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meghatározó kormányzóerő pragmatikus 
orien táci ós szándékától függően alakulhat. 
E törekvés eredményessége nem elhanyagol-
ható mértékben azon múlik, hogy milyen 
közlekedési/logisztikai ráfordítások árán le-
het a távoli értékesítési és beszerzési piacain-
kat elérni.

A világtengereken a közlekedés szabadsá-
gát a nemzetközi jog valamennyi országnak 
biztosítja, de a szárazföldi közlekedés lehetősé-
gét az adott közlekedési infrastruktúrákkal 
ren delkező országok magatartása határozza 
meg. Az egymással versengő transz eurázsiai 
vasúti korridorok egyes szakaszai közötti mű-
szaki különbségeken (az interoperabi litás hiá-
nyán) és a természeti-gazdasági környezeten 
túlmenően a forgalom alakulására, folyamatos-
ságára nagyobb hatást gyakorolnak a nagy- és 
középhatalmak (illetve etnikai csoportok) 
érdekei (Erdősi, 2013). E felismeréstől vezé-
relve arra összpontosítunk, hogy a korridorok 
milyen motivációk, érdekek „termékei”, és 
hogy az új útvonal valódi alternatívát képez-
het-e. Nem utolsósorban azzal, hogy a haté-
konyság érdekében az érdekeltek hajlandók 
módosítani (a beltengeri kompszakaszok 
kiiktatásával) a korridorok Európához köze-
li szakaszán.

Bevezetés

Szerteágazó következményei alapján század-
előnk globális gazdaságának földrajzi átren-
deződésében a legnagyobb horderejű válto-
zásnak Ázsia élre törését tekinthetjük. Az első 
számú erőközponttá előlépő, tágabb értelem-
ben vett Távol-Kelet (esetenként drámai) 
push–pull hatásai nemcsak a második és 
harmadik helyre átsorolódott Észak-Ameri-
kát és Európát, hanem a Rest of World-öt is 
érintik. Az atlanti-Európa vezető gazdaságai, 
félretéve az ideológiai, politikai különbsége-
ket, józan kereskedelmi megfontolások alap-
ján az utóbbi évtizedekben igen ran gos part-
nerré pozicionálták a Keletet. (Hamburg ki-
kö tői forgalmából a kínai viszonylatúak az 
1986. évi 0,6%-ról 2013-ra 47,4%-ra növeked-
tek – Shipping Statistics Yearbook, 1986, 2013). 
Sem Amerika, sem Európa számára nem 
kérdéses, hogy a globális gazdaság előnyeiből 
való részesedéshez Kelet-Ázsia éppúgy meg-
kerülhetetlen, mint ugyanakkor a dömping 
elleni védekezés szükségessége. (Így például 
a német–kínai „napelemháború” nyo mán 
hozott restrikciós intézkedések.)

A keleti kapcsolatok súlya külgazdasá-
gun k  ban természetszerűen a mindenkori 

1. A globális gazdaság erőközpontjai közötti 
szállítási adottságok, az Európa és Ázsia 
közötti forgalom aszimmetriája

A nyersanyag- és készáruszállítások közegét, 
módját, valamint útvonalait nagy vonalakban 
a földrajzi adottságok határozzák meg. Az 
egyes szállítási módok részaránya (modal split) 
tekintetében erős a különbség a kelet-ázsiai 
és a másik két erőközpont között. A Távol-
Kelet és Amerika között a csendes-óceáni 
viszonylag alacsony kockázatú tengerhajózá-
si, valamint légi útvonalak működnek. Ezzel 
szemben a Kelet-Ázsia és (Nyugat-) Európa 
közötti hajóút költségét a Szuezi-csatorna 
használati díján kívül a politikai, valamint az 
(előbbitől a legtöbb esetben nem független) 
élet- és vagyonbiztonsági kockázat is növel-
heti. (Kalózveszély a Szunda-szorosban és a 
Vörös-tenger bejárata körüli vizeken stb.) A 
polgári légi közlekedés a 20. század dereka 
óta többször is kénytelen volt módosítani 
transzeurázsiai vonalain. A Szovjetunió meg-
tiltotta légtere használatát a nemzetközi légi-
társaságoknak, ezért a Távol-Kelet és Nyu gat-
Európa közötti járatok hatalmas ke rülővel, az 
Északi-sarkon keresztül közlekedtek egészen 
az 1960/70-es évekig (Erdősi, 1998). A helyi 
háborúk, konfliktusok (Afganisztánban, Irak-
ban, újabban Kelet-Ukrajnában) ugyancsak 
a kritikus területek elkerülésére kényszerítik 
a légitársaságokat. Viszont az eurázsiai bikon-
tinensen fizikailag nincs akadálya az egymás-
tól távoli partnerek közötti szárazföldi áru-
áramlásnak, melynek (a sok ezer kilométeres 
távolságok miatt) gyakorlatilag a vasúti kor-
ridorok a hordozói. (A közúti árufuvarozás 
általában szomszédsági, illetve a nagyobb 
nemzetközi régión belüli viszonylatokra szo-
rítkozik.) Bár a korridorokra az áruszállítás-
nak mindössze a 3,0–3,5%-a jut, ehhez képest 

jóval nagyobb a jelentőségük, miután a ten-
geri úttal szemben fizikailag érzékeny és rö-
videbb eljutási időt igénylő nagy értékű 
(job bára konténeres) szállítmányok adekvát 
hordozója a vasút (Erdősi, 2008).

