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FARKAS ÁDÁM, KESERŰ BARNA ARNOLD, ARADI CSILLA, 
PATAKI ANITA, KÁLMÁN JÁNOS 

A FORMÁLÓDÓ VILÁGREND ÉS MAGYARORSZÁG 

Jelen dolgozattal az a célunk, hogy a Válság 2008. c. munkánk után még 
kiterjedtebb és célorientáltabb képet adjunk a világ, pontosabban a világ-
rend átalakulásáról, és benne Magyarország helyéről és szerepéről. A dol-
gozatban általános kitekintést adunk a világrendre és átalakulására, a válto-
zási tendenciákra, részletesebben vizsgáljuk meg az USA, az EU, Oroszor-
szág és Kína jelentőségét és kérdéseit ebben a változó rendben, illetve ja-
vaslatokat teszünk bizonyos magyar cselekvési irányokra mind az általános, 
mind pedig a különös szintjén. 

1. FEJEZET 
A FORMÁLÓDÓ VILÁGREND ALAPKÉRDÉSEI ÉS MAGYARORSZÁG 

„Manapság közhelynek számít azt állítani, hogy egy régi, haldokló és egy 
születendő új világrend közötti átmenetben élünk.”1 A formálódó új világ-
renddel kapcsolatban pedig komoly kihívások előtt áll még minden szemlé-
lő, elemző, gondolkodó, és nem utolsó sorban minden szereplő is. Az bizo-
nyos minden esetre, hogy jelenleg egy posztjaltai és posztamerikai világ-
rend felé közelítünk, mely az eddigi gyakorlatok, eddigi szemléletek és 
eddigi intézmények átértékelését, sőt nem kizárt, hogy totális megváltozta-
tását követeli meg tőlünk, mind tudományos, mind állami, mind pedig ál-
lamközi, államok feletti és civilizációs szinten, különös tekintettel a Nyuga-
ti civilizációra, ha beszélhetünk egyáltalán még egységként kezelve ilyen-
ről. 
Dolgozatunk e keretadó részének (és ebből következőleg a felszín alatt 
egészének) célja pontosan az, hogy tájékozódási pontot adjon 

- a formálódó világrend jellegéről, látható vonalairól, 
- szereplőiről az absztrakció és a különös szintjén, 
- kihívásairól, veszélyeiről és igényeiről, 
- valamint Magyarország egy (de nem az egyetlen) lehetséges reagálá-

si irányvonaláról az új világrendben. 

                                                 
1 MEZŐ FERENC: A geopolitika formaváltozásai, in Politikatudományi Szemle, 
2006/4. szám, 75. o. 
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1.1. Az új rend biztos és feltételezhető jellegéről és vonásairól 
Mint azt már az imént kifejeztük, egy új és a jaltaitól, illetve a köztes ame-
rikai hegemónia rendjétől merőben eltérő világrend formálódik jelenleg. E 
rendre részben igaz mindaz, amit Zakaria a posztamerikai világban ír, ne-
vezetesen, hogy „ez a könyv nem Amerika hanyatlásáról, inkább a többiek 
felemelkedéséről szól.”2 Csak azért részben, mert Amerika talán nem ha-
nyatlik, de érezhetően és jelentős ütemben veszít eddigi jelentőségéből. E 
rendről elmondható a teljesség igénye nélkül, hogy 

- „Az új világrend kibontakozásának legfontosabb mozgatója a világ-
gazdasági fejlődés.”3, 

- felerősödik az Észak- Dél konfliktus, 
- elvetélt gondolattá válik a nyugati típusú világ zökkenőmentes és ki-

számítható kialakítása, 
- megszűnik a Nyugat hidegháború alatt dogmává erősített sebezhetet-

lenségének és túlmisztifikált államépítő receptjeinek képzete, 
- nyilvánvalóvá válik, hogy a nemzetközi politikában egyszerre van je-

len a globalizálódás, az integrálódás, a dezintegrálódás és a 
fragmentálódás jelensége, stb.4 

- „A hagyományos kormányzati struktúrán kívüli (civil) szerveződések 
egyszerre jelentenek új lehetőséget és konfliktusforrást mind a regio-
nális, mind a globális színtéren. Arra is fel kell készülnünk, hogy az 
erőszak gyorsan és globális méretekben eszkalálódhat. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a jelenlegi világrendszer nem alkalmas az új bizton-
ság- és társadalompolitikai kihívások kezelésére…”5 

- „Most először igazi globális fejlődésnek lehetünk szemtanúi. […] Ez 
egy valódi globális rend megszületése.”6 

- „Ahogy a gazdasági vagyon növekszik, úgy erősödik a nacionaliz-
mus is,”7 és hogy 

                                                 
2 ZAKARIA, FAREED: A posztamerikai világ, 2009, Gondolat Kiadó, Budapest, 31. 
o. 
3 SZANISZLÓ JÓZSEF: Kína hadserege, biztonságpolitikája. A kínai űrprogram „ve-
szélyei”, in Szakmai Szemle, a Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanácsá-
nak kiadványa, 2007/2. szám, 7. o. 
4 GALLÓ BÉLA: A túlélés tudománya, 2000, Helikon Kiadó, Budapest, 7-12. o. 
5 SCHMEJA, NICO: A nemzetek biztonsága a globalizáció korszakában, in Hadtu-
domány 2008/3-4. szám, 19. o. 
6 ZAKARIA: i. m. 33. o. 
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- „A külkapcsolatok tematikája is rendkívül gyors változásokon fog 
átesni: már most az energia számít az egyik kulcskérésnek, néhány 
évtizeden belül a bevándorlás, az ivóvíz és a klíma is fel fog sora-
kozni az olyan hagyományos témák mellé, mint a fegyverkezés, a 
terrorizmus, vagy a regionális katonai konfliktusok. Ma még a rém-
álmok rémálmának számít, hogy a terrorizmust támogató államok 
korából átlépünk a terroristák által irányított államok világába.”8 

Ez a rövidnek és tömörnek ható, de messze nem teljes (ha létezik egyáltalán 
ilyen) helyzetkép jól szemlélteti, hogy nem csupán a jaltai és az általunk 
köztesnek tekintett amerikai világrend végéhez érkeztünk, hanem ezekkel 
párhuzamban jól érezhetően átalakulóban (ha nem leköszönőben) van a 
vesztfáliai paradigma is. E paradigma lényege, hogy a világ felettük lévő 
főhatalmat el nem ismerő, független, szuverén államokból áll, melyek jogi-
lag egyenlők, függetlenül a hatalmi viszonyoktól.9 

A változás értelmezése és jellege 
A változás, vagy leköszönés többes jelentéssel bír a kérdés kapcsán. Egy-
részt azért, mert való igaz, hogy egyre nehezebben beszélhetünk független 
és klasszikus értelemben vett szuverén államokról. Másrészt azért, mert, 
bár álláspontunk szerint minden a gyakorlatban hatalmi cselekvést eredmé-
nyező lépés gyökere még napjainkban is a nemzetállami szuverenitásig 
vezethető vissza (vagyis ez tekinthető, ha nem is a, de legalább az egyik 
leghatékonyabb reaktív szintnek), akkor sem tagadható, hogy a nem állami 
szereplők jelentősen, néhány szektorban talán túlzott mértékben is megerő-
södtek, legyenek azok állam- és nemzetközi, vagy szupranacionális szerve-
zetek, vagy épp multinacionális mamutvállalatok. Harmadrészt pedig azért, 
mert szóba sem jöhet hatalmi viszonyoktól független, jogegyenlőségre épü-
lő gyakorlat a nemzetközi rendben (s ehelyütt tanúként idézhetjük számos 
példa közül Amerika preventív háborúhoz való jogának egyoldalú rögzíté-
sét, vagy épp a Hágai Nemzetközi Bírósághoz való viszonyát, de ugyanígy 
számos állam, köztük a felívelő Kína viszonyát a Polgári és Politikai Jogok 
Egyezségokmányához, esetleg az új orosz katonai doktrínát.). 

                                                                                                                 
7 ZAKARIA: i. m. 63. o. 
8 MARJÁN ATTILA: Hol a térkép közepe?, 2009a, HVG–ORAC Lap- és Könyvki-
adó Kft., Budapest, 297. o. 
9 TAKÁCS PÉTER (szerk.): Államelmélet, I. kötet, 2007, Szent István Társulat, Bu-
dapest, 156. o. 
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Fontos e tényezők mellett azt is kiemelni, hogy a 2008-as, máig tartó, 
gazdasági válság (amelyet nem értelmezhetünk a Kondratyev ciklusok10 
által szükségesnek ítélt visszaesésként) jól szemléltette, hogy „a 2008-as 
gazdasági krach pedig nemcsak az amerikai gazdaságot roppantotta meg, 
hanem tovább erodálta az USA birodalmi státusát is”,11 aminek okaként 
egyesek Amerika birodalmi túlterjeszkedését jelölik meg. „Miközben törté-
nelmi összehasonlításban példátlan erőfölényről beszélünk, mára világosan 
láthatóvá váltak ugyanakkor az amerikai hatalom korlátai is, hiszen… aka-
ratának a világ különböző pontjai csak korlátozott mértékben tud érvényt 
szerezni egy olyan globalizálódó nemzetközi rendszerben, amelyben a hata-
lom egyre diffúzabbá válik.”12 Elvitathatatlan és most már tagadhatatlan is 
a globális mértékű változás, bármennyire szeretnénk is hinni, hogy a hajó 
még nem kezdett a régi megoldások miatt a végzetes jéghegy felé sodródni. 
A jelenlegi szemlélet hajója ugyanis nem tudja kiállni ennek a megváltozott 
tengernek a viharait és elkerülni az ominózus jéghegyeket, melyek egymás 
után támadnak, legalábbis a régi hajóból nézvést. A változások hullámai 
gyors egymásutánban érkeznek és mindig megújult és sematikusan szem-
lélve megváltozott erővel. 

