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vagyunk, hiszen a társadalomban viszonylag kevesen mûvelik ezt a szakterületet” – tartotta

szükségesnek megjegyezni Boldizsár Gábor. Összességében tehát jól állnak, de van-

nak feladatok, amelyeket el kell végezniük, vannak feladatok, amelyeket a tisztkép-

zés fenntartása keretében meg kell vizsgálniuk és vannak feladatok, amelyeket a

hadtudomány fejlesztése, definiálása és szinten tartása érdekében kell végezniük.

A hadtudomány szempontjából fontos tisztázandó kérdés, hogy hogyan defini-

álható a haderõ szerepe a 21. században, hogyan értékelhetõk az említett konfliktu-

sokban való közremûködés katonai tapasztalatai.

A jövõ nagy kérdései, – amelyek a kar helyzetét is érintik, – hogy Magyarország-

nak milyen aktív és tartalékos hadereje van és Magyarország haderejének milyen a

társadalmi beágyazottsága és a „láthatósága”.

Tálas Péter

A tudományközi kapcsolatokról
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„Az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara igen kedvezõ pozícióból indul, hiszen

kitûnõ a személyi állománya, az oktatók kb. 74–76%-a rendelkezik tudományos fokozattal,

közöttük a tudomány doktora fokozattal” – kezdte elõadását Tálas Péter. Jelenleg legfon-

tosabb feladatuk az alapképzés és a mesterképzés beindítása és felkészülés a doktori

iskola igény szerinti létrehozására.

Az integráció és az együttmûködés azért különösen fontos, mert a modernkori

kihívások és a modernkori problémák egyikét sem tudja egy-egy tudományág önál-

lóan megoldani. Ezt példázza az ukrán válság és a menekültprobléma is. Az elõbbi

többszintû válság. Legalább három nagy szintjét érdemes megkülönböztetni: a nem-

zetközit, a regionálist és a belsõt, amelyek mindegyikének feltárására különálló tudo-

mányos eszközök alkalmazása, tudományterületek összefogása szükséges. Ezek

közé tartozik például a nemzetközi tanulmányok, a hadtudomány (l. hibridháború,

amely azonban nem csupán a hadtudomány problémája).

Ukrajna fõ kérdése a modernizálódás módja: az orosz típusú, az európai típusú,

vagy valamely köztes megoldás. Ennek feltárásához a társadalomtudomány, a köz-

gazdaságtudomány és egyéb tudományok eszközrendszere szükséges. A belsõ prob-

lémák tárháza rendkívül széles, hiszen az államtudománynak, a történettudomány-

nak sokat kellene foglalkoznia azzal, hogy az ukránok miért nem képesek olyan nem-

zeti elõképet maguk elé tárni, mint például a romának vagy a magyarok, a lengyelek.
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Fel kellene tárni az országon belüli hatalmas megosztottság okait a keleti és a nyugati

területek között, amelynek nemcsak etnikai, identitásbeli, de gazdasági, társadalmi és

egyéb vonatkozásai is vannak. Külön kérdés, hogy mit lehet kezdeni egy olyan ország-

gal, amelyet húsz-egynéhány éve az oligarchák irányítanak. És e rendszer lebontása

nélkül nem lehet mit kezdeni, mert eleve megfojtja a kezdeményezéseket.

Minden korábbinál nagyobb szükség van tehát a tudományterületek közös erõ-

feszítéseire! Nem biztos, hogy erre a magyar tudományos élet felkészült, hiszen pél-

dául a Magyar Tudományos Akadémia sokkal jobban értékeli az egyéni teljesítmé-

nyeket, mint a csapatmunkát. Mindenkitõl önálló kötetet vár, miközben ki-ki az õt

foglalkoztató problémákkal összefüggésben egyedül nem tud olyan jót írni, mintha

együtt alkot más szakterületek mûvelõivel.

A jelenlegi migrációs válság rendkívül sok kérdést vet fel a hadtudomány, a böl-

csészettudomány, a társadalomtudomány, a gazdaságtudomány problémái közül.

Az egyik legfontosabb stratégiai kérdés, hogy ne kizárólag a problémakör egyetlen

szeletét lássuk és láttassuk hallgatóinkkal. A közelmúltban írtak ezzel kapcsolatban

egy összefoglalót, amelynek – meglepetésükre – igen nagy visszhangja volt. A migrá-

ció egy olyan rendszer, amelybe az egyetlen területen való beavatkozás nem hoz,

nem hozhat eredményt. Mivel a migráció hullámszerûen mûködik, ennek megfele-

lõen hullámtörõket kellene elhelyezni az útjában.