A három globális erőközpont közül a 
legnagyobb kontinensközi forgalmat Ázsia 
keleti fele kelti. Sajátos termelési struktúrája, 
valamint energiahordozó-, illetve nyersanyag-
forrásainak korlátozottsága okán Kína, Japán 
és Korea beszerzési és értékesítési piaca földrajzi-
lag meglehetősen elkülönül. Ugyan a távol-kele-
ti feldolgozóipar korszerűsödésével a fajlagos 
anyagigényesség mérsékelten csökkenő irány-
zatú, azonban a megtermelt áruk fizikai tö-
mege tovább növekszik, az energiahordozók 
(kiváltképpen a kőolaj) iránti igény pedig 
drámai méreteket ölt. Ezért az import és ex-
port tömegének mennyiségi viszonyában (a 
gyakori kisebb amplitúdók mellett) összessé-
gében alig mutatkozik változás; a Távol-Ke-
letre továbbra is az Ausztráliából, Afrikából és 
Latin-Amerikából származó erős importtöbb-
let lesz jellemző (Erdősi, 2013). Szállításszerve-
zési szempontból nem elhanyagolható a fu-
varozás indulási és célterületeinek chorologi-
kus viszonya. Az áruáramlás irányok szerinti 
jelentős különbsége miatt csak ritkán van 
mód arra, hogy az exportáruval töltött kon-
ténerek, illetve az import (jobbára ömlesztett) 
áruval teli hajóterek visszáruval feltölthetők 
legyenek. Ezért az üres konténerek visszaszál-
lítása, illetve az üres hajótér a külkereskedelem 
költségeit nem elhanyagolható módon nö-
veli. Miután Kelet-Ázsia számára Európa el-
sősorban (készáru-) értékesítési piac, az árufor-
galom közel kétharmada K–Ny, és csupán 
bő egyharmada Ny–K irányú. E drasztikus 
tömegbeli aszimmetria költségnövelő ténye-
zőként terheli a transz- és periázsiai szállítási 
rendszereket (Erdősi, 2006).
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2. A bikontinenst átszelő 
(transzeurázsiai) vasúti korridorok 
nagy- és középhatalmi erőterekben

Az Ázsiát délről nagy ívben megkerülő peri-
kontinentális (a Szuezi-csatorna kivételével), 
gyakorlatilag feltételek nélkül használható 
nemzetközi tengeri útvonalakkal szemben a 
20. század elejétől működő Transzszibériai 
vasút egyetlen birodalom területén, az 1990-
es évektől tervezett Új Selyemút pedig (közel 
tucatnyi országot érintve) nagy- és középha-
talmi érdekek által befolyásoltan alakul ki.

Az első land-bridge, az Orosz Birodalom 
transzszibériai vasútja • A Moszkvától Szibé-
rián keresztül a Csendes-óceánig tartó mega-
vasút létesítésének legfőbb célja a birodalmon 
belüli kohézió és a nagyhatalmi pozíció 
erősítése volt. A cári udvar felismerte a feltö-
rekvő Japán részéről az Orosz-Távol-Keletet 
fenyegető veszélyt, és egyben Szibéria betele-
pítésének szükségességét is, hogy a lényegé-
ben inkább csak a térképen és a joganyagban 
létező (virtuális) hatalmi tér a tényleges birtok-
ba vétele után nagy teljesítményű gazdasági 
térré konvertálódjon. A mintegy 8000 km 
hosszú vasútvonal képletesen a bikontinentális 
birodalom „nadrágszíjának” szerepét kellett, 
hogy betöltse. 

A „gőzkorszak” legnagyobb és kiemelkedő 
katonastratégiai fontosságú közlekedési infra-
struktúrájának gazdasági haszna megkérdője-
lezhetetlen (Westwood, 1964). Egyrészt azzal, 
hogy a befektetett tőke már az első világháború-
ig megtérült, másrészt az amerikaihoz hason-
lítható rendkívül gyors regionális fejlődést ered-
ményezett Szibériában (Die Vermehrung…, 
2001; Metzer, 1977). A szovjet korszakban a 
Transzszib mentén nehézipar telepítésével, 
óriás erőművek létesítésével és az alaposan 
megnövelt szállítási kapacitás adta lehetősé-

gekkel megalapozottan hatalmas urbanizált 
gazdasági tengely jött létre.

A Transzszib forgalmát és ezzel a gazdasá-
gi tengely súlyát hathatósan növelték az 
1930-as évektől kezdődően megépített, észak 
és dél felől becsatlakozó vonalak (1. ábra), kü-
lönösen a Mongóliába tartó kiágazás, amely 
elősegítette a vazallus Mongol Népköztársa-
ságnak a szovjet politikai-gazdasági térbe való 
integrálását (Radnaabasaryn… 2000).

A Transzszib infrastrukturális monopol-
helyzetet élvezett a legutóbbi időkig a transz-
eurázsiai nemzetközi tranzitszállításban. A 
szovjet vezetés paranoiája olyan súlyos volt, 
hogy közel fél évszázadig nem engedélyezte 
a területén átmenő nemzetközi közlekedést. 
A Transzszib is csupán a belföldi közlekedést 
és a szovjet külkereskedelmet szolgálta. Meg-
nyitását a nemzetközi tranzit számára az 1960-
as évektől gazdasági (pl. konvertibilis valuta-
bevétel) és politikai tényezők kényszerítették ki. 

