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James L. Gelvin (1951. február 12. –) a Közel-Kelet történelmének tudósa. 1995 óta a Los Angeles-i 
Kaliforniai Egyetem (UCLA) történelem tanszékének oktatója. Pályafutása során gyakran érte-
kezett a Közel-Kelet történetéről, különös hangsúllyal a nacionalizmusra és a modern Közel- Kelet 
társadalom- és kultúrtörténetére. Alapszakos diplomáját a Columbia Egyetemen szerezte meg 
1983-ban, míg mesterszakos diplomáját ugyanezen egyetem Nemzetközi és Közügyi Iskolájában 
vehette át 1985-ben. Doktori disszertációját 1992-ben védte meg a Harvard Egyetemen. Mielőtt 
csatlakozott az UCLA karához, Gelvin a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT), a Bos-
ton College-ban és a Harvard Egyetemen tanított.

Az özönvíz előtt: a Közel-Kelet 1945 és 2011 között
A könyv első fejezetében a szerző a „Közel-Keletnek”, mint fogalomnak a tisztázására és meghatá-
rozására tesz kíséretet, mely során leírja, hogy az elnevezés a Marokkótól keleti irányban Iránig hú-
zódó térséget jelöli. Felfogása szerint magában foglalja Észak-Afrika területén Marokkót, Algériát, 
Tunéziát, Líbiát és Egyiptomot, valamint Délnyugat-Ázsiában Szíriát, Libanont, Izraelt, Paleszti-
nát, Jordániát, Irakot, Iránt, Kuvaitot, Szaúd-Arábiát, Bahreint, Katart, az Egyesült Arab Emírsé-
geket (EAE), Ománt, Jement és az Európába átnyúló Törökországot. Kifejti, hogy a térségben élők 
az etnikai, nyelvi és vallási csoportok széles skáláját reprezentálják. A három legnagyobb etnikai 
csoport az arab, a türk (török) és az iráni. A túlnyomó többséget az arab etnikum alkotja (2015-ös 
adatok alapján a közel-keleti térségnek mintegy 345 millió arab származású lakosa van). 

A könyvből megtudhatjuk, hogy a Közel-Keleten élők többsége az iszlám vallást követi, amely két 
fő ágra, a síita és a szunnita irányzatra bomlik. E két fő irányzat közötti szakadás hagyományának 
továbbélése nagy jelentőséggel bír a régióban végbemenő politikai csatározások megértése szem-
pontjából. 

1  Tárik Meszár, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának Közel-Kelet kutatója; az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorandusza; az MCC PhD programjának résztvevője.

A szerző külön kitér az 1916-os Sykes-Picot egyezményre, amelyről elmondja, hogy az idők során a 
Közel-Keleten mesterséges módon kialakított államhatárok jelképévé vált. Gelvin szerint a valóság 
azért némiképp mást mutat. Elmondja, hogy Nagy-Britannia és Franciaország birodalmi érdekei 
alapján döntötte el, hogy mely országokat egyesíti vagy választja szét, ilyen módon hozva létre ál-
lamkezdeményeket (protoállamokat). Így hozta létre Nagy-Britannia a háborút követően Irakot és 
Jordániát, Franciaország pedig Libanont és Szíriát.

Gelvin arról is beszél, hogy a Közel-Kelet államainak többségét az „autoriter rendszerek” kategóri-
ájába sorolják. Szerinte az autokratikus államberendezkedés már a kezdetektől fogva megtalálható a 
legtöbb közel-keleti állam DNS-ében. A szerző ezzel kapcsolatban egy sajátos felosztást is ismertet, 
miszerint, a térségben létrejött államok három kategóriába sorolhatók:

•  Az elsőbe azok tartoznak, amelyek a két világháború között jöttek létre (Törökország, Irán 
és Szaúd-Arábia);

•  A második kategóriába azok az államok sorolhatók, amelyek megőrizték azokat a struktú-
rákat, amelyeket a gyarmatbirodalmak alakítottak ki vagy óvtak meg a függetlenség elnye-
rését követően (pl. Marokkó, Jordánia, Bahrein stb);

•  A harmadik kategóriába a gyarmati rendszer felbomlását és függetlenségük elnyerését kö-
vetően a korábbi rendet sutba dobva köztársasági államformát kialakító országok tartoznak 
(pl. Tunézia).

A szerző kifejti, hogy habár az olaj már 1938 óta áramlik ki az Arab-félszigetről, a Közel-Kelet ál-
lamai ennek mindent megváltoztató mivoltát csak az 1970-es években kezdték realizálni. Ekkortájt 
sikerült az olajtermelő országoknak a saját olajukkal kapcsolatos árképzést, termelési kvótákat és a 
tulajdon feletti ellenőrzési jogot megszerezni az iparágat addig uraló külföldi olajcégektől. Ezt kö-
vetően némelyik arab ország a mesés gazdagság időszakába lépett.