Mindez annak tudható be, hogy az elmúlt 500 évben kialakult és meg-
gyökeresedett Nyugat-orientált világrend harmadik nagy hatalomváltását 
éljük most át a Nyugat felemelkedését, majd Amerika centrumba kerülését 
követően, mikor is nem más történik, mint a „többiek felemelkedése”. Ez 
pedig olyan változásokat idéz elő, melyek egyaránt érintik az állami és nem 
állami szereplőket, illetve feladatköreiket és azok eddigi metodikájának 
hatékonyságát is. Az elmúlt két évtized paradox világa, melyben egymást 
érték a konfliktusok és biztonsági veszélyek, de mégis a globális gazdaság 
folyamatosan nőtt, most megtörni látszik, s ennek számos hatása van.13 

                                                 
10 A Kondratyev-ciklusok egy közgazdasági teória, melynek lényege, hogy a ter-
melésben és gazdaságban beálló forradalminak tekinthető újítások, mindig jelentős 
változásokat idéznek elő a gazdaságban és ezek által hozzávetőlegesen meghatá-
rozhatók a gazdaság visszaesési, vagy válság, illetve felívelési, prosperáló idősza-
kaszai. Egyes közgazdászok szerint a kapitalista gazdasági rendszernek szükség-
képpeni velejárójaként kell tekinteni a visszatérő válság, vagy visszaesési ciklusok-
ra. 
11 MARJÁN: i. m. (2009a), 294. o. 
12 DEÁK PÉTER: Biztonságpolitika a hétköznapokban, 2009, Zrínyi kiadó, Buda-
pest, 10. o. 
13 ZAKARIA: i. m. 31-37. o. 
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A geopolitikai hatalmi súlypont érezhetően tolódik Ázsia felé, s köz-
ben a nyugati gazdaság fénykora letűnni látszik, méghozzá egy jelentős 
válság keretei közepette, ami fokozott állami beavatkozásra és egyúttal 
talán egy új gazdasági rendszer kialakítására sarkall minden érintettet. Ez-
zel összefüggésben változik a külpolitika témalajstroma is, s az eddig meg-
szokott fegyverkezési probléma, a terrorizmus és a térségi konfliktusok 
kérdése már most kiegészült az energia problémakörrel, melynek nyomdo-
kain közeleg az ivóvíz, a migrációs és a klímakrízis is, amit mintegy a csú-
csig fokoz a bukott államokban rejlő számtalan veszélyforrás, melyek akár 
a terroristák által irányított államot is elhozhatják a mindennapjainkba.14 

Mindezeket a jelenségeket azonban a helyzethez mért, fokozott hideg-
vérrel és realitással kell kezelni. Be kell látni, hogy szemléletváltásra van 
szükség, elsősorban a transzatlanti „civilizációban”, s nem csak azért, mert 
a konfuciánus Kína és a hindu India megmutatta, hogy úgy lehet betago-
lódni a Nyugati világba, hogy kultúrájuk megtartásával egészében formál-
ják azt, hanem azért mert a nyugati teóriák a Nyugat túlsúlyához és domi-
nanciájához igazodtak, s mára bizony idejüket múlttá váltak. Plasztikus 
kérdése ennek a dzsihadista terrorizmus15 is, mellyel kapcsolatban hajlamo-
sak vagyunk globális iszlám fenyegetésről beszélni, ami azonban jelenleg 
még irracionalitás az iszlám belső tagoltsága okán. Ebből következőleg 
stratégiai szemlélet kell és teljes újraértékelés. 

Nemzeti identitás és nacionalizmus 
Ezen újraértékelés kereteiben eltagadhatatlan, hogy számos régi-új gondo-
lat is visszaköszön, melyek közül talán elsődleges a nacionalizmus és nem-
zeti identitás kérdése, mellyel kapcsolatban felvethetjük, hogy a XX. szá-
zad valójában nem a demokratizmus és a kommunizmus küzdelmének szá-
zada volt. „A legfőbb politikai erő e században mindmáig a nacionaliz-
mus”16 és a két blokk csupán elnyomta a maga univerzalista szemléletével 

                                                 
14 MARJÁN: i. m. (2009a), 296-297. o. 
15 Manapság ez a fogalom is részbeni tisztázásra szorul, mivel a köztudatban ösz-
szemossák a dzsihadista (vagy iszlamista) terrorizmust az iszlamista politikai 
irányzattal, melyek között vitathatatlanul van valamiféle távoli eszmei rokonság, 
de ez messze nem azonosság. Míg az előbbi egy szélsőséges és erőszakos, részben 
politikai részben vallási fanatista hálózat-rendszerű szerveződés terrortámadások 
végrehajtásának céljával, addig az utóbbi egy radikális politikai irányzat, mely 
szemben áll az iszlám modernizációjának lehetőségével, a teokráciát, a saria sze-
rinti iszlám államot és pán-iszlám egységet tekinti ideálképnek. 
16 LUKACS, JOHN: A XX. század és az új kor vége, 2006, Európa könyvkiadó, Bu-
dapest, 14. o. 
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az egyes államok önálló, saját kultúrán alapuló fejlődési tendenciáit, amivel 
komoly frusztrációt és feszültségeket fojtott a legtöbb centrumba nem il-
leszkedő, mag-államként nem értelmezhető nemzetbe. Mindezt egy napja-
inkra vonatkozó fontos és már fentebb idézett felismeréssel kell kiegészíte-
ni, miszerint „ahogy a gazdasági vagyon növekszi, úgy erősödik a naciona-
lizmus”17. 

A gazdasági-tudományos globalizáció és vele „az iparosodás, a tech-
nológiai haladás és a társadalom modernizálódása jelentős mértékben hoz-
zájárulhat az emberi szabadság bővüléséhez”18 egyúttal táplálja a politikai 
nacionalizmust, de ez messze nem ellentmondás, ha a nacionalizmust he-
lyén kezeljük, vagyis a saját kultúra megőrzése és kamatoztatásaként látjuk 
és gyakoroljuk.19 Ennek elfajulása, a sovén és fundamentalista fenyegetések 
ugyanis atipikusak és sokszor reaktív jellegűek, példának okáért az agresz-
szív westernizáció20 nyomán jelentkeznek. 

„Brzezinski nemrégiben hívta fel a figyelmet egy jelenségre, melyet ő 
»globális politikai ébredésnek« nevez. Rámutatott arra az egyre növekvő 
tömeges szenvedélyességre, melyet különböző erők táplálnak, úgymint a 
gazdasági siker, a nemzeti büszkeség, magasabb szintű oktatás, több infor-
máció és átláthatóság, valamint a múlt emlékei.”21 Ez a megfogalmazás 
pedig jól tükrözi, hogy lényegében a nemzeti ébredés és nacionalizmus 
kérdése globális jellegű, azt is mondhatnánk, hogy a globalizáció világhá-
lón létező hullámain terjed tova az egész világban, s nem tekint kivételként 
egyetlen civilizációra, egyetlen államra és berendezkedésre, s egyetlen 
kontinensre sem. Az alább kifejtendőket megelőlegezendő tehát, a nemzeti 
identitás kérdése és helytelen kezeléséből következő problematikája jelen-
tős mértékben érinti Európa egészét, az Amerika Egyesült Államokat, Kí-
nát, Oroszországot, sajátos megnyilvánulási jelleggel a Közel-Keletet és 
Afrikát, egyszóval a Földet. Mindez pedig arra enged következtetni, hogy a 
nacionalizmus megjelenése óta minden eddiginél fontosabbá válik, hogy a 

                                                 
17 ZAKARIA: i. m. 63. o. 
18 SEN, AMARTYA: A fejlődés, mint szabadság, 2003, Európa könyvkiadó, Buda-
pest, 19. o. 
19 ZAKARIA: i. m. 64-65. o. 
20 Ami messze nem mosható össze modernizációval, mivel álláspontunk szerint az 
előbbi nem más mint a konzumidiotizmus importja és terjesztése a világban a mo-
rális értékek devalvációjának elősegítésével párhuzamban, míg az utóbbi gazdasá-
gi, tudományos, részben társadalmi minták hozzáférhetővé tétele a fejlődés lehető-
ségének biztosítása érdekében. 
21 ZAKARIA: i. m. 64. o. 
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nemzeti-kulturális-civilizációs kérdést megfelelően, a szabaddá tétel és 
békés egymásra hatás elvei mentén kezeljük és reagáljuk le, mivel a benne 
szunnyadó erők az egyik legkiszámíthatatlanabb veszélyforrásaiként értel-
mezhetők az új rendnek, főként, ha azok összeölelkeznek más kihívásokkal 
is. 

Összkép 
Összességében nézve a kialakulóban lévő új rend tehát, már messze nem 
értelmezhető a régi rendben megszokott keretek között. Biztosan tudjuk, 
hogy bár létezik benne egy a többiekhez mért fajsúlyos hatalom, melynek 
hegemóniája azonban már megkérdőjelezhető, de azt is tudjuk, hogy sem-
miképpen sem unipoláris, hanem a multipolaritás felé tart. Tudjuk róla azt 
is, hogy alapjaiban tagadja az egységes emberi civilizáció lehetőségét, és 
azt is, hogy hatalmi súlypontja valahol a főszereplők között fog elhelyez-
kedni, folyamatos helyváltoztatás mellett, vagyis a kapitalista szemlélet 
szabályait más síkokra ültetve egy versengő hatalmi rend lesz. Biztosra 
vehetjük azt is, hogy komoly határvonalakat fognak emelni kulturális és 
hatalmi szempontból az egyes civilizációs törésvonalak, melyek mentén 
várhatóak lesznek törésvonal konfliktusok22, de azt is feltételezhetjük, hogy 
ezek nem eszkalálódnak globális, vagy regionális háborúkká, melyek drasz-
tikusan érintenék a gardasági együttműködést. Nyilvánvaló az is, hogy a 
szuverenitás ebben a rendben átfogalmazódik és a nemzetközi politika 
rendszerszintjei is változni fognak, méghozzá úgy, hogy az új kihívások 
miatt az állami szint jelentősége valamelyest csökkenni fog, az e szintre 
telepített tevékenységek metodikája pedig változási kényszerben lesz. A 
szintek kezelése kapcsán azonban, alapvető fontosságú a szereplők kérdése, 
ami nélkül nem láthatunk teljesen tisztán a formálódó rend egyébként is 
ködös világában. 