A transzeurázsiai szállítás lehetősége egy 
ideig elsősorban a két távol-keleti ipari hata-
lom, Japán és Dél-Korea számára volt nagy 
fontosságú, miután termékeik piaca egyre 
in kább kiterjedt Európára. Logisztikai meg-
fontolásból a széles nyomtávú vagonokba 
rakott keleti áruk legnagyobb nyugati disztri-
búciós desztinációja Dél-Finnországban ala-
kult ki. Kétségtelen, hogy a (főként a Helsin-
ki konferencia után érzékelhető) politikai 
enyhülés is hozzájárult ahhoz, hogy a transz-
szibériai tranzitforgalom mérete az 1980-as évek 
végén érte el tetőpontját (Lebendiger Verkehr…, 
1989). A Szovjetunió szétesése után a tranzit-
forgalom is drasztikusan visszaesett, majd az 
1990-es évek végétől ismét lassan emelkedő 
irányzatúvá vált, de most már a kínai áruk 
megjelenésének köszönhetően (Kulke-Fied ler, 
2004). Az új helyzet a nagy (40 lábas) konté-
nerek mozgatását is lehetővé tevő műszaki 

fejlesztésekre, a forgalomszervezés javítására 
ösztönözte az Orosz Vasutakat.

Oroszország ma is mindent megtesz (és 
a jövőben is várhatóan további hathatós in-
tézkedéseket hoz) a forgalom növeléséért. 
(Már nem kizárólag az ebből származó pénz-
bevétel érdekében, mint inkább a nagyhatal-
mi tekintély megtartása okán.) Hogy ez ma-
radéktalanul sikerülhet-e, az alapvetően attól 
függ, hogy létrejön-e és milyen hatékonyság-
gal működtethető a Transzszib egyelőre csak 
nascens állapotban levő versenytársa.

Az „Új Selyemút” mint a Transzszib 
(egyelőre kisesélyes) versenytársa • A Transz-
szibbel ellentétben tervezett új transzeurázsiai 
korridor vonala számos (gazdasági struktúrá-

ban, színvonalban, társadalmi viszonyokban, 
kultúrában és – ami témánk szempontjából 
leglényegesebb – a nemzeti vasútrendszere 
infrastruktúra-szabványaiban, vontatási mód-
jában, szolgáltatási rendszereiben is különbö-
ző) országot fűz fel. 

A Közép-Ázsiát és a Kaukázus országait 
Ny–K irányban keresztülszelő vasúti korridor 
egymáshoz kapcsolódó nemzeti szakaszai 
ugyan túlnyomóan már léteznek, csak éppen 
néhány körülmény miatt egyelőre nem mű-
ködnek egy nagyon várt, teljes hosszában 
folyamatosan üzemelő interoperábilis korri-
dor aktív szegmenseként. A Kína csendes-
óceáni partjától Európáig tartó korridor leg-
hosszabb (több száz kilométeres) hézaga 

1. ábra • A transzeurázsiai vasúti korridorok • Jelmagyarázat: a – széles nyomtávú pályák; b – szé-
les nyomtávú csatlakozó vasutak Európában; c – normál nyomtávú pályák Kínában és Iránban; 
d – normál nyomtávú csatlakozó vasutak Európában és Törökországban; e – nyomtávváltás 
határállomáson; f – tengeri vasúti kompvonalak; 1 – Transzszib törzsvonal; 1a – Transzszib–
Kazahsztán; 1b – Transzszib–Mongólia; 1c – Transzszib–Mandzsúria mellékvonal; 2 – Közép-
ső korridor; 3 – TRACECA. Kivágat: Észak-Korea–Kína/Oroszország vasúti összeköttetések. 
(Forrás: Jane’s World Railways, 2011–2012 és több tanulmány adataiból szerkesztette a szerző.)