Az arab felkelések és utóhatásuk
Gelvin részletesen elemzi az arab világban végigsöprő forradalmak sorozatának, az ún. arab tavasz-
nak a főbb eseményeit. Elmondja, hogy egy tunéziai utcai árus felgyújtotta magát a helyi önkor-
mányzat egyik épülete előtt a tunéziai Sidi Bou Said városában, amiért a rendőrök elkobozták áru-
készletét és nyilvánosan megszégyenítették. A tunéziai polgárok azanosultak Bouazizi kilátástalan 
helyzetével, ami után tiltakozások láncolata vette kezdetét, és az egész ország területére kiterjedtek. 
A tunéziai demonstrálók többek között a munkanélküliséget, a magas élelmiszerárakat, a korrupci-
ót, a szabadságjogok hiányát tették szóvá. 2011. január 14-én, kevesebb mint egy hónappal Bouazizi 
önfelgyújtása után, a hadsereg körülvette az elnöki palotát, és az elnök, Ben Ali pedig lemondott.

Gelvin elmondja, hogy az elégedetlenség nem csak Tunéziát érintette. Kifejti, hogy a huszonkét arab 
ország közül legalább tizennyolcban törtek ki tiltakozások vagy felkelések. Sztrájkok és kormányel-
lenes demonstrációk robbantak ki Egyiptomban is, és 2011. február 11-én lemondatták Hosni Mu-
barak elnököt. Nem sokkal később a líbiai és a szíriai felkelés hosszú, erőszakkal tarkított konflik-
tusokat idézett elő. Érdekesség, hogy a demonstrációk a gazdagabb monarchiákban is történtek, 
ugyanis tüntetéshullám ment végbe Bahreinben, amit a kormány keményen megtorolt. Marokkóban 
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és Tunéziában a kormányok ígéretekkel csillapították a demonstrálók haragját. A nagy olajvagyon-
nal rendelkező szaúdi kormány 130 milliárd dolláros juttatáscsomagot ígért a polgárainak. Ezek 
voltak az ún. arab tavasz felkeléssorozat főbb színhelyei. 

Gelvin kifejti, hogy az arab tavasz elnevezés nem feltétlenül szerencsés. Fontos tudni, hogy a felke-
léseket nem lehet teljes mértékben arabnak nevezni (pl. Líbiában berberek is lázadtak). Emellett az 
események nem egyetlen évszak leforgása alatt történtek, hanem sokkal több időt vettek igénybe.
Gelvin elmondja, hogy összességében véve öt olyan tényezőt (három mélyen gyökerező és két eset-
leges) sorolhatunk fel, amelyek fogékonnyá tették az arab államokat a társadalmi elégedetlenséggel 
szemben. Ezek a következők:

•  A neoliberalizmus (a neoliberális elvek elszakították azokat a szálakat, amelyek a polgárokat 
kormányukhoz kötötték);

•  Az 1970-es évekre visszanyúló ún. emberi jogi forradalom (az emberi jogokról alkotott el-
képzelések átalakulása);

•  A törékenységük (a lakosság mindenütt nem a kormány, hanem a rendszer bukását köve-
telte);

• A demográfia;
• Az élelmiszerárak globális emelkedése.

A szerző egy fontos témára irányítja rá a figyelmet, miszerint, hogy az iszlamista mozgalmak miért 
váltak ilyen népszerűvé a Közel-Keleten. Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy Tunézia és Egyiptom első 
szabad választásait iszlamista pártok nyerték meg, de ez utóbbiak más országokban is jól teljesítettek. 
Négy okot jelöl meg a szerző:

• Utópiák (marxista vagy anarchista szerveződések);
• Bizonyos jogok visszaszerzése vagy kiterjesztése (egyenlő esélyek és reformok sürgetése);
• A helyi kultúra középpontba helyezése (egyetlen „gyógymód” a hagyományok felélesztése);
• Vagy az előbbiek valamilyen kombinációja.

A szerző kifejti, hogy a gazdag arab olajmonarchiákban az emberek nem a rendszer megdöntését, 
hanem annak újraértelmezését és korrekcióját követelték. Viszont Bahrein mindenképpen kivételt 
képez a másik öt monarchiához képest, ahol súlyosabb felkelések zajlottak.

Az író szerint a tüntetések részben azért voltak kudarcra ítélve, mert az arab világ lázadói szinte 
lehetetlen esélyekkel szembesültek. A demonstrálókat az tartotta össze, ami ellen harcoltak, és nem 
az, amiért felvették a harcot, emiatt sokszor alakultak ki belső viszályok. Emellett nem rendelkeztek 
semmilyen tervvel a rossz gazdasági körülményeikből való kilábalásra.

A szíriai dráma
Ebben a fejezetben a szerző a szíriai felkelésről értekezik, mellyel kapcsolatban kifejti: olyan régóta 
tart, hogy nem igazán lehet feleleveníteni annak kezdeteit. Ezt követően összehasonlítja az egyiptomi, 
a tunéziai és a szíriai eseményeket, és megállapítja, hogy azok négy lényeges pontban különböztek:

• Szíriában nem volt olyan szervezet, amely összefogta volna a megmozdulásokat;
•  A szíriai felkeléssorozatnak nem volt egy Tahrir térhez hasonló epicentruma. Líbia esetéhez 

hasonlóan a vidéki országrészekből indult ki;
•  A szíriai felkelés nem tudott előnyt csiholni a kormányzattól független szervezetek közre-

működéséből, mint amilyen saját országában a Tunéziai Általános Munkaszövetség fellé-
pése volt;

•  Tunéziában és Egyiptomban a hadsereg félreállt, majd erejét a diktátor elmozdítására ösz-
szepontosította. Ezzel szemben a szíriai hadsereg nem állt félre. 