1.2. Az új rend szereplői az absztrakció és a különös szintjén 
Az elméleti síkon, visszautalva a vesztfáliai rendszer jellegzetességeire, azt 
mondhatjuk, hogy komoly bővülés mutatkozik a szereplők körében, tekin-
tettel arra, hogy az államok mellett jelentős súlyra tettek szert a különböző 
nem állami szereplők, ideértve a legváltozatosabb nemzetközi szervezete-
ket, az Európai Uniót és jelenleg formálódó Ázsiai és posztszovjet kor-

                                                 
22 HUNTINGTON, SAMUEL P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulá-
sa, 2008, Európa Könyvkiadó, Budapest, 344. o. 
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mányközi (gazdasági és biztonsági-védelmi) tömörüléseket23, nem beszélve 
a különböző nemzetközi civil szervezetekről és persze a multinacionális 
mamut vállalatokról. Ezek mind eltérő súlyú, de jelentős szereplőivé váltak 
és válnak az új rendnek. 

Mindezek mellett átértékelődni látszik a nemzetállami, regionális, civi-
lizációs és globális szint egyaránt. A rendszerszintek eltolódtak és súlyozá-
suk is megváltozott, s mindegyik tényezőnek megvan a maga fontossága24, 
még ha némelyik, például a civilizációs karakter, nem is annyira kézzelfog-
ható. A kínai és indiai modell egyre inkább utat nyit a közös kulturális gyö-
kerek, a geopolitikai és természeti-gazdasági érdekek mentén történő foko-
zott integráció és kooperáció felé, de mindezt úgy, hogy eközben paradox 
módon erősödnek bizonyos térségekben az identitásbeli ellentétek (példa-
ként pedig pont hazánk és Szlovákia viszonya hozható fel). Ez az absztrakt 
szereplői szinten beálló kettős változás pedig újabb igényeket támaszt és 
újabb változásokat indukál, mégpedig úgy, hogy elmélyíti a fentebb írtakat, 
különösen a transzatlanti szemlélet elhibázottságát. Azért látjuk ezt így, 
mert „még mindig úgy gondolunk a világra, mint ahol a felemelkedőben 
lévő hatalmaknak két meghatározott választási lehetősége van: vagy bele-
simulnak a nyugati rendbe, vagy azt elutasítva, latorállamokká válnak… 
Valójában azonban az új hatalmak egy harmadik utat választanak: csatla-
koznak a nyugati rendhez, de a saját feltételeikkel és ezzel átalakítják a 
rendszert magát.”25 

Ezzel a megjegyzéssel pedig át is lépünk a szereplők különös szinten 
történő taglalására, melyre egyébként a dolgozat egész további része ren-
delkezésre áll. A szereplők száma ugyanis az absztrakt szint bővülésével 
szinte végtelenné vált, a főszereplők azonban jól behatárolhatók és állás-
pontunk szerint nem esnek teljességgel egybe Huntington civilizációival. 
Ezek a főszereplők sokszínűek, mindegyikük különböző és kis túlzással 
talán azt mondhatjuk, hogy egyetlen dolog köti őket össze a gazdaságon túl, 
ez pedig a hatalmi játszmában birtokolt kiemelt jelentőségük. A főszerep-
lők sorába magunk Kínát, Indiát, Japánt, Oroszországot, az Amerikai Egye-
sült Államokat, az Európai Uniót és kiterjesztő értelmezéssel a Közel-
Keletet, valamint Latin- és Dél-Amerikát soroljuk, melyek közül az elem-

                                                 
23 Csak említés szintjén: ASEAN, Sanghaji Együttműködési Szervezet, GUAM, 
Független Államok Közössége, Eurázsiai Gazdasági Közösség, Kollektív Bizton-
sági Szerződés Szervezete. 
24 Ezek tehát nem egymással versenyeztethető fogalmak, hanem egymást kiegészí-
tő, a helyes képalkotás, szemlélet és elemzés egészének részfogalmai, rész-szintjei. 
25 ZAKARIA: i. m. 67. o. 
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zés középpontjából Japánt, a Közel-Keletet valamint Latin- és Dél-
Amerikát mellőztük. 

Az egyes főszereplők fontossága abban ragadható meg, hogy valami-
lyen szempontból komoly súllyal bírnak az új rendben. Míg a „főhatalmak” 
értelemszerűen a hatalom komplex tényezője szempontjából állnak közép-
pontban, addig például az újrafegyverkezést latolgató Japán gazdaságilag és 
tudományosan kiemelkedő, a Közel-Kelet energetikai és biztonsági szem-
pontból fajsúlyos, Latin- és Dél-Amerika pedig mint a főhatalmak új célte-
rülete jelenik meg előttünk. 

Ez a vegyes kép, mind az absztrakciós, mind a különös szintjén jól 
mutat rá arra, hogy az új világrend új elemzési szemléletet és metodikát 
kíván, melynek csupán csak példaértékű megnyilvánulásaként értelmezhető 
például a kínai CNP26, hiszen ez a kérdés egy különálló tanulmány, ha nem 
egy teljes kötet témáját adhatná. Kiváló vezérfonal azonban az említés 
szintjén ahhoz, hogy rátapinthassunk az új rend új kihívásaira, veszélyeire 
és igényeire egyaránt. 

1.3. Az új rend új kihívásai és veszélyei 
Mind a már érezhető jellegek, mind az aktorok körében bekövetkező válto-
zások, mind pedig az ezekhez mérten core-on kívüli (főként természeti) 
tényezők arra engedtek és mára már a tapasztalatokkal megerősítve enged-
nek következtetni, hogy ebben az új rendben, jelentősen megváltoznak a 
veszélyforrások és kihívások. Ez a módosulás egyaránt igaz a klasszikus 
szereplőkre nézve, és az egyre fajsúlyosabb szubnacionális, szupra- és mul-
tinacionális és más-más szereplőkre nézve az ENSZ-től az egyénekig egy-
aránt. „Ebben a légkörben a nemzeti gazdasági és katonai hatalom hagyo-
mányos működése egyre kevésbé hatékony”,27 de ez messze nem jelenti 
azt, hogy például a katonai erő immár értelmét veszteni látszik. 

Ahogy azt fentebb idéztük, „a külkapcsolatok tematikája is rendkívül 
gyors változásokon fog átesni: már most az energia számít az egyik kulcs-
kérésnek, néhány évtizeden belül a bevándorlás, az ivóvíz és a klíma is fel 
fog sorakozni az olyan hagyományos témák mellé, mint a fegyverkezés, a 

                                                 
26 CNP: Comprehensive National Power – Nemzeti Összerő. Egy komplex straté-
giai mutató, mely az egyes államok hatalmi rendben betöltött számszerűsített he-
lyét mutatja meg és amelyet a kínai stratégiai gondolkodás állított fel számos jel-
lemző, így például a kultúra, gazdaság, katonai erő, politikai rendszer, társadalom, 
földrajzi fekvés, stb. figyelembevételével. 
27 ZAKARIA: i. m. 34. o. 
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terrorizmus, vagy a regionális katonai konfliktusok…” 28 A rizikótérkép 
tehát részben-egészben átalakul és a rizikófaktor elosztás is újrarendeződik. 
Vélelmezhető, hogy az egyes veszélyforrások jelentékenyebb összekapcso-
lódására lehet számítani. „A nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegy-
verek, de természetesen a hagyományos fegyverek terjedése, illetve az ille-
gális migráció és a szervezett bűnözés is közvetlenül fenyegetik a világ a 
minden államát.”29 Ezekkel pedig szoros összefüggésben, néhol szimbió-
zisban értelmezendő a failed states kérdés, a migráció, a járványok és mély 
szegénység, vagy épp az etnikai-civilizációs törésvonalak és feszültségek 
kérdése. „Világossá vált, hogy a biztonságot nem lehet többé a külső, a 
területhez között védelmi képességek kérdésére korlátozni. Az új kihívá-
sok, mint az államkudarcok, a terrorizmus, az etnikai konfliktusok, a töme-
ges migráció, a szervezett bűnözés, az erőforrásokért folytatott harc, a kriti-
kus infrastruktúra védelme váltak a legsúlyosabb biztonsági fenyegetések-
ké.”30 

Ezen veszélyforrások, azonban „csupán” az alapját képzik a formálódó 
világrend kihívásainak és elvárásainak. Ezekre ugyanis megfelelően kell 
reagálni, s álláspontunk szerint nincs olyan tudomány jelenleg, melyet ez a 
kérdés legalább részben ne érintene. Természetszerű, hogy az érintettségi és 
egyúttal kényszerítettségi piramis csúcsán a társadalomtudományok állnak, 
melyek körében a már többször említett újraértékelés égető fontosságú és 
sürgősségi. E körben „fontos tisztában lennünk azzal a ténnyel is, hogy nem 
lehet szigorú hierarchikus sorrendet felállítani a biztonsági fenyegetések 
között, azokat egyformán fontosként kell kezelni.”31 Ez pedig alapjaiban 
kényszeríti átalakulásra, vagy ítéli bukásra a bevett és dogmatikus módsze-
rek és elvek zömét, s kifejezetten igaz ez az ún. „transzatlanti” szemléletre. 

E szemléletváltás vonatkozásában elmondható, hogy „… a kormányok 
önmagukban nem tudnak többet tenni, mint hogy felfedezik az olyan prob-
lémákat, mint például éghajlatváltozás. A valódi megoldások azonban egy 
sokkal szélesebb körű összefogást kívánnak, ami magában foglalja a ma-
gánszektort, a nem kormányzati csoportokat, a városokat, a településeket és 
a médiát.”32 Kulcsfontosságú kérdés tehát a nemzetközi politikai rendszer 

                                                 
28 MARJÁN: i. m. (2009a), 297. o. 
29 Az új típusú biztonsági kihívások új elméleti keretben, in Biztonságpolitikai 
Szemle, http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=corvinak&module_id=4& 
cid=1, 2010.04.10. 
30 Uo. 
31 Uo. 
32 ZAKARIA: i. m. 68. o. 
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jelentékeny átalakítása és az egyes pólus-pozícióra törekvő regionális ha-
talmak szükséges és arányos elismerése és bevonása e szintre. „A globális 
politikai rend mellett a pénzügyi világ nemzetközi rendjét is újrarajzolja a 
XXI. század. [… valamint] a nemzetközi intézményeket is át kell alakíta-
ni.”33 A XXI. század új világrendjéhez tehát újfajta szemlélet dukál. 