713

Magyar Tudomány • 2015/6

712

Erdősi Ferenc • A keleti nyitás logisztikai adottságai

2. A bikontinenst átszelő 
(transzeurázsiai) vasúti korridorok 
nagy- és középhatalmi erőterekben
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lezhetetlen (Westwood, 1964). Egyrészt azzal, 
hogy a befektetett tőke már az első világháború-
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gekkel megalapozottan hatalmas urbanizált 
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Ny–K irányban keresztülszelő vasúti korridor 
egymáshoz kapcsolódó nemzeti szakaszai 
ugyan túlnyomóan már léteznek, csak éppen 
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1. ábra • A transzeurázsiai vasúti korridorok • Jelmagyarázat: a – széles nyomtávú pályák; b – szé-
les nyomtávú csatlakozó vasutak Európában; c – normál nyomtávú pályák Kínában és Iránban; 
d – normál nyomtávú csatlakozó vasutak Európában és Törökországban; e – nyomtávváltás 
határállomáson; f – tengeri vasúti kompvonalak; 1 – Transzszib törzsvonal; 1a – Transzszib–
Kazahsztán; 1b – Transzszib–Mongólia; 1c – Transzszib–Mandzsúria mellékvonal; 2 – Közép-
ső korridor; 3 – TRACECA. Kivágat: Észak-Korea–Kína/Oroszország vasúti összeköttetések. 
(Forrás: Jane’s World Railways, 2011–2012 és több tanulmány adataiból szerkesztette a szerző.)
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Nyugat-Kínában közvetlenül a Szovjetunió 
felbomlása előtt, csak 1990-ben szűnt meg, 
amikor a normál nyomtávú kínai pálya elér-
te a széles nyomtávú kazah hálózatot (Hall, 
1997). E mozzanat felkeltette a hipotetikus 
közép-ázsiai korridor valamennyi érintettjé-
nek sokféle érdektől vezérelt érdeklődését. 
Közös nevezőjük Oroszország elkerülésének 
(ezzel monopolszerepe megtörésének) szándé-
ka volt. Kezdeményezői között már kezdetben 
ott voltak a tenger nélküli közép-ázsiai orszá-
gok, amelyek a kikötők elérésének meg köny-
nyítésére törekedtek. Ugyancsak erős ér deklő-
dést mutatott e korridor iránt az Európai Unió 
(Fehér könyv…, 2001) – a távoli posztszov jet 
potenciális piacterületekre való eljutásnak kü-
lönleges fontosságot tulajdonítva. E megfon-
tolások alapján dolgozták ki a nyugati szak-
értők a TRACECA-projektben (URL1) testet 
öltött Új Selyemút koncepciót, melynek 
programját az érdekelt országok az 1993. évi 
bakui értekezleten írták alá (Erdősi, 2005).

A TRACECA útvonalát eredetileg meg-
teendő távolság minimalizálására törekedve 
a hosszú szárazföldi szakaszokat megszakító 
két beltengeren, a Kaszpi- és a Fekete-tenge-
ren keresztül tervezték meg. Azonban a ha-
gyományos vasúti komphajók közbeiktatása 
megtöri a szállítás folyamatosságát, növeli 
időigényét (Black Sea Region…, 2012). El-
lentétben e korridor keleti szakaszával, mely-
nek (Kínán és Közép-Ázsián átvezető) vona-
la kezdettől rögzített volt, a nyugati szakaszok 
megszerzésére több nemzet is igényt tart. A ten-
gerek által megszakított útvonalra aspirálva 
Bulgária (Várna), Románia (Konstanca), sőt 
Ukrajna (Odessza/Iljicsevszk) versengett a 
Fekete-tenger parti (délkelet-európai) gateway-
ért (Ukraine und die…, 2007). Egyfajta 

„kompromisszumos” változat csak a Fekete-
tenger kiiktatásával számolt, és a Kaszpi-ten-

ger nyugati partjától (Bakuból) Törökország 
felé tartotta szükségesnek az útvonal déli 
irányban való áthelyezését. Az utóbbi elképze-
lés azonban Erisz almájának bizonyult Eur-
ázsia geopolitikailag talán legérzékenyebb 
multietnikai térségében, a Kaukázusban.

Pántürk politikai erők érvényesülése a Kau-
kázus-térség nemzetközi közlekedési kapcsola-
taiban • A Szovjetunió szétesése után önálló-
vá lett kaukázusi országok közötti kölcsönös 
sérelmek a különféle felek közötti fegyveres 
konfliktusokhoz vezettek (bellum omnium 
contra omnes). Még ha megalapozottnak tű-
nik is a történelem során számtalanszor bevált 
divide et impera trükk alkalmazásának gya-
núja a mögöttes nagyhatalom, Oroszország 
részéről (orosz–grúz háború 1992-ben, mely-
nek következtében megszűnt a közvetlen 
vasúti összeköttetés Abházián keresztül a két 
ellenséges ország között), valójában a vallási 
mezt öltött, régi keletű etnikai ellentétek 
tragikus következményekkel járó felizzásáról 
volt szó. Közelebbről a türk nyelvcsaládba 
tartozó síita azeriek és szunnita törökök fog-
tak össze a térségben senkivel sem rokon ör-
mény katolikusok országa ellen. A muzulmán 
felekezetbeli különbséget felülírta a pántürk 
politikai összefogás az olaj- és gázexportőr 
Azerbajdzsán és az arra ráutalt Törökország 
között. Ennek egyenes következménye lett, 
hogy az EU és az USA neheztelése ellenére 
Grúzián keresztül épült meg az Azerbajdzsánt 
a törökországi hálózathoz kapcsoló új (BTK) 
vasút (The Baku-Tbilisi-Kars Railroad…). 
Ezzel megvalósult Örményország teljes kiikta-
tása a TRACECA-ból. Örményország az el-
szigeteléséből, külkereskedelmének akadályo-
zásából keletkezett súlyos anyagi veszteségek 
csökkentése érdekében a síita iszlám Iránon 
keresztül vezető (dubai és iráni tőkéből épülő) 
vasúttal szeretné elérni a Perzsa-öbölben a 

világtengert (Almasion 2014, Iran Ready to 
Finance…, 2013).

A BTK vasúttal tehát műszakilag létrejött 
a TRACECA türk érdekeket szolgáló déli (a 
Fekete-tengert már kiiktató) változata Török-
országon keresztül (2. ábra).