Továbbá Gelvin elmondja, hogy a felkelésekhez egyértelműen hozzájárult a magas munkanélküli-
ség, valamint a globális felmelegedés okozta aszály (a gazdaságok 75%-a és az állatállomány 85%-a 
pusztult el) is. Emellett a szerző felhívja a figyelmet, hogy a szíriai, további három dologban külön-
bözött még más felkelésektől:

• Nagyobb mértékben vált katonai jellegű konfliktussá;
• Nagyobb mértékben keverték bele a vallást,
• Nagyobb mértékben vált mások által megvívott háborúvá.

Emellett a szíriai vezetést az azonos vallási csoporthoz való tartozás és a rokoni kötelékek tartották 
egyben. Ez a struktúra képes volt megakadályozni a puccsok kialakulását. Azonban nem árt észben 
tartani, hogy a polgárháborút megelőzően Szíria társadalmi berendezkedése nem vallási alapon nyu-
godott, viszont a rezsim mindent elkövetett azért, hogy a társadalmat bomlassza, azáltal, hogy sok 
apró felekezetre és etnikai csoportra szétbontja. 

Továbbá külföldi haderők mind a kormány, mind az ellenzék oldalán beavatkoztak a szíriai polgár-
háborúba. A kormányerők Oroszország és a libanoni Hezbollah, valamint Irán támogatását élvezik. 
Az ellenzéket viszont a Nyugat, valamint Szaúd-Arábia, Katar és Törökország támogatja. A szerző 
a szíriai ellenzékkel kapcsolatban kifejti, hogy 2016 nyarán több mint 100 000 harcos oszlott meg a 
meglehetősen nagy számú, különböző ellenzéki csoportok között.

A szerző kifejti, hogy a szíriai konfliktus négy lehetséges módon érhetne véget:
•  Patthelyzet a csatatéren, ami miatt a kormány ellenőrzése alatt maradnának a Damasz-

kusz-Aleppó vonaltól nyugatra húzódó területek, egy kurd kormány ellenőrzése alá kerülne 
a török határtól keletre fekvő terület, valamint különböző területek kerülnének különböző 
ellenzéki csoportok ellenőrzése alá.

• Megállapodás szerint történő felosztás;
• A felek tárgyalások során kialakított megállapodása;
•  Szíriának olyan egységes kormánya lenne, amely hatalmon van ugyan, de nem kormányozza 

országa teljes területét.
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Az Iszlám Állam terrorszervezet felemelkedése és hanyatlása

Ebben a fejezetben Gelvin az Iszlám Állam terrorszervezet eredetéről, tevékenységéről és annak jel-
lemzőiről értekezik. Különbséget tesz az al-Kaida és az Iszlám Állam taktikája között, mert míg az 
előbbi az ellenfeleit kimerítő harcokba hajszolja bele távol az otthonuktól, addig az utóbbi igyekszik 
területeket szerezni, amelyeket azután megtisztít a külföldi hatásoktól. 
Az Iszlám Állam stratégiai szemléletmódja három kulcsszóval fejezhető ki: 

•  Khilafa (kalifátus – al-Baghdadi és követői szerint az iszlámnak kalifátusra van szüksége – 
azaz olyan területre, ahol a muszlimok az igaz iszlámot gyakorolhatják);

•  Takfir (az Iszlám Állam szigorú iszlámértelmezésével vitába szállók hitehagyottnak nyilvá-
níthatók, amely „bűn” halálbüntetéssel sújtható);

•  Hijra (a muszlimoknak a Dar al-Harbból – a háború sújtotta lakóhelyről, azaz a nem mu-
szlim többségű területekről – a Dar al-Islamba, az iszlám hitűek lakóhelye vidékére történő 
vándorlását jelenti.

Néhány szakértő véleménye szerint al-Baghdadi egy negyedik elképzelést is magáévá tett: ez pedig 
nem más, mint az apokalipszis látomása. Az IÁ követői szerint a napjaink meg vannak számlálva, és 
eljön a pillanat, midőn az igazlelkűség felülkerekedik a hamis hit felett.

A szerző ezt követően egy érdekes aspektusra hívja fel a fegyelmet. Szerinte a terrorszervezet egy 
olyan jelenség része, amely visszaköszön szinte valamennyi vallásban, az egyistenhívő vallásokban 
pedig mindenképp. Elmondja, hogy időről időre születnek harcos mozgalmak, amelyek időlegesen 
felvirágoznak, majd a legtöbb esetben nyomtalanul eltűnnek. 