A hadtudomány egyik nagy kérdése, hogy miért nem ott kezeljük a problémá-

kat, ahol azok keletkeznek, hogy egyáltalán képes-e Európa például Líbiában kezelni

a konfliktust? Ez persze nemcsak a hadtudomány számára kérdés. Legalább annyira

az például az államtudomány számára, hiszen láthatóan nem tudunk létrehozni nor-

málisan mûködõ állami struktúrát, stabilitást.

Ugyanilyen fontos kérdés, hogy a környezõ országok menekültügyi rendszerét

hogyan tudjuk megerõsíteni. Miért csak most, 2015-ben jutunk el odáig, hogy pél-

dául Törökországban, Libanonban és másutt olyan feltételeket kellene kialakítani,

amely megtartja a menekülteket.

Nagy kérdése a nemzetközi kapcsolatoknak, a diplomáciának, hogy miért nem

tudjuk rávenni a környezõ országokat, például Macedóniát, Szerbiát az együttmûkö-

désre, akár kényszerrel (ez is benne van), akár a közös érdekek felismertetésével?

A nemzetközi jog szempontból további nagy kérdés, hogy miért olyanok jelen-

leg a nemzetközi migrációs szabályozás normái, amelyeket egyszerûen nem lehet

betartani. Miért van az, hogy a dublini határozatokat, – amelyekre mindenki hivat-

kozik, – nem lehet végrehajtani a schengeni rendszer keretei között? Hogyan oldjuk

meg azt a problémát, hogy egyszerre tiltott a menekültek fogva tartása és ugyancsak

egyszerre szeretnénk megakadályozni, hogy a migránsok fel-alá flangáljanak a

schengeni térségben?

Senki nem kérdõjelezheti meg, hogy szükség van a schengeni határok védel-

mére még akkor is, ha tudjuk, hogy ez a határvédelem nem lesz elegendõ az összes

többi eszköz megfelelõ alkalmazása nélkül.

Nagy kérdések ezek. Az embercsempészet kérdése például a rendészettudo-

mány, vagy kriminológia egyik döntõ kérdése. Mindig volt ilyen jelenség. Betölti azt

a piacot, amelyet nem tudunk szabályozni.
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Aztán vannak olyan kérdések, amelyekkel még nem is foglalkoztunk igazán,

például az etnikai integráció kérdésével. Azzal ugyanis, hogy mit fogunk kezdeni

azokkal, akiket integrálni akarunk.

Ma ott tartunk, hogy azt gondoljuk: csupán választás kérdése, hogy Európa

befogadó lesz-e vagy sem. És a legrosszabb az, ha kizárólag a médiára és a politiku-

sokra bízzuk azt, hogy ezekre a kérdésekre választ adjanak. Ahhoz azonban, hogy

tudjunk válaszokat adni, minden tudománynak (a hadtudománynak is) a korábbiak-

nál nyitottabbnak és együttmûködõbbnek kell lennie, felismerve azt, hogy nem old-

hatjuk meg a problémákat egymás nélkül!

Németh József Lajos

Az MHTT és az ifjúsági szervezõdések

együttmûködésérõl
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Németh József Lajos elõadásában elmondta, hogy amikor a Társaság megalakult,

akkor õ 12 éves volt.

Mondandójában arra a kérdésre kereste a választ, hogy az együttmûködés kap-

csán az elmúlt idõszakban milyen elõre lépési lehetõségek merültek fel a Társaság és

más szervezetek között, adott esetben az ifjúság megszólításával kapcsolatban. Utób-

bival kapcsolatban fõként a Biztonságpolitikai Szakkollégiumban szerzett tapasztala-

taira kíván hivatkozni, amellyel a Társaság rendkívül gyümölcsözõ és jól dokumen-

tált kapcsolatot alakított ki.

Abból kíván kiindulni, hogy mit is jelenthet az általa képviseltek számára a

Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT), mint potenciális tartalom. Véleménye

szerint az ifjúság számára a legfontosabb hívó szavak a tudás és a tapasztalat. A tudás

egyik összetevõje az, amellyel a MHTT mint szervezet és annak tagjai rendelkeznek,

és amely motiválja a Társasághoz kapcsolódó fiatalokat azzal, hogy a Társaság idõ-

sebb tagjai segítik az általuk gondozott témák iránt érdeklõdõ fiatalok szakmai fel-

emelkedését. Az említett tudás másik összetevõje a fiatalokban meglevõ útkeresésbõl

táplálkozik, amelyre ösztönzõleg hat a személyre szabott törõdés. A tapasztalat

részint azt jelenti, amivel a jelenlévõk rendelkeznek, és amibõl hiány van, és amely a

kereslet és a kínálat keresztezõdésébõl emelkedik ki.
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