A kialakulóban levő kínai gazdasági 
szupremácia érvényesülése az ázsiai kontinen-
tális közlekedésben. Verseny/együttműködés 
a két nagyhatalom között

Kína gazdasági befolyása (főként a Selyem úton 
folytatott kereskedelemmel) évez redek óta 
érvényesült a cári Oroszországhoz tartozó 
Közép-Ázsiában is. Kína „kisugárzásá nak” a 
Szovjetunió létrejötte vetett véget, amely az 
izolacionalista (a határok lezárásához vezető) 
politikát kombinálta centripetális ha talmi 
erejének a birodalom (gyepűként is funk-

cionáló) perifériáira gyakorolt nyomásával.
Az 1990-es évektől az egykori szovjet–kínai 

határ átjárhatóvá válását Kína haladéktalanul 
ki is használta gazdasági expanziójához. A FÁK 
keretei közötti közép-ázsiai országok a hirte-
len elnyert politikai függetlenségük ellenére 
egy ideig nem voltak képesek felszámolni a 
gazdasági/műszaki függőségüket Oroszor-
szágtól, miközben évről évre erősödött a kínai 
gazdasági szereplők jelenléte (Peyrouse, 2009). 
Az így kialakult köztes helyzetben választani 
kellett a „két úr szolgája” (avagy megkülönböz-
tetés nélküli partnere) és az aszimmetrikus 
(valamelyik nagy szomszédot előnyben része-
sítő) opció között. 

Mára egyértelművé vált Kína fölénye Orosz-
országgal szemben Közép-Ázsiában. A koráb-
ban már Afrikában bevált „olajért infrastruk-
túrát” bartelmodellt sikeresen alkalmazva 

2. ábra • A TRACECA Kaukázus térségi szakaszának vasútjai • Jelmagyarázat: 1 – működő 
széles nyomtávú; 2 – működő normál nyomtávú; 3 – nem működő széles nyomtávú; 4 – nem 
működő normál nyomtávú; 5 – épülő széles nyomtávú; 6 – épülő normál nyomtávú; 7 – ter-
vezett széles nyomtávú; 8 – tervezett normál nyomtávú; 9 – nyomtávváltás határállomáson; 
10 – a vasút elkészültének éve; 11 – kikötő. (Forrás: Jane’s World Railways, 2011–2012, és több 

tanulmány adataiból szerkesztette a szerző)
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ellenséges ország között), valójában a vallási 
mezt öltött, régi keletű etnikai ellentétek 
tragikus következményekkel járó felizzásáról 
volt szó. Közelebbről a türk nyelvcsaládba 
tartozó síita azeriek és szunnita törökök fog-
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világtengert (Almasion 2014, Iran Ready to 
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A kialakulóban levő kínai gazdasági 
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cionáló) perifériáira gyakorolt nyomásával.
Az 1990-es évektől az egykori szovjet–kínai 

határ átjárhatóvá válását Kína haladéktalanul 
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2. ábra • A TRACECA Kaukázus térségi szakaszának vasútjai • Jelmagyarázat: 1 – működő 
széles nyomtávú; 2 – működő normál nyomtávú; 3 – nem működő széles nyomtávú; 4 – nem 
működő normál nyomtávú; 5 – épülő széles nyomtávú; 6 – épülő normál nyomtávú; 7 – ter-
vezett széles nyomtávú; 8 – tervezett normál nyomtávú; 9 – nyomtávváltás határállomáson; 
10 – a vasút elkészültének éve; 11 – kikötő. (Forrás: Jane’s World Railways, 2011–2012, és több 

tanulmány adataiból szerkesztette a szerző)
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kí nai vállalatok a kegyetlenül nehéz magas-
hegységi tereppel dacolva nagyszabású vasút- 
és főútépítésekkel, továbbá korszerű vasúti 
járművekkel, illetve kedvezményes hitelekkel 

„fizetnek” az olajért, gyapotért és más nyers-
anyagokért – fokozatosan kiszorítva a koráb-
ban monopolhelyzetet élvező orosz infrastruk-
túra-építő és járműgyártó cégeket. Kína vas-
útjai ugyanakkor létfontosságú tranzitszolgál-
tatásokat is nyújtanak a Közép-Ázsiában léte-
sült japán és dél-koreai autógyárak, elektro-
technikai üzemek alkatrészekkel való ellátásá-
hoz, illetve a kész gépkocsiknak, készülékek-
nek a világpiacra való eljuttatásához.

Kína ma még ugyan főként Kazahsztá-
non és Oroszországon keresztül közlekedő 
konténer-irányvonatokkal juttatja el Európá-
ba magas árfekvésű műszaki cikkeit, azonban 
ennél jóval hatékonyabb alternatív útvonal 
tervével állt elő – a TRACECA-n belüli tö-
réspontok megszüntetésének, az Európába 
vezető interoperábilis és folyamatos infrastruk-
túra megteremtésének szándékával. Konkré-
tan Kína a beltengeri kompokat kiiktatva nor-
mál nyomtávú vasutat tervez Európába (China 
Promotes…, 2010), mely lehetővé tenné a 
szállítási idő lényeges csökkentését. Bár nyil-
vánvalóan saját érdekű vasútvonalról van szó, 
az új szállítási útvonal előnyeit a bekapcsoló-
dó partnerországok is élvezhetnék. E nagy-
szabású terv megvalósításához csak Közép-
Ázsiában kellene új, önálló normál nyomtávú 
pályát építeni, míg a nyugati folytatásához 
igénybe vehetők lennének a már létező iráni 
és törökországi pályák – megfelelő műszaki 
rekonstrukció után. A 2013-tól működő Bosz-
porusz-alagút ezzel a két kontinenst összekö-
tő kapocsként a TRACECA részévé válna 
(Marmary Railway… 2013). A nagypolitiká-
ban tapasztaltak (a kaukázusi, ukrajnai hely-
zet kiszámíthatatlansága) tükrében logisztikai 

szempontból mindenképpen ésszerű a TRA-
CECA erősen módosított déli útvonala. 