Gelvin kitér arra, hogy miképpen lehetett képes a terrorszervezet ilyen nagy területet ilyen gyorsan 
meghódítani. A siker egyik oka, hogy nem az Egyesült Államok haderejét célozták meg akcióikkal, 
hanem az iraki haderőt. Egy másik ok pedig, hogy Irak szunnita többségű vidékeinek a síita több-
ségű kormánnyal szembeni sérelmeit játszotta ki. A harmadik ok pedig az iraki hadsereg szétesése 
volt. Nem az Iszlám Állam diadalmaskodott, hanem az iraki haderő szenvedett vereséget. Az is 
probléma volt, hogy az amerikaiak 2003-ban szétkergették az iraki hadsereget, és tulajdonképpen az 
alapoktól kellett kezdeni mindent. Az is közrejátszott a vereségben, hogy az iraki haderőt a belföldi 
ellenzék visszaszorítása okán hozták létre, nem pedig, hogy a kívülről jövő ellenséggel vegye fel a 
harcot. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a haderő széteséséhez hozzájárult a Nuri al-Maliki 
vezette rezsim uralma alatt kialakuló a vallási és etnikai csoportok közötti viszályok, és az országot 
demoralizáló korrupció.

A szerző kitér arra a dilemmára is, hogy pontosan kik és miért csatlakoztak a terrorszervezethez. 
A szociológusok számos okot sorolnak fel, amelyek közül a leggyakoribbak a következők:

• Hisznek az IÁ által közvetített üzenetben;
•  Kényszerítik vagy erre ösztönzik őket (pl. bosszú, pénz, bajtársiasság, szexrabszolgák ígérete;
• Hatalom érzete miatt;
• Kaland ígérete;
• Az izgalom hajszolása stb.

Támogatók, helyettesítők és szabadúszók – Az új Közel-Kelet 
nemzetközi kapcsolatai
A hidegháború idején az USA sikeres politikát folytatott a régióban. Képes volt megőrizni a térség 
erőegyensúlyát, zavartalanul folyt a Nyugat olajellátása, biztosította a tengeri utakat és kereskedelmi 
korridorokat, valamint védelmet nyújtott Izraelnek is. Ami talán a legjelentősebb eredmény volt, hogy 
a hidegháború végére az Egyesült Államok tulajdonképpen kizárta a Szovjetuniót a Közel-Keletről. 

Gelvin arról is értekezik, hogy milyen szerepet játszik az olaj az új Közel-Keleten. Elmondja, hogy 
a 2015-ös adatok alapján az Egyesült Államok az elfogyasztott olaj 60%-át importálta, de ennek 
csak kis része származott az Arab-öbölből, és az USA négyszer annyi olajat importált Nyugatról. 
Az USA kevésbé akart egy ilyen ingatag és instabil régióra támaszkodni, ami miatt más beszállítók 
után nézett.

A szerző kitér a szaúdi-iráni konfliktusra is, amellyel kapcsolatban kifejti, hogy a 2010-es arab felkelé-
sek kirobbanása óta Szaúd-Arábia és Irán a szíriai polgárháborún kívül is számos egyéb konfliktusban 
és viszályban volt érintett. Libanonban az irániak a Hezbollahot támogatják, a szaúdiak ezzel szemben 
a szunnita többségű Jövő Mozgalmat. A két fél közötti ellenségeskedés még sokáig jelen lesz.

Ezt követően Gelvin Törökország közel-keleti szerepéről elmélkedik. Elmondja, hogy a 2010–11-es 
arab felkeléseket követően, a török kormány az egész Közel-Keleten ösztönözte a hozzá hasonlóan 
mérsékelt, populista rezsimek megalakulását. 

A szerző az izraeli-palesztin konfliktus alakulásával is foglalkozik. Leírja, hogy Izrael folytatta te-
lepüléseinek kiterjesztését Ciszjordániában. Épített ezen kívül egy „biztonsági kerítést” az általa 
igényelt föld és az előirányzott határain kívül lévő terület közé. A fal a ciszjordániai palesztin részre 
is átnyúlik, az így elszigetelt izraeli rész pedig magában foglalja Jeruzsálemet, valamint még számos 
települést.

Emberi biztonság az új Közel-Keleten
A szerző szerint, ha a Közel-Keletet, mint egészet kívánjuk az emberi biztonság nézőpontjából meg-
vizsgálni, akkor elmondható, hogy az arab világ jelenleg sérülékenyebbnek tűnik egyes problémák 
tekintetében, mint nem arab szomszédai. Ezek között szerepel az olajtól való túlzott függés, feleke-
zeti és etnikai viszályok, intervenciók, élelmiszer-ellátási gondok, rossz gazdasági helyzet stb.

Gelvin egy égető problémára is rávilágít, ami nem más, mint a népességnövekedés. A Közel-Keleten 
napjainkban mintegy 510 millió ember él – ennyire nőtt a népesség az 1980-as 287 millióról. Ez 
mindenképpen próbára teszi az erőforrásokat és nyomást gyakorol az államokra.