1.4. Új rendhez, új szemlélet 
Már önmagában az a tény, hogy jelenleg még kialakulóban van az új világ-
rend, vagyis a „világrend-nélküliség”34 állapotában vagyunk, igazolja, hogy 
az eddigi szemléletmódunk idejétmúlt, hiszen véget ért az a rend, melyhez 
az elmúlt évszázad (bizonyos kérdések vonatkozásában évszázadok) során 
hozzá lett igazítva komoly iskola-viták közepette. Ezen túlmenően azonban 
a szemléletváltást még inkább indokolja a fent hosszasan tételezett változá-
sok egész sora, melyeket „csupán” csak megkoronáz a biztonság problémá-
ja és a biztonságot veszélyeztető tényezők bővülése. 

Mindezek azt a követelményt támasztják az elkötelezett szemlélővel 
szemben, hogy egyrészt a transzatlanti, „nyugatos” szokáshoz képest új 
alapokra helyezze gondolatait és levetkőzze a democratic enlargement-tel35 
együtt járó tiszteletlenséget és viszonylagos felsőbbrendűség-érzetet a más 
kultúrákkal szemben. Emellett mindenképp fontosnak tartom a régi dog-
mák, például a szigorú civil-katonai elemzés elválasztásának, az egyes kér-
dések túlsúlyozásának, a katonai erő és a negyedik generációs hadviselés 
misztifikálásának, vagy épp az atomháborúval való elemzés körében törté-
nő fenyegetésnek az elvetését. 

Ebben az új szemléleti rendszerben az átfogó, multidiszciplináris ala-
pokon álló, racionális vizsgálatnak kell dominálnia, mely nem feltétlenül 
csak az empirikusan bizonyítható tényezőkkel számol, hanem kulturális, 
lélektani, pszichológiai tényezőkre is alapoz, persze azok misztifikálása 
nélkül, s eközben igyekszik elfogultság nélkül elemezni az egyes kérdése-
ket, függetlenül azok jellegétől, vagy érdekállásától. Ez irányban egyébként 
a Távol-Kelet, egészen pontosan Kína már megtette az első és egyben min-
taadó lépést a CNP megalkotásával. 

„Az össznemzeti erő a mai kínai stratégiai gondolkodás központi fo-
galma a CNP egy korszerű, integrált, több tényezőből számított és többré-
                                                 
33 MARJÁN: i. m. (2009a), 299. o. 
34 DEÁK PÉTER: Biztonságpolitikai kézikönyv, 2007, Osiris kiadó, Budapest, 132. 
o. 
35 A Clinton-doktrína közkedvelt kifejezése a demokráciaexport programjának 
meghirdetését centrumba helyezve. 
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tegű mutató (indikáns), nemzetközi összehasonlításra alkalmas többdimen-
ziós érték, viszonyszám (koefficiens), illetve annak mérésére, kiszámítására 
szolgáló eljárás (kalkulus). Elméleti szempontból a CNP egy új, multidisz-
ciplináris társadalomtudományi kategória, a gyakorlati alkalmazás oldaláról 
nézve pedig a kínai hosszú távú stratégiai tervezés kiinduló pontja.”36 Ez a 
kiváló minta az új szemléletmódhoz, kiegészítve azonban a teljes spektru-
mú (nem csupán hatalmi célzatú) elemzés által megkövetelt tényezőkkel és 
szűrőkkel. E körben tehát a CNP által nyújtott új sémával ötvözendő a CIA 
Factbook című gyűjteményében publikált elemzési metódus, a bevett kato-
nai- és hírszerzési elemzési módszerek egyvelege és a civil biztonságpoliti-
kai, társadalomtudományi elemzés módszer-rendszere, hogy ezt a jelenleg 
nehezen elképzelhető és mindenképp intézményesítést igénylő egyveleget 
fejlesszük tovább. 

A szemlélet ilyen irányú változása mellett szükségképpen változnia 
kell a szemléletből következő lépéseknek és azok megvalósítási módszerei-
nek, mind az egyes államok, mind pedig a nem állami szereplők szintjén, 
amire kiváló példa az ENSZ békefenntartó misszióinak kérdése és ENSZ 
gyorsreagálású erők létrehozásának problémaköre, de ugyanígy a haderő-
szervezés kérdése, vagy épp a diplomácia, a kormányközi kapcsolatok, a 
nemzetközi szervezetek, a titkosszolgálatok és a hírszerzés feladatainak és 
működésének kérdése. Különösen igaz ez, a kisebb államokra, melyeknek 
hatalmi potenciálja lényegesen kisebb így cselekvési lehetőségeik is szű-
kebb keretek között mozognak. 

1.5. Magyarország kilátásai a kialakuló új világrend küszöbén 
Magyarország, mint kis állam pontosan azok közé a szereplők közé tarto-
zik, melyeknek át kell értékelnie helyzetét és cselekvései programját. Ma-
gyarország ugyanis törekszik minden kapcsolódó nagyhatalmi érdeknek, de 
főként a hidegháború nagy túlélőjének megfelelni (az egyes kormányoktól 
függően) ami hosszú távon nem tartható, s különösen igaz ez a különböző 
honvédelmi tárca útján tett vállalásokra. Magyarország jövője az Európai 
Unió és csak aztán a változásban lévő NATO, s hazánknak igen is vannak 
stratégiai és geopolitikai érdekei, így a magunk részéről azt az álláspontot 
osztjuk, mely elsődlegesnek tekinti a térségi stabilitás szolgálatát, és a 
nemzeti érdekek lehető leghatékonyabb érvényesítését az EU-ban minden-
nemű (részleges és nem teljes) kényszerpálya ellenére. 

                                                 
36 NAGY LÁSZLÓ – RÁCZ LAJOS: Nemzetközi erőközpontok a 21. század elején, in 
Hadtudomány 2008/1. szám, 79. o. 
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Persze jól csengő, de szinte megfoghatatlan és megoldhatatlan célkitű-
zések ezek, mivel a teljes magyar társadalmat és annak intézményrendsze-
rét érintő változások kopogtatnak az ajtón, melyeket valóban megfelelő 
kivitelezés útjára kell terelni, mivel a belső reformok nélkül esélytelen a 
külpolitika reformja és a világrendnek megfelelő állami magatartás. Ennek 
ellenére az alábbiakban igyekszünk javaslatokat tenni a külpolitika irányá-
nak megváltoztatására, vagy legalább átértelmezésére, persze csak az adott 
terjedelmi és elméleti keretek között. 

A külpolitikai javaslatok mellett azonban ehelyütt kell felhívnunk a fi-
gyelmet a honvédelem, a hírszerzés, a nemzetbiztonság és rendvédelem 
teljes újraértelmezésének szükségességére, valamint az e kérdéseket támo-
gató elméleti-tudományos cselekvési program kialakításának fontosságára. 
Álláspontunk szerint ugyanis a gazdasági-belpolitikai helyzet és a „nyugati 
világ” még tartó illúziói miatt az előbbi átalakítások még sokat váratnak 
magukra, egy intézményesítési lehetőség azonban nyitva áll Magyarország 
előtt, mintegy példaértékkel. 

Ezen intézményesítési lehetőség alatt azt értjük, hogy Magyarországon 
fel kellene állítani egy olyan állami költségen működő elemző hivatalt, 
melynek állománya részint a nemzetbiztonsági, katonai biztonsági és felde-
rítési, honvédelmi és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjaiból, 
részben pedig civil elemzőkből, tudósokból és szakértőkből állna, mintegy 
katonai- és civil tagozati felosztásban. E szervnek az lenne a feladata, hogy 
összegezze az elemzési tevékenységek eredményeit és a delegáló szervek 
és intézmények adatait, részben nyilvános tanulmányok és kimutatások, 
részben pedig a minősített adatok körébe tartozó dokumentumok keretei-
ben, megfelelő és lehetőség szerint teljes kiterjedésű alapot nyújtva az érin-
tett állami szervek és civil elemzők további munkájához. Ebben az intéz-
ményben az lehetne példaértékű, hogy megfelelő hatékonyságú működés 
esetén (kooperálva a Magyar Köztársaság különböző a kérdés által érintett 
szerveivel a gazdasági szektortól a védelmi szektorig) Magyarország kez-
deményezhetné egy hasonló elveken működő Európai Uniós intézmény 
felállítását, brüsszeli központtal és nemzeti hivatalok hálózatával. Ez a 
rendszer ugyanis álláspontunk szerint képes lenne arra, hogy koordinálja és 
szakmailag előkészítse a fenti területek átalakítását, ez által pedig egy lé-
nyegesen hatékonyabb és egységesebb európai védelmi és biztonsági poli-
tikai struktúra és metodika kialakítását. 

Ahhoz azonban, hogy mindezt indokoltnak érezhesse az olvasó is a 
maga tömörségében legalább iránymutatásként, fontosnak tartjuk a leg-
meghatározóbbnak tartott hatalmi aktorok vizsgálatát, így az USA, az EU, 
az „Orosz Front” és Kína részletesebb vizsgálatát az alábbiakban. 
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2. FEJEZET 
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK HELYE A „GLOBÁLIS HATALMI 

JÁTÉKBAN” 
„Nincs kétség afelől, hogy az Egyesült Államok jelenleg úgy érzi, hogy ő 
az egyetlen szuperhatalom a világon, és bármit megtehet, amit csak akar.” 

Nelson Mandela 

2.1. Unilateralizmus vs. multilateralizmus 
Az Amerikai Egyesült Államok ma is szuperhatalom. A világban betöltött 
szerepe e tekintetében nem is vitatható. Ami azonban mindenképpen meg-
állapítható, az az, hogy a ma is folyamatban lévő hatalmi átrendeződések 
következtében más államok, illetve szerveződések olyan területeken száll-
tak versenybe az USA-val, melyekben eddig kihívója sem akadt. Hogy ki 
lesz az új bajnok, ha egyáltalán lesz egyértelmű győztes, az a jövő kérdése, 
de az új kihívók más és más hatalmi szektorokban vetélytársaivá válhatnak 
Amerikának. Ezeknek az új szereplőknek az ébredése pont akkor érte az 
USA-t, amikor az identitásbeli válsággal küzd. Csak utalva itt a Huntington 
professzor által, a Kik vagyunk mi? című kötetében leírt problémákra (etni-
kai, faji, kulturális és politikai sokszínűség), Amerikának jelenleg nemcsak 
az új ellenfeleivel kell megküzdenie, hanem, és talán elsősorban, saját ma-
gát kell újradefiniálnia.37 A terrortámadások miatt bevezetett szigorú biz-
tonsági intézkedések és ellenőrzések38 tovább mélyítették ezt a problémát, 
megfogalmazva a kérdést, vajon a biztonságunk, vagy az emberi jogaink 
érnek-e többet? 