Kérdés, hogy Kínának az Oroszországgal 
elmélyülő gazdasági együttműködése milyen 
hatással lehet a Transzszibbel szemben ver-
senytársként megjelenő „kínai TRACECA” 
megvalósítására, illetve leendő forgalmára? A 
válaszhoz mindenekelőtt mérlegelendő, hogy 
a kínai külgazdaság továbbra is erősen export-
orientált marad-e, vagy pedig a belső fogyasz-
tás válik jelentősebbé. Ha nagyjából csupán 
a mai szállítási kapacitásra lesz szükség, akkor 
luxus-/presztízs beruházásnak látszik a csilla-
gászati összegbe kerülő új interkontinentális 
infrastruktúra, mivel a kazah és orosz vasutak 
képesek kielégíteni a kínai igényeket is. 

Oroszország és Kína egymásrautaltsága a 
két birodalom eltérő szerkezetű transzeurázsiai 
átmenő forgalmából, illetve a megaméretű 
kétoldalú kereskedelemnek a szárazföldi és 
tengeri közlekedéssel szembeni sajátos kihí-
vásaiból adódik: Oroszország a túlnyomóan 
Szibériából származó, óriási tömegű energia-
hordozó- és nyersanyag-exportjához jobban 
ráutalt a Transzszibből kiágazó, a nagy kapa-
citású kínai kikötőkbe tartó (az 1. ábrán az 1b 
és 1c számokkal jelzett) tranzitvonalakra, mint 
Kína, amely a tömegében kisebb export kész-
áruinak túlnyomó részét tengeren juttatja el 
az európai piacokra.

Ezen a helyzeten érdemileg aligha változ-
tathat a Kínából Közép-Ázsián keresztül 
Európába tartó, Kína érdekű normál nyom-
távú pályalánc létrehozása a távolabbi jövő-
ben, mivel arra meglehetősen kevés terelőd-
het az Oroszország által keltett forgalomból. 
Ezzel szemben a világ vezető gazdasági hatal-
mává előlépő Kína egyre eredményesebben 
törekszik arra, hogy a világpiacok elérése ér-
dekében jó néhány irányban a külföldre tar tó 
új vonalakkal diverzifikálja nemzetközi vasúti 

infrastruktúráját. Ezek közé tartozik a közel-
keleti olaj biztosítása érdekében tervezett 
gran  diózus (ám csak rendkívüli összegből 
ki vitelezhető) transzpamír vasút, valamint a 
Pakisztánon keresztül az Indiai-óceánig tartó 
megavasút. Az utóbbi megvalósulásával Kína 
India „hátába” kerül és közelebb az afrikai 

„neokolóniákhoz” (Erdősi, 2013).
A transzeurázsiai korridorokhoz fűződő 

középhatalmi érdekek • A tágabb értelemben 
vett Közép-Ázsia országai közül világviszony-
latban is tekintélyes kitermelőipari teljesítmé-
nye, továbbá (a ten gerparttal nem rendelkező 
országok világszövetségének vezetőjeként) 
szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere 
alapján Kazahsztán középhatalomnak tekint-
hető, s a TRACECA valamennyi vál tozatá hoz 
érdeke fűződik. Az Oroszországgal összekötő 
nagy teljesítményű vasutak sokféle szerepet 
töltenek be. (Nélkülözhetetlenek a bajkonuri 
világ űrkutató állomásra történő rakétaszállítá-
sokhoz.) Kazahsztán a posztszovjet (Orosz-
országot, Ukrajnát, Bela ruszt is magában 
fog laló) Eurázsiai Szövetség tagja, és kétségte-
lenül sok (gazdasági) szál fűzi Oroszországhoz, 
az utóbbi időben kapcsolata Kínával is igen 
nagy mértékben erősödött (Kazakhstan and 
China Develop…, 2012). Ennek fő oka, hogy 
egyrészt Kína lett a kazah nyersanyagexport 
legnagyobb piaca, másrészt a világpiacra való 
kijutáshoz a kínai kikötők biztosítják a leg-
kedvezőbb opciót. Kazahsztán számára az 
Iránon átvezető TRACECA-szakasz jelentő-
ségét pedig az húzza alá, hogy az abból dél 
felé kiágazó pályán elérhető a Perzsa-öböl 
part vidéke és a világtenger. Kazah sztán gabo-
naexportjának egy része Európa felé irányul 
(Ka zakh Wheat to Be Exported…, 2012), ezért 
minden eszközzel támogatja a TRACECA 
ter vezett törökországi szakaszának létrehozását 
is (Potential for Eurasia Land Bridge…, 2012).