A szerző ezt követően kitér a vízkészletek csökkenésének problematikájára, ami miatt 2025-re a 22 
arab országból 18 vízhiánnyal fog küzdeni. Emellett a klímaváltozás is szignifikáns változásokat hoz 
a régió életébe, és szakértők szerint, ha az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátását nem sikerül 
csökkenteni, akkor a hőmérsékelt Dohában, Abu-Dhabiban és az iráni Bandar-Abbászban elérheti 
a 76 °C-ot, aminek hatására e régiók lakhatatlanná válnak.
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A könyv rövid értékelése
A könyv több szempontból is hiánypótló, mivel a Közel-Kelet jelenlegi helyzetéről egy rendkívül 
széles spektrumú összefoglalót prezentál az olvasóknak és mindezt világos, könnyen érthető stílus-
ban teszi. Azonban a címmel ellentétben, nem csak az aktualitásokra fókuszál, hanem megkeresi a 
jelenkor problémáinak gyökereit, amelyeket olykor évtizedekkel ezelőtti, vagy még annál is korábbi 
eseményekre vezet vissza. 

A könyv alaptézise, hogy a Szovjetunió összeomlását, az Egyesült Államok iraki invázióját és a 
2010-11-es arab tavaszt követően új Közel-Kelet alakult ki. Ehhez szorosan hozzátartozik az Iszlám 
Állam (IÁ) terrorszervezet megjelenése is, amelynek eredetét és történetét boncolgatja, valamint 
azokat az ideológiai tényezőket ismerteti, amelyek megkülönböztetik őket más dzsihadista csopor-
toktól, és szókimondóan pedzegeti a militáns szervezet sikereinek okait, és felvázolja a szervezet 
lehetséges jövőjét is.

Érdemes kiemelni, hogy a szerző különös figyelmet fordít a szíriai polgárháborúra, valamint annak 
a Közel-Keletre és az egész világra gyakorolt hatásait elemzi, majd a konfliktus lehetséges végkime-
neteleit állítja fókuszba. Gelvin más országokkal is foglalkozik, és elmondja, hogy az egyiptomi és 
bahreini rezsimek az ottani felkelések után még elnyomóbbá váltak, Líbia és Jemen pedig gyakorla-
tilag megszűnt államként létezni. A régió középhatalmai (mint például Törökország, Irán vagy Sza-
úd-Arábia) pedig továbbra is bonyolult játszmáikat vívják. A könyv tartalmaz továbbá olyan gyakran 
figyelmen kívül hagyott felkelésekről szóló elemzéseket, amelyek az Öbölben, Szaúd-Arábiában, 
Libanonban, Palesztinában vagy éppen Irakban történtek. 

Összességében véve a szerző nagy részletességgel vázolja fel az „új Közel-Kelet” társadalmi, politikai 
és gazdasági körvonalait, rávilágít a térség jelenlegi válságaira, és feltárja, hogyan fog tovább változni 
a régió az elkövetkező évtizedekben.

ROBERT D. KAPLAN:  
MARCO POLO VILÁGA VISSZATÉR

Bózsó Péter Tamás1

Kiadó: Pallas Athéné Könyvkiadó
Kiadás éve: 2018.
ISBN: 978-615-5884-14-6
Oldalszám: 272

Robert David Kaplan amerikai politikai újságíró, huszonegy külügyi és utazási bestseller könyv 
szerzője, amelyek között van a magyarul is megjelent A földrajz bosszúja. További művei az útinapló 
Adriatic (Adria), az amerikai diplomata Bob Gersony élettörténetét feldolgozó The Good American (A jó 
amerikai), a Dél-Kínai tenger geopolitikai problémáit középpontba állító Asia’s Cauldron (Ázsia 
lőporos hordója), az Indiai-Óceán geopolitikájával foglalkozó Monsoon (Monszun), a hideghábo-
rú utáni helyzetet elemző The Coming Anarchy (A közelgő anarchia) és az esszékötet Balkan Ghosts 
(Balkán szellemek). Legújabb könyve, a friss geopolitikai helyzetet taglaló The Tragic Mind (A tra-
gikus elme) 2023-ban jelenik meg. Írásait többek között a The Atlantic, a The Washington Post, a The 
New York Times, a The New Republic, a The National Interest, a Foreign Affairs és a The Wall Street 
Journal hasábjain publikálta. Az Egyesült Államokban a Külpolitikai Kutatóintézet geopolitikai 
részlegének vezetője. Tagja volt a Pentagon Védelmi Politikai Tanácsának és az Egyesült Államok 
haditengerészete tanácsadó testületének. A Foreign Policy magazin kétszer is a világ „100 legjobb 
globális gondolkodója” közé sorolta.

A könyv esszégyűjtemény
A könyv Kaplan esszéinek gyűjteménye. A 2016-ban írt címadó tanulmányt a Pentagon Kockáza-
telemzési Hivatala számára készítette, az Egyesült Államok katonai válaszlépései alcímmel. A kö-
tetben szereplő többi írása a The Atlantic, The National Interest, The American Interest magazinokban, 
valamint a The Washington Post napilapban jelent meg 2001 és 2016 között. Az esszéket öt fejezetbe 
sorolja, amelyek közül az utolsó, mintegy keretet adva a bevezető tanulmányhoz, epilógus és Kína Új 
Selyemút kezdeményezését elemzi.

