
információs buborékból szemléljük. Nyugati felfo-
gással, nyugati terminológiákkal, nyugati szemüve-
gen keresztül vizsgáljuk, kutatjuk – és 
emiatt sokszor félreértelmezzük a távoli 
országok külpolitikai törekvéseit. 

Az orosz-ukrán háború kitörését 
megelőzően még a neves szakértők is 
úgy gondolták, hogy Oroszország nem 
fogja megtámadni Ukrajnát, az oroszok 
csak fenyegetőznek – mondták. Azu-
tán a háború mégis kitört és mindenki  
megdöbbent.

Oroszország egy Európához tartozó, 
hozzánk közeli ország, szándékait még-
is félreértelmeztük. Távolabbi országok, 
mint például Kína, India vagy a délke-
let-ázsiai országok még inkább különböző kultú-
rával, gondolkodással, történelmi háttérrel rendel-
keznek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
őket is nyugati fejjel elemezzük.

Napjainkban számos, az orosz-ukrán háborúhoz 
hasonló geopolitikai konfliktussorozatnak vagyunk 
szemtanúi, különböző proxyháborúk zajlanak szer-
te a nagyvilágban. Úgy látszik, nem egy békés ha-
talomátvételnek nézünk elébe. Már az úgynevezett 
thuküdidészi csapda kapcsán megírták a kutatók, 
hogy egy felemelkedő ország és egy hatalmon lévő 
ország között törvényszerűen háború tör ki az el-
sőségért. A modern történelem tanulmányozása 
során tizenhat olyan eseménysorozatot azonosítot-
tak, amikor egy új hatalom felemelkedése stratégi-
ai dilemma elé állította az addig domináns nagy-
hatalmat. A tizenhat esetből tizenkét alkalommal  

háború tört ki a „pozícióőrző” és a „feltörekvő”  
hatalom között. Mindössze négy esetben volt békés  
az átmenet.

Az USA mint pozícióőrző ország kezdi elveszí-
teni hegemón hatalmát. Az ázsiai országok mint 

feltörekvő államok saját útjukat járva 
gazdasági felemelkedésen és jelentős 
technológiai fejlődésen mennek keresz-
tül. Míg az USA ragaszkodik a jelenlegi 
unipoláris világrendhez, Kína és Orosz-
ország több platformon is jelezték, hogy 
a multipoláris világrendet támogatják. 
Ebből következően elmondható, hogy 
nagy az esély arra, hogy a nyugati infor-
mációs buborékban tudatosan értelme-
zik félre a keleti országok külpolitikai 
lépéseit és a kettős mérce használatával 
démonizálják őket.

Az Eurázsia magazin egyik célja, hogy 
ebből a nyugati információs buborékból kilépve be-
mutassa az Eurázsia koncepciót, a térség országainak 
gondolkodását, gazdasági fejlődését, aktuális bel- és 
külpolitikai változásait, kultúráját. Az Eurázsia ma-
gazin második számában a kedves olvasó a megszo-
kott információs buboréktól eltérő szemszögből is 
megismerheti a Washington-Moszkva-Peking há-
romszög alakulását, az orosz-ukrán háború hátterét 
és alakulását, emellett sok érdekességet olvashatnak 
az eurázsiai régiók oktatási, technológiai fejlődésé-
ről, a távoli országok kultúrájáról és történelméről, 
bízva abban, hogy ezzel is közelebb hozzuk a távoli 
országokat Önökhöz. Az Eurázsia magazin oldala-
in keresztül szeretnénk az új világrend új szereplő-
inek jobb megértését támogatni annak érdekében, 
hogy ne veszélyt, hanem a lehetőségeket lássuk meg  
az Eurázsia korszakban.

3



TARTALOMJEGYZÉKTARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

6. 
Fókuszban
6. Moszkva ráborította az asztalt a nyugatra  

– Stier Gábor

9. Putyin háborúja nyugati szemmel  

– Köles Sándor

13.
Álláspont
13. Új világ, régi háromszög  

– Salát Gergely

16.
Interjú
16. Csizmadia Norbert:  

Összekapcsol és fenntarthatóságra  

épít az eurázsiai korszakváltás  

– Nánási-Kézdy Tamás-Bodnár Előd

21.  Tian Guoli: Globális közkincs  

az Új Selyemút – Horváth Levente

26.
Elemzés
26. Kelet-Ázsia a társadalmi jóllét felé 

fordul – Horváth Marcell-Boros Eszter

29. Mi áll a közép-ázsiai határvillongások 

mögött? – Veres Szabolcs

31. Digitális jegybankpénzek a geopolitika 

dimenziójában – Pintér Luyi

35. Létezik-e az arab egység?  

– Rostoványi Zsolt

39. Öt érv amellett, hogy a 21. század 

Eurázsia évszázada

40.
Könyvajánló
40. A kínai geopolitikai gondolkodás –  

„Egy övezet, egy út” kínai szemszögből  

– Horváth Levente

40. Új korszak fóruma – Eurázsia Szemle,  

a hiánypótló folyóirat

41. Rendezetlen bolygónk kormányzása  

– Ralph C. Bryant

41. A nemzetközi kapcsolatok atlasza  

– 100 térkép, hogy megértsük a világot 

1945-től napjainkig – Pascal Boniface

44.
Változó világ
44. Peking és Moszkva éles helyzetben  

– Stier Gábor

47. Széttöredezett az egypólusú világ  

– Moldicz Csaba

49. Borúlátást hozott a német váltás  

– Hernádi Zsuzsa

52. Népfelkelés nép nélkül  

– Sitkei Levente

55. Világkiállítás a jövő csomópontján  

– Tóth Loretta

59.
Sport
59. Télen-nyáron olimpia Pekingben  

– Bőle Tamás

62. Fukuoka helyett Budapest a vizes 

sportok fővárosa – Novák Miklós

65.
Selyemutak szálain
65. Tartós béklyóvá válhat a chiphiány – 

Andor Attila

69. A kínai adósságcsapda mítosza  

– Hecker Flórián

73. Ázsiai előny a világversengésben  

– Pető Sándor

77. Gyorsítva előznek az ázsiai e-autók  

– Pető Sándor

83.
Kultúra–Múltidéző
83. Az indiáner bűvöletében  

– Bertók T. László

88. Hagyományok és modernség a keleti 

oktatásban – Balogh Sándor

92. Az elhagyott éden  

– Margittai Gábor

97. Kurultájon a Turán ereje  

– Ágoston Balázs

100. Varázslatos magyar múlt Sanghajban  

– Barta Boglárka

105.
Gasztronómia
105. Az ázsiai gasztronómia hazai 

nagykövete – Szalma György

109. 
Színes mozaik

54