A másik középhatalom Irán, mely a 
TRACECA és az orosz kezdeményezésre ki-
alakulóban levő, Szentpétervárt Azerbajdzsá-
non keresztül a Perzsa-öböl iráni kikötőivel 
összekötő „Észak–Dél-korridor” kereszteződé-
séből adódó szállítási potenciál kedvezménye-
zettje. Ma még az iráni tranzit legjelentősebb 
generálója Közép-Ázsia, de várhatóan felzár-
kóznak hozzá a TRACECA más szakaszai is.

A harmadik középhatalom Törökország, 
melynek kemény érdeke, hogy kiváló földraj-
zi fekvését kamatoztatva, közlekedési össze-
kötő kapocs szerepre tegyen szert Ázsia és 
Európa között. Nagysebességű vasút- és autó-
pálya-hálózatának kiépítése már folyamatban 
van, ami megkönnyíti a TRACECA korridor 
nyugati szakaszának idevonzását. A Boszpo-
ruszon és Dardanellákon súlyos forgalmi 
nehézségekkel és környezetkárosítással járó 
É–D irányú tengeri áruáramlás és a kibonta-
kozó K–Ny irányú szárazföldi korridor Tö-
rökországot a jövőben tekintélyes nagyregio-
nális közlekedési fordítókoronggá avathatja 
(Erdősi, 2014).

3. Az ázsiai piacok 
Magyarországról való elérésének opciói

Külgazdaságunk számára kardinális kérdés 
az ázsiai piacok eléréséhez a legracionálisabb 
módok megtalálása. A maradék Magyaror-
szág számára Kossuth felszólítása („Tengerhez 
magyar!”) nem vesztett időszerűségéből, azon-
ban Fiume elvesztése (majd Duna-tengerjáró 
flottánk felszámolása) óta nagyon lényeges a 

„hol?” kérdés. Tengeri külkereskedelmünk 
na gyobb része már évtizedek óta a belga, hol-
land és német megakikötőkön keresztül 
áramlik. Logisztikai szolgáltatásaik minősége 
felülírja a távolság tényezőt, ezért a jóval kö-
zelebbi adriai kikötők másodlagos jelentősé-
gűek a magyar külkereskedelemben.
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Magyarország adriai-tengeri kikötőhasz-
nálati stratégiája a 20. században többször is 
változott. Az 1970/80-as években az új mon-
tenegrói kikötőt, Bart favorizálta a magyar 
kor mány – eredmény nélkül. Az 1997-ben 
az EU által kijelölt (Budapestről induló) Vc. 
PEN folyosó a közelebbi horvát Pločeig tart, 
de Magyarország ezt a kikötőt is alig használ-
ja (Erdősi, 2005). A szlovéniai Koper konté-
ner- és gépkocsi-rakodásra szakosodott, ezért 
a tömegárukat Fiumének kellene fogadnia, 
de a Kárpát-medencébe tartó vasútja oly mér-
tékben elhasználódott, hogy a magyarországi 
viszonylatú áruszállítás a kívánatosnál jóval 
kisebb mértékben veszi igénybe. Az adriai 
opciókkal szemben a periferikus fekvésű, 
ráadásul jóval távolabbi Konstanca a távol-
keleti partnerekkel kialakított igen eredmé-
nyes együttműködéssel képes volt lényegesen 
növelni a Magyarország által keltett forgalmát.

Új helyzetet teremthet a Szuezi-csatorná-
hoz közelebb működő mediterrán kikötők 
eléréséhez a Közép-Európa felé irányuló kínai 
gazdasági expanzió. A magyar és szerb kor-
mánnyal Kína egyezményt írt alá a Budapest–
Belgrád vasút 160 km/h sebességűre kiépítésé-
ről, mely a kínai cégek által erősen priorizált 
görög kikötőkből Belgrádba vezető pálya 
magyarországi folytatása lenne (Budapest–
Belgrád vasútvonal… 2014). E „kínai vasút” 
egyben a Kelet-Balkánon megoldható becsat-
lakozással a leendő TRACECA európai sza-
kaszát is magába foglalhatná.

Magyarország az ukrán határán Záhony-
nál csatlakozik a Transzszib európai folytatásá-
hoz. Az utóbbi években azonban az Orosz 
Vasutak az érdekelt országokkal együttműköd-
ve tervet dolgozott ki a széles nyomtávú pálya 
Pozsonyig (egyes változatok szerint Linzig) 
történő meghosszabbítására Budapesten vagy 
Szlovákián keresztül. Megvalósítása esetén a 

záhonyi átrakókörzetben történt korábbi ha-
talmas beruházások teljesen elvesztik értékü-
ket, le kellene mondanunk a Záhonnyal 
kapcsolatos területfejlesztési célú tervekről 
(Bajor – Erdősi, 2013). (Egyelőre prognosztizál-
hatatlan az ukrán–orosz konfliktus hatása e 
projektre, illetőleg az ukrajnai tranzitútvonal 
használatára.) Az előbbi ambiciózus tervek 
alapján akár egyfajta orosz–kínai versengésre 
is gondolhatunk!?