A tizenharmadik század végén Marco Polo több évtizedes utazásba kezdett Velencéből Kínába az 
Európa és Ázsia közötti kereskedelmi útvonalon, a selyemúton, amely Kubiláj kán szerteágazó biro-

1 Bozsó Péter Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének PhD hallgatója.
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dalmának fő kapcsolódást szervező ereje volt. Visszaútra pedig a tengeri útvonalat választotta. Most, 
a huszonegyedik század elején a kínai rezsim egy szárazföldi és tengeri selyemutat javasolt, amely 
pontosan megismétli azt az utat, amelyet Marco Polo bejárt. Erre a hasonlóságra keresi a választ 
Kaplan, a geopolitikai összefüggéseket feltárva.

Stratégia
A jelenlegi geopolitikai alaphelyzet leírását az első fejezetben, abban is a címadó tanulmányban, 
adja meg a szerző. Európa eltűnik, miközben a Halford Mackinder által Világ-szigetnek nevezett 
Eurázsia belső kohéziója pedig nő, írja már az első mondatban. Azonban a kelet-afrikai kereske-
delmi kapcsolatok miatt akár az Afro-Eurázsia kifejezést is lehet használni a formálódó egységre. 
„A globalizáció a vallás és a kultúra gyengülése felé mutat, (ezért) szükségesnek látszik ezek újrafel-
fedezése, méghozzá szigorúbb, egysíkúbb, ideologikusabb formában.” Azonban „nem a civilizációk 
összecsapásának, hanem a mesterségesen újjáformált civilizációk összecsapásának lehetünk tanúi.”

A földrajzi megosztottság ezen új világban egyszerre erősödik és gyengül majd, a térkép kevésbé 
tisztává válik, a szuverén államok száma megnő, város és régióállamok alakulnak ki, jósolja a szer-
ző. A Kína által kiépítendő „Övezet és Út” tulajdonképpen a régi selyemút újjáéledt változata, ami 
hasonló szerepet tölthet be manapság, mint a régi akkortájt. Ezért „ha meg akarjuk érteni a mai 
Kína meghatározó stratégiáját, Kublaj kán birodalmánál nem is kell messzebb mennünk,” állapítja 
meg. „Mindezek alapján Eurázsia új térképének elsődleges kartográfiai rétegét a letűnt birodalmak 
alkotják. Jóllehet napjainkban már nem nevezzük őket birodalomnak, ám működésüket mégis a 
birodalmi szemléletmód határozza meg” – írja. „A világ a felszínen kozmopolitává válik, de – amint 
azt Kína és Oroszország példája mutatja – továbbra is a nacionalizmus jelenti az alapot.” Napjaink 
eseményeit szemlélve, hét év távlatából, valószínűleg igazat adhatunk a szerző előrelátásának.

Ezután azt elemzi Kaplan, hogy az Egyesült Államok milyen stratégiával reagáljon erre az új hely-
zetre. Ehhez az amerikai külpolitika változásait és ehhez kapcsoltan a haditengerészet szerepét vizs-
gálja, melynek ütőképességét meghatározó tényezőnek tartja. Az Egyesült Államok tengeri hatalom, 
állapítja meg a szerző. Az Amerika számára „a tengeri hatalom fenntartása az a megoldás, amely 
képes lehet biztosítani a geopolitikai egyensúlyt… Ezen a ponton érnek össze Alfred Thayer Mahan 
és Halford Mackinder ismert nézetei.” A tengeri és légi hatalmon alapuló „visszafogott külpolitika” 
gyakorlását ajánlja, mivel, ha a „megszállást választod, kormányoznod kell”, ami nagy költségekkel 
jár. Sokkal előnyösebb az USA érdekeinek megfelelő status quo-t fenntartani, elfogadva a fennálló 
rendszereket függetlenül attól, hogy azok demokratikusak-e vagy nem.

A fejezet záró része, amely Észak-Korea bukásának várható fázisait és lehetséges forgatókönyveit ve-
szi számba, csak első látásra lóg ki a sorból, hiszen „Koreában az USA háborús helyzetben van” már 
több mint ötven éve és „Korea nem engedi, hogy megfeledkezzünk az Egyesült Államok nyomasztó, 
birodalmakéhoz hasonló terheitől.” A szerző úgy látja, hogy az amerikai erőfeszítések ellenére a jö-
vőbeni egyesült Korea főleg a rivális Kína számára lesz előnyös.

A háború és annak ára
Ez a fejezet az Egyesült Államokért hősies áldozatok árán is kitartó katonák erkölcsiségét vizsgálja, 
amely szemben állhat a liberális értékeket valló civilek általános nézeteivel. A Vietnám újragondolva 
című írásában, sorra veszi az ilyen személyes hadibeszámolókat, amelyek megítélése szerint az ellen-
szél miatt nem jutnak el a szélesebb közönséghez. Az ilyen katonák számára a „kötelesség teljesítése” 
mindig elsőbbséget élvez a „parancs teljesítésével” szemben. „Egy frusztrált professzionális harco-
sokból álló katonai kaszt, amelyet mindenkor szoros ellenőrzés alatt tartanak liberális szellemiségű 
felettesei: ez az egészségesen működő demokrácia biztos jele” állapítja meg.