Az Egyesült Államok a hidegháború végével és a Szovjetunió össze-
omlásával a bipoláris világból megmaradt egyedüli, rivális nélküli szuper-
hatalommá vált. Ezt volt az, amit Krauthammer unipoláris pillanatnak ne-
vezett, és ez az, amit mi a magunk részéről inkább az amerikai közjátéknak 

                                                 
37 HUNTINGTON, SAMUEL P.: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás di-
lemmái, 2005, Európa Kiadó, Budapest. 
38 Lásd USA Patriot Act (2001.10.26) rendelkezései, pl. a rendfenntartó szervek 
bírósági végzés nélkül lehallgathatnak telefonbeszélgetéseket, figyelhetnek e-
maileket illetve különféle iratokat, ellenőrizhetik a külföldi diákokat, testszkenne-
rek használata a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során stb. 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf, 
2010.02.23. 
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nevezünk.39 Ezután Amerika szabadon tehette azt, amit csak akart. De ez a 
helyzet szükségszerű is volt, ugyanis a hidegháborús ellenség hirtelen ha-
nyatlása, majd szétesése okozta hatalmi vákuum kényszerítette az USA-t 
egyoldalú, unilaterális lépésekre. A közbeszédben emiatt sokan tartják az 
Egyesült Államokat hegemónnak, aki a nemzetközi normák figyelmen kí-
vül hagyásával, egyoldalúan, saját érdekei szerint cselekszik. Ezt támasztot-
ta alá az Öböl- háború, a Dél-szláv háború, majd az afganisztáni és az iraki, 
vagy más néven második Öböl- háború. 

Az unilaterális külpolitika azonban nem új keletű az Amerikai történe-
lemben, és nem kapcsolható pusztán George W. Bush nevéhez. Az első 
valóban egyoldalú lépés a Monroe-doktrína kihirdetése volt 1823-ban. „Ez 
lényegileg deklarálta, hogy az amerikai kontinenst »európai hatalmaknak 
nem szabad jövőbeni kolonizáció szempontjából megfontolás tárgyává 
tenniük«”.40 Ezt követően a XIX-XX. század fordulóján a legismertebb 
expanzionista szenátor az amerikaiakat Isten népének tekintette, akiknek 
feladatuk, hogy igazgassák a „vad és együgyű népeket”, és vezessék a világ 
újrarendezését. Ezzel egy időben John Hay külügyminiszter több nagyhata-
lom számára küldött üzenetet, melyben a Kínába későn érkező Egyesült 
Államok részére követelt egyenrangú kereskedelmi jogokat, mit sem törőd-
ve az oroszok és japánok egyet nem értésével. 1904-ben pedig T. Roosevelt 
elnök az országát feljogosítottnak érezte arra, hogy a latin-amerikai orszá-
gok belügyeibe beavatkozzon és „nemzetközi rendőrként” megakadályozza 
a káoszt. Látható tehát, hogy a XX. század hajnalára az USA már meglehe-
tősen nagy mértékben unilaterálissá vált. 

Woodrow Wilson volt az első elnök, aki a világon mindenütt el akarta 
terjeszteni az amerikai demokráciát. A Népszövetség bukása után egyér-
telművé vált, hogy egy működőképes nemzetközi rendszer nem képzelhető 
el az USA nélkül. F. D. Roosevelt pedig ebben a szellemben hívta életre az 
Egyesült Nemzetek Szövetségét. A XX. század derekán tehát egy multilate-
rális Egyesült Államokkal találkozunk. Azonban az ENSZ demokratikus 
rendszere sokszor nem kedvezett az amerikai érdekeknek. Ahogy Peterecz 
találón fogalmaz, a hidegháború négy évtizede egy olyan periódus volt, 
melyben az USA a saját maga által kreált multilateralizmus börtönének 
rabja, amely börtönben a bipolaritás a börtönőr. Így az amerikai retorikában 
újra megjelent az unilateralizmus, ám ezt tett ritkán, és többnyire csak kerü-
lőutakon és áttételeken keresztül követte. Az egyetlen kivétel a vietnámi 
                                                 
39 PETERECZ ZOLTÁN: Az unilateralizmus az amerikai külpolitikában, in Külügyi 
Szemle, 2008/1. szám, 96. o. 
40 Uo. 97. o. 



143 

háború volt, mely megalázó sikertelensége miatt visszavetette Amerikát, 
egészen Reagan elnökségéig. Ő volt az, aki újra visszaterelte hazáját az 
unilateralizmus irányába a gonosz birodalommal, vagyis a Szovjetunióval 
szembeni versengésben.41 

1991 után a globális ellenség nélkül maradt USA hatalmi túlsúlyát a 
liberális demokrácia terjesztésére igyekezett felhasználni. Utolsó multilate-
rális lépése az 1991-es öbölháború megvívása volt, melyet teljes nemzetkö-
zi egyetértésben tett meg. Ellentmondásosnak tűnik, de a bipoláris világ-
rend megszűnése egyben a stabilitás megszűnését is eredményezte. A 
posztbipoláris világban új veszélyforrásként megjelentek a nukleáris töltet-
tel rendelkező lator államok, és a nehezen feltérképezhető terrorista csopor-
tok.42 

Clinton elnök „szerződések iránti mániája” megtévesztette a világot, és 
ezzel a multilateralizmus látszatát keltette. Ezt bizonyítja a Clinton-
kormányzat nemzeti védelmi stratégiája, mely szerint Amerika a nemzetkö-
zi közösséggel összhangban cselekszik, amennyire csak lehetséges, azon-
ban, nem habozik unilaterálisan cselekedni, ha az szükséges.43 Az elnöki 
székben a Clintont követő Bush politikáját nagyban megalapozta ez a fajta 
doktrína a demokratikus növekedésről. 

George W. Bush beiktatása után nem sokkal, szeptember 11-én érte 
Amerikát történelmének legpusztítóbb terrortámadása, mely kemény kato-
nai válaszlépéseket generált, s végletesen az egyoldalú külpolitika felé so-
dorta az Egyesült Államokat. Afganisztán esetében a nemzetközi közösség 
részéről még viszonylagos egyetértésre lelt Amerika, azonban Irak esetében 
már nem, és még a szövetségesei felől is visszautasítás érte. 

A Bush-doktrína lényege, hogy meg kell akadályozni az ellenséges re-
zsimeket abban, hogy elérhessék azt a pontot, ahol veszélyt jelenthetnek az 
USA-ra, és ezt leginkább az egyoldalú, megelőző katonai csapások bizto-
síthatják az adott ország ellen. Ezzel az elmélettel kapcsolatban a kérdés az, 
hogy ez a megelőző csapás preventív, vagyis még a vélt vagy valós veszély 
kialakulása előtti támadást, vagy pre-emptive, azaz a közvetlen veszély-
helyzet esetén alkalmazott megelőző csapást jelent-e. Előbbi esetben a fe-
nyegetettség hiánya a nemzetközi közösség elutasítását váltja ki, ahogy az 
történt az iraki misszió esetében is.44 

                                                 
41 PETERECZ: i. m. 98-100. o. 
42 Uo. 100. o. 
43 Uo. 101. o. 
44 Uo. 103. o. 
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Peterecz rávilágít arra, hogy „az ENSZ, melynek csaknem 200 fős tag-
sága közül oly sokan kifejezetten elnyomó és despota rezsimek, nem te-
kinthető morálisan legitimnek, és ezért nem bírhat vétójoggal az Egyesült 
Államok érdekei felett. Az a hipokrita multilateralizmus, amelyet egy ilyen 
szervezet hoz létre, csak csökkenti Amerika mozgásterét, így az Egyesült 
Államoknak muszáj saját kezébe venni a dolgokat: »A világban, melyben 
élünk, az egyetlen út, ami a biztonsághoz vezet, a cselekvés útja. És ez a 
nemzet cselekedni fog.« Ebből a szempontból tekintve az Egyesült Álla-
mok valójában rá van kényszerítve az unilateralista szerepre.”45 Ezzel az a 
probléma, ahogy azt Immanuel Wallerstein professzor is megállapította, 
hogy a világ utoljára 1998-ban állt az unilateralizmus talaján, s attól kezd-
ve, noha az USA egyoldalúan cselekedett, a nemzetközi közösség ezt már 
nem támogatta, és a többoldalú cselekvési rend felé hajlott. Tehát az elmúlt 
bő egy évtized során egy egyoldalúan fellépő Egyesült Államok, és egy 
multilaterális igényt támasztó világ állt szemben egymással.46 Továbbá az 
is kritikaként merül fel, hogy az amerikaiak univerzális érvényűnek tartják 
nyugati értékrendszerüket, holott a történelem a tanúja annak, hogy sok 
helyütt ezeknek az értékeknek semmilyen tradíciója nincsen. 

Az amerikai unilateralizmus legsebezhetőbb pontja a feltűnő szelekti-
vitása és kettős mércéje, opportunitása. Ha nemzeti érdekei úgy kívánják, 
hajlandó szemet hunyni azon országok felett, melyek berendezkedése szin-
tén nem felel meg az amerikai értékrendnek. Ez a kettős mérce mára a poli-
tikájuk részévé vált.47 

Az amerikai unilateralizmus alapja roppant nagy katonai ereje. Az 
Egyesült Államok hadserege vezető szerepet tölt be szárazföldön, vízen, 
levegőben és űrben. Katonai kiadásai a GDP 4,1 százalékát teszik ki éven-
te, ami több mint a soron következő tizenhárom ország kiadásai együttesen. 
Ezzel a világ védelmi költségeinek 50 százaléka az USA-ra esik.48 Ez a 
szám döbbenetes. És ennek ellenére véli úgy Wallerstein professzor, hogy 
ez a katonai hatalom csak addig működik nemzetközi politikai vonatkozás-
ban hatékonyan és megfelelően, amíg nem kell használni. A benne lévő 
potenciál, a fenyegetés ereje az, ami félelmet kelt. De ha az országnak 
használnia kell, nem képes érvényesíteni azt az átütő erőt, ami szükséges 
lenne a kitűzött változtatások véghezviteléhez, s ezzel visszanyerhesse a 

                                                 
45 PETERECZ: i. m. 105. o. 
46 WALLERSTEIN, IMMANUEL: Az USA, Európa és Oroszország stratégiai alternatí-
vái, konferencia, 2010.02.18., ZMNE, Budapest. 
47 PETERECZ: i. m. 106. o. 
48 ZAKARIA: i. m. 215. o. 