4. Összefoglaló következtetések

A nemzetközi tranzit számára az 1960-as 
évek től fokozatosan megnyitott transzszibériai 
korridor monopolhelyzetet élvezett. Ugyan 
1990-ben a kínai és kazah vasúthálózat össze-
kötésével formálisan megteremtődtek az al-
ternatívát képező új vasúti korridor létreho-
zásának feltételei, azonban az EU által támo-
gatott (a TRACECA-programban manifesz-
tálódott), Közép-Ázsián, a Kaukázuson ke-
resztül Európába tartó „Új Selyemút” nem 
volt képes (az időközben végig villamosított, 
sőt kétvágányúsított, kifejezetten nehéz sze-
relvények gyors közlekedtetésére alkalmas) 
interoperábilis Transzszib versenytársává vál ni 
a fél tucatnál több ország határán és a kikö-
tőkben kialakult számos műszaki és admi-
nisztratív töréspont miatt.

Egyre kisebb az esélye a TRACECA nyu-
gati szakaszán az eredeti vonalvezetés tartha-
tóságának a Kaukázus tágabb térségében 
érvényesülő pántürk politika, illetve a belten-
gerek kiiktatásának szándéka okán. A számos 
bizonytalansági tényező által terhelt „Új Se-
lyemút” életképesebb lehet, ha műszakilag 
egységes pálya vezet a kínai kikötőktől Közép-
Ázsián, Iránon és Törökországon keresztül 
Európába. E feladat megoldására csak Kína 
képes és hajlandó, melynek jelenléte és befo-
lyása az érintett ázsiai országokban Oroszor-

szág rovására növekszik. E terv mögé három 
érdekelt középhatalom (Kazahsztán, Irán, 
Törökország) is felzárkózott. Kína szerepét a 
bikontinensen áramló tranzitban még hang-
súlyosabbá teheti kikötői vonzerejének rend-
kívüli erősödése. Bár Kína a normál nyom-
távú vasútépítéssel a Távol-Kelet és Európa 
közötti szárazföldi tranzitban felzárkózhat 
Oroszországhoz, feltételezésem szerint ez nem 
változtat a mai korrekt viszonyukon, mivel 
annak alapját a gazdasági szerkezetbeli sajá-

tosságokra visszavezethető egymásrautaltság 
jellemzi. Magyarország ázsiai külgazdasági 
kapcsolatai szempontjából kardinális kérdés 
a transz- és perieurázsiai logisztikai rendsze-
rekhez kapcsolódás módja és iránya. E szem-
pontból értékelhetők a hazánkban orosz, sőt 
kínai érdekből tervezett, ám számunkra egy-
általán nem közömbös irányú vasútépítések.

Kulcsszavak: keleti nyitás, logisztika, Eurázsia, 
közlekedés, vasúti korridorok
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letén, hiszen tudatos és kemény munkával 
két helyen, Pécsett és Budapesten is virágzó 
tudományos közösséget épített ki maga köré 
(Hámori, 2000). A pécsi iskolát többek kö-
zött olyan kiváló gárda alkotta, mint Flerkó 
Béla, Halász Béla, Mess Béla, Székely György 
és Hámori József, aki Budapestre is követte 
Szentágothait. A biztos alapokon a követke-
ző generációk is tovább épít keztek, aminek 
eredményeképpen a magyar agykutatás ma 
is a világ élvonalába tartozik. Ahogyan Vizi 
E. Szilveszter fogalmazott, „Fantasztikus isko-
láink voltak. Amelyek még élnek, továbbélnek, 
újabb iskolák alakulnak. Matematikában, el-
méleti fizikában, agykutatásban ma is világha-
talom vagyunk […]”. 

Ez utóbbit kívánja tovább erősíteni a négy 
év alatt összesen 12 milliárd forintból gazdál-
kodó Nemzeti Agykutatási Program (NAP), 
amely 2012 végén került meghirdetésre, meg-
előzve az USA és az EU hasonló kezdeménye-
zéseit, és amelynek konzorciumi tagjai között 
olyan neves intézmények szerepelnek, mint 
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóin-
tézet (MTA KOKI), a Semmelweis Egyetem 
(SE), a Debreceni Egyetem (DE), a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE), a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE), a Pázmány Péter Kato-

Jelen publikáció egy, az OTKA és a Szentágo-
thai János-ösztöndíj támogatásával megvaló-
suló kutatás első eredményeit közli. A kutatás 
a magyar természet- és orvostudományok 
kiválasztott területein alkotó élvonalbeli tudó-
sok nemzetközi szerepét és globális beágya-
zottságát vizsgálja az elmúlt évtizedekben; 
en nek fontos állomása e cikk, amely a magyar 
idegtudományt elemzi. 

Bevezető1

„Ha Magyarország kerül szóba idegtudósok tár-
saságában, előkerülnek a nevek, és a rövid lista, 
amely Szentágothaival kezdődik” – mond ta 
Buzsáki György a Magyar Tudományban meg-
jelent vele készített interjúban (Gimes – Vár-
konyi, 2012, 1307). Valóban, az egyik legna-
gyobb magyar iskolateremtőnek Szentágo-
thait tekinthetjük az idegtudományok terü-

1 Az idegtudomány történetével, helyzetével kapcsolatos 
információk forrása – a Hámori József professzorral 
folytatott beszélgetésen és a szövegben hivatkozott 
műveken felül – részben Herzka Ferenc Hámori Jó-
zseffel, Halász Bélával, Palkovits Miklóssal és Vizi E. 
Szilveszterrel készített interjúsorozata, részben pedig 
Szegedi Imrének az Innotéka című folyóiratban meg-
jelent írásai, interjúi. A pontos hivatkozások elérhetők 
a szerzőknél.
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