A „kis háborúk”, amelyek nem követelik meg a nemzet erőforrásainak teljes bevetését, és amelyek 
valójában birodalmi célok érdekében folynak, nem váltják ki a hátország együttérzését és ezzel prob-
lémákat okoznak a visszatérő sebesülteknek és katonáknak, állítja A sebesült hátország című írásában. 
A közvélemény pedig, meglátása szerint, a második világháború hőseit ünnepelve, nem képes mél-
tatni az olyan népszerűtlen háború hőseit, mint amilyen a koreai vagy az iraki háború volt.

Gondolkodók
Ebben a fejezetben a szerző három egymáshoz kapcsolódó, a liberális főáramtól eltérő nézeteket 
valló stratégiai gondolkódóról alkotott, többnyire pozitív véleményét ismerhetjük meg, akiknek élet-
útját és főbb műveit is ismerteti. Először Henry Kissinger védelmében szólal meg egy 2013-ban 
megjelent írásában, akit a szerző gyermekkorában „Vietnám szörnyetegeként” ábrázolt a közvéleke-
dés. Kissinger külügyminiszterként, egyetlen elvként, mindig az Egyesült Államok érdekeit követte, 
még akkor is ha ez szembe került a liberális értékekkel. Kaplan a továbbiakban is ezt az ellentmon-
dást vizsgálja, leírva az amerikai geopolitikai gondolkodás két fő iskoláját, a gyakran hangoztatott 
értékelvű megközelítést és a realista, érdekalapút a nemzetközi kapcsolatokban. A szerző ez utóbbi 
mellé tesz le voksát és bemutatja, hogy az érdekek követése, a végeredmény szempontjából, lehet 
erkölcsös is. Szerinte „Kissinger meglehetősen erkölcsösen cselekedett – persze csak ha elfogadjuk 
a kor hidegháborús előfeltevéseit.” Kissinger Kína politikájának emberbaráti sikerét is, az e politika 
révén lehetővé váló, Teng Hsziao-ping által kezdeményezett reformok eredményében, több mint 
egymilliárd ember drasztikus életszínvonal emelkedésében méri.

A második, példaképül állított gondolkodó személyiség a csodagyerekként indult Samuel P. Hun-
tigton, akivel a legrégebben, 2001-ben írt esszéjében foglalkozik. Huntigton „elméletei – például, 
hogy a korrupció előnyös is lehet; hogy a demokrácia és diktatúra közötti különbség kisebb, mint 
gondolnánk; illetve, hogy a ’60-as évek radikálisai puritánok voltak – egytől egyig provokatív né-
zeteket jelenítettek meg.” Éppen ezért ismerteti meg e gondolatok velejét az olvasókkal a szerző. 
Huntington könyvei általában hasonló utat futottak be, nem kaptak azonnali elismerést, nem kaptak 
tudományos díjakat és nem váltak ünnepeltté szakmai körökben, fogadtatásuk vegyes volt, ami ké-
sőbb átadta helyét egy széleskörű, de kelletlen elismerésnek. Ezt láthatjuk A civilizációk összecsapása 
és a világrend átalakulása című könyve kapcsán is, melyben már a közgondolkodásba is bekerült 
klisé szerint „civilizációk összecsapását” jósolja. Kaplan szerint azonban „érvelése jóval árnyaltabb és 
sokrétűbb, mint a legtöbben hajlandók lennének elismerni.” Huntington „könyvei azt szemléltetik, 
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miről kéne szólnia egy egyetemi oktató pályájának: a szabadságról, amely a biztos munkahely hátte-
rének köszönhetően lehetővé teszi (a tudós társadalom számára legalábbis) népszerűtlen, szokatlan, 
kellemetlen és merész nézetek kifejtését.”

Végül az „offenzív realista” John J. Mearsheimert mutatja be a szerző, akivel szemben azért fenn-
tartja kritikáit, ahogy a fejezet címében is sugallja: miért van John Mearsheimernek igaza (bizo-
nyos dolgokban)? A realizmus leírására Mearsheimer tanítványát Ashley J. Tellist idézi: „a realizmus 
idegen test az amerikai hagyományban. Tudatosan erkölcstelen, a lehető legnagyobb mértékben az 
érdekeket helyezi középpontba az értékek helyett egy elaljasult világban. Ugyanakkor a realizmus 
örök, mert pontosan tükrözi az államok valódi, értékalapú retorikájuk álarca mögött rejtőző valós 
viselkedését.” Mearsheimer, akinek A nagy téveszme – Liberális álmok és nemzetközi realitások című 
könyve 2022-ben jelent meg magyarul, szigorúan felépített struktúrákban ragadja meg a nemzetközi 
viszonyokat, őt kevésbé érdekli, hogy mit képesek elérni az egyes állami vezetők. Ebben más, mint 
Kissinger, aki „romantikus” és hisz abban, hogy tárgyalások útján meghatározó befolyást gyakorol-
hat a történelemre. Mearsheimer szerint Kína nem status quo hatalom, mint azt más realisták vélik, 
hanem regionális hegemóniára tör offenzív módon és ebben látja az Egyesült Államok számára a 
legnagyobb kihívást korunkban. Kaplan kiemeli, hogy a 2001-ben megjelent The Tragedy of Great 
Power Politics (A nagyhatalmi politika tragédiája) című könyvében Mearsheimer azt írja, hogy „ha 
Kína egyetlen hatalmas Hongkonggá válik, akkor nagyságrendileg négyszer akkora rejtett kapa-
citással fog rendelkezni, mint az Egyesült Államok, amelynek következtében Kína döntő katonai 
fölényre tesz szert.” Ha ebbe az irányba haladnak a dolgok, akkor e könyv klasszikussá fog válni, 
állítja Kaplan. Talán már az is, kérdezhetjük manapság.