145 

hegemón szerepét. Ennek oka az emberállomány hiánya, ugyanis a vietná-
mi háború óta megszűnt a kötelező sorkatonaság, és önkéntesek harcolnak. 
Az emberhiány tünete annak, hogy manapság már egy állam leigázása pon-
tosan a nyugati standardok miatt, szinte lehetetlen, mivel a belső ellenállás 
letörésére történelmileg használt megtorlást és civilek elleni terrort a nyu-
gati értékrend tiltja. 

Ez a felismerés vezetett odáig, hogy az Obama adminisztráció retori-
kájában a katonai erőről átkerült a hangsúly az ún. soft powerre, illetve 
smart powerre, mely minden bizonnyal 2009-ben a legdivatosabb kifejezés 
lett a nemzetközi kapcsolatok terén. 

2.2. „Smart Power” 
Ez a kifejezés az, ami Barack Obama külpolitikájának központi fogalmává 
vált. Ezt – az egyébként 2004-ben megalkotott fogalmat – Hillary Clinton 
hozta divatba azzal, hogy külügyminiszter-jelöltként a szenátusi meghallga-
tásán ezt tartotta a követendő külpolitikai irányvonalnak. Kiemelte, hogy az 
Egyesült Államoknak minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használnia 
– a diplomáciait, a gazdaságit, a katonait, a politikait, a jogit és kulturálist – 
és mindig a helyzetnek legjobban megfelelőt, illetve azok kombinációit 
kiválasztania. 

A smart powert hiba lenne katonai és diplomáciai erők kombinációjára 
leszűkíteni, helyesebb soft powert (a vonzás képessége) és hard powert 
(kényszerítő hatalom) megkülönböztetni.49 

A Bush-adminisztráció idején vitathatatlanul a katonai erő alkalmazása 
került előtérbe, ami együtt járt Washington erőszaktól mentes meggyőzési 
képességének meggyengülésével. Ez súlyos problémát jelent. A vonzás 
képessége – a soft power – nélkül, mely az amerikai értékekben, kultúrában 
rejlik, és amely Amerika céljait és cselekedeteit legitimálja mások szemé-
ben, az Egyesült Államok egyenesen sodródott az unilaterális külpolitika 
felé, mivel választási lehetőségek híján csak fegyverekkel tudtak érvelni. 
Az Amerika által elérni kívánt békés világ megteremtésében mindenekelőtt 
a soft power eszközökkel kellene operálni, s csak utolsósorban katonai erő-
vel. A tűzzel és vassal kierőszakolt béke törékenyebb, mint a fejlődésen és 
józan belátáson alapuló béke. 

Ki kell emelni, hogy a smart power, az okos hatalom nem csupán a 
soft és hard power összege, hanem ezeknek olyan kombinációja, aminek 

                                                 
49 SZÖRÉNYI ANDRÁS: Smart power, avagy az év „felfedezése”, in Külügyi Szemle, 
2009/3. szám, 147. o. 
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köszönhetően nem csak kiegészítik, de kölcsönösen erősítik is egymás ha-
tását. Na de mi is az hatalom? Természetéről és fogalmáról sokféle felfogás 
létezik. Szörényi András a Joseph Nye és Robert Dahl által alkotott fogal-
makat összevonva így definiálja a hatalmat: „a hatalom mások viselkedése 
következményeinek ismerete és viselkedése befolyásolásának képessége 
saját célunk elérése érdekében.”50 A hatalom típusait Nye három csoportra 
osztotta: katonaira, gazdaságira és a vonzás hatalmára. Ezek eltérő viselke-
dési formákat feltételeznek, illetve más-más eszközöket és politikát igé-
nyelnek. 

George W. Bush céljai elérése érdekében minden eszközt, még a kato-
nai erőt is bevetve azt vallotta, hogy inkább féljenek az országától, mint-
hogy szeressék. Ehhez képest Obama a smart powerre épít, azon belül is a 
soft power elemeire, és igyekszik visszaállítani az Egyesült Államok vonze-
rejét, az önszántukból együttműködő országok szövetségét. Kétségtelen, 
hogy az utóbbi sok munkát és időt igényel, de kifizetődőbb lehet a bush-i 
megoldásnál.51 

A hatalmak minősége között átjárhatóság is megfigyelhető. Ha például 
a gazdasági hatalom szankciók formájában jelenik meg, kényszerítő erő-
ként hat, míg egy prosperáló és virágzó gazdaság generálta mintakövetés 
esetén a vonzás hatalmáról beszélhetünk. Utóbbit súlyos csapás érte a 
pénzügyi válsággal, ugyanis az amerikai gazdasági modell elveszítette hite-
lességét, így e tekintetben vonzásról aligha beszélhetünk. Ugyanez igaz az 
Európai Unióra is, Kínára viszont nem, sőt. Noha Kínát is érintette az utób-
bi évek válsága, ettől függetlenül gazdasága roppant mértékben növekszik, 
ekként pedig folyamatosan erősödik a gazdasági-vonzás hatalma.52 

A soft power főbb forrásai az ország kultúrája, politikai értékei, külpo-
litikája, amennyiben az morális autoritással bír.53 Ezek, és a kényszerítő 
hatalmak alkotják egy ország befolyásolási képességét. 

Ki kell térnünk arra is, hogy ez a hatalmi játszma nem egyetlen szinten 
zajlik le, hanem – Nye analógiájával élve – egy háromszintes sakktáblán. 
Ennek a sakktáblának a felső szintjét képezi a katonai hatalmak küzdelme, 
melyben elsősorban államok vesznek részt, de folyamatosan bővül a kör a 
nem állam szereplőkkel.54 

                                                 
50 SZÖRÉNYI: i. m. 149. o. 
51 Uo. 149. o. 
52 Uo. 150-151. o. 
53 Uo. 151. o. 
54 Különösen Amerikában jellemző, hogy katonai jellegű állami feladatokat kiszer-
veznek magáncégekhez, így a különböző magán biztonsági cégek, illetve magán-
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A háromszintes sakktábla középső fokán a gazdasági kapcsolatok áll-
nak, ahol az államok mellett mára ugyanolyan fontossá váltak a különböző 
nemzetközi szervezetek (WTO, EU, NAFTA, OPEC), a transznacionális 
vállalatok, érdekvédelmi szervezetek és a nem kormányzati szervek 
(NGO55-k). 

Az alsó szinten zajló játszmák közül a terrorizmus elleni, a klímavál-
tozás elleni és a járványok elleni küzdelmet, valamint a szegénység vissza-
szorítására tett kísérleteket érdemes kiemelni. Ezen a szinten az államok és 
az NGO-k között nagyon aktív a kapcsolat, ezekre a viszonyokra főleg a 
soft power eszközök alkalmazás a jellemző. Ez a szint az államok által ne-
hezen befolyásolható.56 

Szörényi felhívja a figyelmet arra, hogy nem rendelkezik minden 
nemzetközi szereplő a hatalmi összetevők mindegyikével. Akik minden 
hatalmi típust a magukénak tudhatnak, azok az államok, és egyre nagyobb 
mértékben a terrorista szervezetek is. Ebben a vonatkozásban pedig az ál-
lam okos hatalma megegyezik a tényleges hatalmával, ezért célszerűbb 
lenne smart use of powerről, azaz a hatalmi összetevők okos felhasználásá-
ról beszélni.57 

Az új kihívások és a körülmények folytán feltehető, hogy a XXI. szá-
zadban a soft power eszközök alkalmazása kerül előtérbe, amiből két fontos 
dolog következik. Az egyik, hogy azoknak az államoknak, akik eddig nem, 
vagy csak csekély mértékben rendelkeztek hard power eszközökkel, és 
emiatt csekély befolyásolási képességgel bírtak, megnő a jövőbeni érdekér-
vényesítési lehetőségük, és lesznek alternatíváik. A másik megállapítás, 
hogy a katonai hatalomnál drágább hatalom nincs, ezért ennek a háttérbe 
szorulásával és a jóval olcsóbb soft power eszközök felértékelődésével a 
szegényebb országok előtt is új lehetőségek nyílnak meg. A hátránya 
ugyanakkor az, hogy időigényesebb és központilag nehezebben kontrollál-
ható, mint a hard power eszközök.58 

A smart power kritikájaként felmerül, hogy nincs objektív mértéke a 
soft és hard power összetevők megfelelő kombinációjának, nehéz az opti-
mális kombinációt megtalálni. Emellett a vonzás hatalmának a negatívuma, 

                                                                                                                 
hadseregek is egyre jelentősebbek. A másik oldalon pedig a terrorista szervezetek 
jelentek meg a porondon. 
55 Non-govermental Organization. Olyan szervezetet jelöl, melyet olyan természe-
tes vagy jogi személy hoz létre, ami nem része egyetlen kormánynak sem. 
56 SZÖRÉNYI: i. m. 152. o. 
57 Uo. 153. o. 
58 Uo. 153. o. 
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hogy meglehetősen indirekt, és állami szinten csak részben ellenőrizhető. 
Ráadásul csak hosszú távon vezetnek eredményre, nehezen változtathatóak, 
de sokkal hamarabb lerombolhatóak, mint amennyi idő alatt létrejöttek. 

Ezzel egyidejűleg az Egyesül Államok példájából tanulva belátható, 
hogy a hatalmas katonai és gazdasági hatalom nem elég, ha nem rendelke-
zik egy ország azzal a képességgel, hogy vonzással és ne kényszerítéssel 
érje el céljait. A vonzás képessége és a meggyőzés a jövőben egyre na-
gyobb szerephez fog jutni a nemzetközi érdekérvényesítésben, ami a dip-
lomácia megerősödése és egy multilaterális világkép felé orientál bennün-
ket.59 

2.3. Államépítés amerikai módra 
Napjainkban kétség kívül az Egyesült Államok két legnagyobb külföldi 
missziója Afganisztán és Irak újjáépítése. Az, hogy ez a küldetés mennyi 
ideig fog tartani, még nem látható előre, de ami a nagyobb probléma, hogy 
a mikéntje sem egyértelmű, sem az amerikai vezetés, sem a témával foglal-
kozó szakértők körében. 