Elmélkedés
E fejezetben a szerző korunk távlatairól szóló írásait gyűjtötte össze. „A globalizáció nem feltétle-
nül jár együtt a növekedéssel vagy stabilitással, azonban számos gazdasági és kulturális kapcsolatot 
hoz létre, amelyek együttesen felerősödve geopolitikai zűrzavarhoz vezethetnek gazdasági visszaesés 
esetén – és most éppen ez van folyamatban.” Kaplan szerint ebben az általa poszt-imperializmusnak 
nevezett korszakban általános jellemzőként a „középfokú anarchia” korába léptünk, Amerika világ-
béke felett őrködő éjjeliőr szerepe visszaszorulóban van, a hierarchiák pedig világszerte felbomlóban 
vannak. Azonban, tetszik-e vagy sem, „Amerika sorsa a vezető szerep. Erre mutat a földrajzi ténye-
zők mérlegelése.” Hiszen „a geopolitika nem más, mint az államok küzdelme a földrajzi tényezők 
adta háttérrel szemben. Amerika földrajzi adottságai a világon a legkedvezőbbek.” Két óceán és a 
kanadai sarkvidék védelmezi, ugyanakkor egy egész féltekére kiterjedő birodama.

Némi aktuálpolitikát is vegyítve ezekhez a gondolatokhoz, az előző fejezetben átfutott realizmushoz 
képest lakónikusan állapítja meg 2016-ban alkotott írásában, hogy Donald Trump nem realista, és 
azt kell feltételezni róla hogy híján van a történelmi érzéknek, ami alapvetően olvasással sajátítható 
el. A realizmus egyfajta fogékonyságot jelent nem pedig stratégiát, állítja. 

Ismét Marco Poloról
A 2015-ben írt zárótanulmány időbern megelőzte a címadó esszét. A szerző Hszianból kiindúlva 
bejárja Észak-Nyugat-Kína városait, Tunhuangot, Ürümcsit és Kasgart, összehasonlítva tapaszta-
latait a 21 évvel korábbi útjával. Az egykori egymillióról 3.8 millióssá váló Ürümcsi városa „Peking 
azon törekvésének lenyomata, hogy Közép-Ázsia kisebbségeit fejlődésbe fullasztva igyekezzen kéz 
alatt tartani.” Kína a népek börtöne, állapítja meg. Azonban „Kína földrajzának és etnikai összetéte-
lének széttartó hatásait ambícióinak összetartó ereje bőségesen kiegyenlíti.” Kasgarban a civilizációk 
durva összecsapásának volt szemtanúja a kínai hatóságok modernizációja által, amely ipartelepeket 
létesít betelepített han munkásokkal és ütközik össze az ujgur lakosság a törökországi tömegkultúrát 
másoló válaszával. Kína, miután biztosította a pásztornépek által lakott szárazföldi perifériáját, az 
országon belül tudva őket, már megengedheti magának, hogy a „tengerre törjön”, írja Kaplan. Azon-
ban „Kelet-Turkesztánban a legkifejezettebb Kína birodalomépítési törekvése, ugyanakkor éppen itt 
a legtörékenyebb a kínai állam hatalma.” „Egy Kasgarhoz hasonló helyet korábban talán a világ vé-
gére tartók útikönyveiből ismertek csupán. Elképzelhető azonban, hogy egyszer a geopolitikai világ 
központjává válik” – zárul a könyv.

A könyv rövid értékelése
A könyvet olvasva, esszékötethez képest igen jól felépített módon, friss, gondolatébresztő írásokat 
találunk, amelyek talán fölfűzhetők egy gondolati ívre: az általános amerikai liberális főáramhoz 
képest más, kritikus álláspontokat mutat be a szerző, a nemzetközi kapcsolatokban a realista meg-
közelítést és a konzervativizmust állítva a középpontba. A konzervativizmuson azt értve, ahogy azt 
Huntington Conservatism as an Ideology (A konzervativizmus, mint ideológia) című könyvében írja: 
a „klasszikus konzervativizmusnak nincsenek önálló megvalósítandó céljai. Valójában a konzervati-
vizmus nem más, mint »szilárd és szükséges« logika, amely a liberális intézmények fennmaradását 
hivatott biztosítani.” Szellemi inspirációért, ismeretszerzésért lapozzuk kedvünkre a könyvet! 