A 2001. szeptember 11-ei terrortámadások és az azt követő afganisz-
táni invázió az érdeklődés középpontjába állította az államkudarcok és a 
bukott államok kérdését. De mit is értünk nem működő államok alatt? A 
szakirodalom erre általánosan azt a magyarázatot adja, hogy ezekben az 
országokban az állami struktúra felbomlik, a politikai- és a jogrend instabil-
lá válik. Az állam territoriális hatalma nem érvényesül, képtelen az ország 
egész területét ellenőrzése alatt tartani, így elveszti legfontosabb megkü-
lönböztető képességét, az erőszak monopóliumát. Ennek pedig az az ered-
ménye, hogy az ország egyes részeit terrorista csoportok, fegyveres csopor-
tok vagy hadurak tartják a kezükben. Az ilyen állam képtelen kielégíteni a 
lakosság alapvető igényeit, a termelőkapacitások fenntartására sem képes, 
és emiatt elveszti a legitimitását arra, hogy lakossága nevében cselekedjen. 
Nem működő államokra következtethetünk a polgárháborúkból, forradal-
makból, illetve abból, hogy teljes mértékben hiányzik az állami felelősség 
az alapvető emberi szükségletek kielégítése iránt. 60 A bukott államok olyan 
csapdába estek, amelyből önerővel képtelenek kijutni, ezért külső hatalom 
segítségére szorulnak. A nemzetközi intervenció helyett a krízis alternatív 
megoldása lehet a társadalmi elégedetlenség végletekig történő fokozódása, 
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60 RADA PÉTER: Az államépítés folyamatának modellezése: fokozatos vagy szaka-
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149 

amely polgárháborúban, forradalomban, puccsban stb. csúcsosodhat ki, 
lehetővé téve egy alapjaiban más rendszer kiépítését. 

Ezekre a problémákra reagálva az államépítést úgy határozhatjuk meg, 
mint egy olyan többlépcsős folyamatot, melynek célja a biztonság megte-
remtése és fenntartása, az állami infrastruktúra és intézményrendszer kiépí-
tése, a társadalmi egység növelése, a demokráciaépítés és a gazdasági fej-
lődés fenntartható kereteinek megalkotása.61 

Rada szerint, ha demokráciaépítésről van szó, az nem csupán demok-
ráciát jelent, hanem liberális demokráciát, vagyis az egyes egyénekben rejlő 
lehetőséget arra, hogy a társadalom számára a legideálisabb döntést meg-
hozhassák. Ennek megfelelően nem minden ország demokratikus, amelyik 
annak vallja magát, a fél autoriter rendszerek gyakran takaróznak a demok-
rácia álarcával. Az persze más kérdés, hogy vajon helyes-e egy abszolút 
nyugati értékrendet ráerőltetni azokra a társadalmakra, ahol ennek semmi-
lyen hagyománya nincsen. Ez a fajta nyugati, de kiváltképp amerikai uni-
verzalizmus több okból is aggasztó. Bűnösök-e azok az országok, akik nem 
vallják a nyugati értékeket? Bűnösök-e azok a kultúrák, amelyek évezredes 
hagyományaik és szokásaik alapján élnek? Az Egyesült Államok szerint 
igen. Arrogáns módon, erőszakkal próbálják saját nézeteiket és értékrend-
szerüket ráerőltetni más társadalmakra. Vajon fordított helyzetben az USA 
ezt elviselné? Nem valószínű. A különböző kultúrák között nem állíthatunk 
fel rangsort az alapján, hogy melyik a helyes és melyik a helytelen, vagy 
melyik az értékesebb, hiszen objektíven ez nem határozható meg. Nem is 
beszélve arról, hogy egy, a nyugati értékek tekintetében gyökértelen állam-
ban csak olyan áldemokráciák vagy fél-demokráciák jöhetnek létre, ame-
lyek biztonságpolitikai szempontból nem kevesebb kihívást jelentenek, 
mint a bukott államok. 

Az államépítés folyamata jelenleg kérdéses. A biztos recept még nem 
ismert, csak az, hogy mi az, amit eddig rosszul csináltunk. Az egyik véglet 
a segélyek küldése és várakozás a csodára, a másik véglet pedig a militáns 
fellépés és az erőszakos építés. Egyik sem megfelelő, a megoldásnak vala-
hol e két pont között kell lennie. A demokráciaterjesztés külpolitikai impe-
ratívuszként tűnik fel a demokratikus államok külpolitikájában, legéleseb-
ben az Egyesült Államokéban, egyrészt a terrorizmus általi fenyegetettsége, 
másrészt roppant katonai ereje okán. De nem kell ehhez szuperhatalomnak 
lenni, a magyar külpolitika harmadik pillére is a demokrácia terjesztése. A 
demokrácia a hidegháború befejeztével már nem a szovjet ideológia ellen-
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téte, hanem az államkudarcokból fakadó problémák kezelését célzó esz-
köz.62 

Az államépítés módjáról két elmélet verseng egymással, a szakaszos 
és a fokozatos elmélet. Az előbbi lényege, hogy a demokrácia előfeltétel-
ének tartja az erős és stabil állam kialakítását, és ha ez már biztosított, csak 
ekkor van értelme demokratikus választásokat tartani. 

Ezzel szemben a fokozatosság elmélete azt vallja, hogy a demokratizá-
lást nem szabad halogatni, azt rögtön az elején, de kis lépésekben, fokoza-
tosan kell véghezvinni. Ez az elmélet azon a felismerésen alapul, hogy ha-
bár egy autoriter vezető képes lehet stabil államot teremteni, de személye a 
rendszerváltás akadályát képezheti, mert kevéssé valószínű, hogy hatalmát 
átadná a nép kezébe. Eszerint az államépítés és a demokratizálódás párhu-
zamosan is végbe mehet, és nem szükséges akár évtizedeket várni arra, 
hogy egy ország éretté váljon a demokráciára. 

Mindkét nézetet figyelembe véve Rada úgy véli, hogy egyszerre kell 
alkalmazni a szakaszosságot és fokozatosságot is. Ez az ún. BIEN modell. 
Eszerint két szakaszt különböztethetünk meg: az első az emberi létszükség-
letek biztosítása és a biztonság megteremtésének fázisa, a második pedig a 
gazdaság és a demokrácia fejlődése. Ez utóbbi azonban már fokozatosan 
történik, mert nem lehet merev időbeli határvonalakat szabni az egyes fel-
adatok között. Logikailag az intézmények kiépítése, a gazdaság fejlődése és 
a társadalmi kohézió lenne az ésszerű, de a valóságban ez jelentősen módo-
sulhat az éppen aktuális körülmények miatt.63 

Tehát az első lépés a bukott állam keltette biztonsági vákuum betölté-
se. Ez egyrészt a területen lévő fegyveres csoportok felszámolását jelenti, 
másrészt az állam számára az erőszak monopóliumának biztosítását. Fran-
cis Fukuyama arra hívja fel a figyelmet, hogy a liberális eszmék és a jog-
uralom pont az állami erőszakot korlátozza, ezért a biztonság megteremté-
sének mindenképpen meg kell előznie a demokratizálódást. Paradox módon 
a demokrácia értékeinek ellentmond, de alapjait csak ez teremtheti meg. 
Úgy is mondhatjuk, hogy a demokrácia csak demokráciaellenes módon 
érhető el. Természetesen az ellenséges erők megsemmisítése az utolsó 
számba vehető eszköz, először meg kell próbálni beilleszteni őket az új 
hatalmi struktúrába.64 

Ha sikerült az egész ország területét ellenőrzés alá vonni, és az alapve-
tő létszükségletek biztosítottak, akkor kerülhet sor a demokratikus intéz-
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ményrendszer kiépítésére. Meg kell teremteni az alapvető adminisztráció 
eszközeit, a politikai konzultáció mechanizmusait és az alapvető közszol-
gáltatásokat. A demokratizálódás kulcselemei az ideiglenes kormányzat 
felállítása, a választások kiírása vagy az alkotmány létrehozása. Természe-
tesen önmagában egy demokratikus alkotmány még nem elég, hiszen a 
Szovjetuniónak is volt, mégsem tartották be. Annak a társadalomban meg-
szilárdult jogszokásokat kell tükröznie, hogy a nép által legitimált lehessen, 
és feltétlenül érvényesülnie kell.65 Itt csak utalunk a fentebb leírt vélemé-
nyünkre, miszerint demokratikus alkotmány adása egy demokratikus ha-
gyományokkal nem rendelkező ország számára olyan államépítési kísérlet, 
ami csak ellentmondásokhoz és későbbi konfliktusokhoz vezet. 

Az államépítés elengedhetetlen része a szükséges erőforrások biztosí-
tása. A már megteremtett infrastruktúra biztosítja a szükséges javak célba 
juttatását azokhoz, akinek szüksége van rájuk. A képzett munkaerő pedig 
segít fenntartani és fejlődésre bírni a gazdaságot, ezért az oktatás fontos 
feltétele a munkaerő minőségének emelésére. A fenntartható fejlődéshez 
szükséges, hogy a tőkefelhalmozás intézményes kereteit megteremtésék a 
jogi és pénzügyi szervezetek által. A fejlődés-gazdaságtani kutatások kimu-
tatták, hogy egy bukott állam esetében sem a túlzott gazdasági bezárkózás, 
sem a túlzott liberalizáció nem lehet eredményes. A gazdaság szempontjá-
ból a segélyek kérdése lehet problémás, mert a segélyfüggőség tönkreteheti 
egy ország gazdaságát. Közgazdászok szerint, ha egy ország GDP-jének 
több mint 16%-a segélyekből származik, az már inkább káros hatásokkal 
jár. Másik probléma a segélyek folyósításának üteme. Az azonnali, de ke-
vés segély valós változtatásokra nem elég, de a fegyveres erőszakot tovább-
ra is lehet belőle finanszírozni, ezért ennél veszélyesebb – noha jó szándékú 
– nincsen.66 

A sikeres államépítéshez nélkülözhetetlen a társadalmon belüli össze-
tartó erő is, ahogy ezt Japán és Németország példája mutatja a második 
világháborút követő időszakban. A társadalom egysége csak egy közös 
identitás alapján tartható fent. Ez az identitás azonban elég nehezen alakít-
ható ki a vallási, faji, politikai ellentétek és széthúzások miatt. A szegregá-
ció nem jelenthet megoldást a kisebbségek és a különbségek kezelésére, és 
a történelem is bizonyította, hogy katasztrofális eredményekhez vezethet. A 
homogenitás megteremtésének másik lehetősége, hogy a kisebb nemzetek 
saját államot hozzanak létre. Ezzel viszont az a probléma, hogy a létrejövő 
országok valószínűleg ugyanolyan életképtelenek lennének, mint amelyek-
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ből kiszakadtak. Tehát ez nem hogy megoldaná, csak súlyosbítaná a hely-
zetet. Ezek fényében a közös identitás legvalószínűbb alapja az állam iránti 
lojalitás lehet, hiszen az elnyomó rendszerek után ez ad az embereknek 
védelmet, és biztosítja szükségleteiket. A bizalomnak pedig az igazságos 
működés az alapja, így végső soron a közös identitás az igazságba vetett 
hiten alapulhat. 

Ez utóbbi három szakasznak, vagyis az intézményépítésnek, a gazda-
ságfejlesztésnek és a társadalmi kohézió megteremtésének egymással pár-
huzamosan és fokozatosan kell történnie, de csakis a biztonság megterem-
tése után. Most pedig vegyük szemügyre, hogy ezt mennyiben sikerült az 
Egyesült Államoknak teljesítenie Afganisztánban és Irakban! 

2.4. Afganisztán 
Az ideiglenes afgán fejlesztési stratégiában három alappillért olvashatunk: 
a biztonságot, a joguralmat és a gazdasági fejlődést. Ezeket pontokba szed-
ve részletezi a stratégia, és nem tesz köztük időrendi sorrendet.67 A fentebb 
leírtak alapján láthatjuk, hogy Amerika a fokozatos modellt választotta, és 
nem veszi figyelembe a BIEN modell intelmét, vagyis azt, hogy az alapvető 
biztonság és az ország feletti teljes ellenőrzés nélkül értelmetlen a demok-
ratizálódást erőltetni. 

Az ISAF68 a legfrissebb adatok alapján 85.795 katonát állomásoztat 
Afganisztánban, ám az ország teljes ellenőrzése ennek több mint hatszoro-
sát igényelné.69 Ugyanis 1980-ban a szovjet vezérkar, illetve ezzel egybe-
vágóan mai elemzők is 600.000 katonát tartanának szükségesnek a sikeres 
megszálláshoz.70 Az utóbbi időben az ISAF kiterjesztette működését a dél-
afgán területekre is, a katonák több mint fele jelenleg ott harcol a gerillák-
kal. Emiatt a humanitárius segélyezés meglehetősen nehézzé vált ezeken a 
területeken, ezért a segélyek csak az ISAF által stabilan felügyelet részekre 
korlátozódnak, ezek az úgynevezett „afgán fejlesztési övezetek”. 

                                                 
67 Interim Afghan National Development Strategy, i-ANDS – Summary Report: An 
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Erő), az Afganisztánban szolgáló stabilizációs erők összefoglaló neve. 
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70 MARTON PÉTER: Az államépítés sorrendisége és az afganisztáni bonyodalmak, in 
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Ekkora haderővel egyszerűen lehetetlen Afganisztánt felügyelni, ezért 
az amerikai stratégia alapjaiban elhibázott. Az ISAF haderejéből mindössze 
47.000 katona amerikai. Ez arra elég, hogy az USA megmutathassa, hogy 
jelen van Afganisztánban, de tényleges eredményeket nagyon lassan és 
nehezen várhatunk tőle. Pedig lehetősége lenne rá az Egyesült Államoknak. 
A legutóbbi statisztikák szerint az amerikai haderő aktív, állományban lévő 
tagjainak száma közel másfélmillió, és nagyjából ugyanennyi tartalékos 
katonával is rendelkeznek.71 Nyilvánvaló politikai okokból nem mert az 
amerikai vezetés a vietnámi háborúhoz hasonló mérvű katonai intervenció-
ba bocsátkozni, továbbá több katona ellátásának a biztosítása Pakisztánon 
keresztül akadályokba ütközhet, ezért orosz vagy iráni segítségre lehet 
szükség. Tehát a politikai helyzet igen összetett és először a diplomáciai 
fronton kellene eredményeket elérni. 

A gerillaháborút mindenképpen meg kell nyerni ahhoz, hogy bármi-
lyen sikere lehessen az államépítésnek. Kérdés azonban, hogy a jelenkori 
hatalmi viszonyok között egyáltalán megnyerhető-e egy ilyen gerillahábo-
rú? Amennyiben a válasz nemleges, úgy az egész államépítési folyamat 
kudarcra van ítélve. Akik szerint megnyerhető, a győzelem módjára három 
alternatívát látnak. Az első, hogy a külföldi katonák végeláthatatlan harcot 
vívnak ellenük, aminek eredményessége kétséges. A második, hogy foko-
zatosan a helyi biztonsági erőket helyezik előtérbe, míg idővel ők válnak 
dominánssá. Ez meglehetősen hosszadalmas a megfelelő kiképzés elsajátí-
tása miatt. A harmadik, és már rövid távon is eredményeket mutató megol-
dás az, ha a 2001 utáni tálib mozgalom kötelekébe csak lazán beszervező-
dött erők egy részét sikerül beilleszteni az új hatalmi rendszerbe, és koalí-
ciós segítséggel a saját területüket megtisztítják a gerilláktól. Utóbbira már 
történt precedens, ám ezeknek a harcosoknak a későbbi integrálása sok 
veszélyt rejt magában, ezért a siker nem garantált. 

A demokratizálódás jegyében az USA olyan politikai rendszert kívánt 
létrehozni Afganisztánban, mely egyetlen emberen alapszik, s ezt ellenőr-
zése alatt tudja tartani. Erős elnöki hatalmat és gyenge pártokat képzeltek el 
az amerikaiak, s a vezető személyét Hámed Karzai személyében lelték 
meg. De ami ebből megvalósult, az egy gyenge és kevés hatalommal bíró, 
de megkerülhetetlen „király”, és sok veszekedő, pártok és frakciók által 
nem korlátozott „kiskirály”.72 Ez kétségtelenül a lehető legrosszabb megol-
dás lett. 
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A gazdaság fejlesztése is meglehetősen ellentmondásos. Köztudott, 
hogy az afgánok nagy része a kábítószer-termelésből tartja fent magát, ez 
azonban a nyugati értékrendek szerint nem elfogadható. Ám stratégiai 
szempontból még sincs más lehetőség, mint szemet hunyni e felett. Az 
ISAF katonáit olyan műveleti szabályok előírásai kötik, melyek a kábító-
szer-kereskedők elfogásával és a droglaboratóriumok felszámolásával kap-
csolatban tétlenségre utasítják őket. Ha nem így tennének, valós alternatí-
vák felkínálása hiányában elvennék az afgánok megélhetési lehetőségét, 
ami vélhetően óriási ellenséges energiákat szabadítana fel, és ezt nem sza-
bad megkockáztatni. A cél az lenne, hogy a kábítószer-termelést fel lehes-
sen váltani egy legalább hasonlóan jövedelmező, legális megélhetési alter-
natívával.73 

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy az afgán államépítési kísérlet 
mindaddig nem járhat sikerrel, amíg a gazdag és erős államok nem áldoz-
nak arra, hogy a biztonságot megteremtsék. E nélkül a demokratizálódás 
kivitelezhetetlen. 

2.5. Irak 
Irak megosztja a szakirodalmat a tekintetben, hogy lehet-e egyáltalán bu-
kott államról beszélni. Az ország felkínálta azokat a szimptómákat, melye-
ket fentebb leírtunk a bukott államok kapcsán, ám nem mindegyiket. Mo-
dern értelemben vett közigazgatás, önkormányzatok, szabályozó rendsze-
rek, állami intézmények régóta léteznek Irakban. Az emberi jogok érvénye-
sítése, a demokratikusan választott parlament viszont valóban az amerikai 
államépítés javára írható, azonban így sem beszélhetünk a klasszikus érte-
lemben vett államépítésről.74 

A történelem is bizonyítja, hogy az első öböl-háborúig Irak a közel-
kelet egyik legmodernebb állama volt. Ugyanakkor tény, hogy az azt köve-
tő időszakban, a 2003-as amerikai invázióig demodernizáció ment végbe az 
országban. 

A megszállás kezdetén ugyanazt a hibás stratégiát figyelhetjük meg, 
mint Afganisztán esetében. Donald Rumsfeld elképzelésének megfelelően 
viszonylag alacsony haderő támadta meg az országot, ami arra elég volt, 
hogy a rezsimet megdöntse, de a megszálló feladatok ellátására már alkal-
matlan volt.75 Az inváziót 30.000 katonával kezdték meg, ami 2006 márci-
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74 WAGNER PÉTER: Államkudarc vagy demokratizálódás: merre tart Irak a polgár-
háború elcsendesülése után? in Külügyi Szemle, 2009/1. szám, 106. o. 
75 Uo. 104. o. 
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usára már 133.000-re duzzadt. Ez is bizonyítja, hogy az USA rosszul mérte 
fel a helyzetet, és a szükségesnél jóval kevesebb katonát küldött Irakba. Az 
iraki stratégiát kezdetben az jellemezte, hogy kriminalizálták a korábbi 
rezsimhez való tartozást, ami fokozta az erőszakot, és gyakorlatilag felke-
léshez vezetett. Az erőszak folyamatosan eszkalálódott. Mindez elkerülhető 
lett volna, ha időben felismerik azt megoldást, amelyre csak 2006 végén 
jöttek rá az amerikai vezetők. A megszállástól eltelt három év ráébresztette 
az Egyesült Államokat, hogy az al-Kaida támogatásával működő felkelők 
puszta erővel nem győzhetőek le, mert a veszteségek óriásiak lennének, és 
az államépítés is kudarcba fulladhat. A kiutat a surge (növelés, emelkedés) 
jelszavú stratégia jelentette. 

A surge nem csupán 30.000 további katona Irakba küldését jelentette ( 
az amerikai társadalom többsége ekkor már a kivonulás híve volt), hanem 
az iraki biztonsági erők 300.000 fős növekedését is magában foglalta.76 Az 
egykori felkelőkből szerveződő Ébredési Tanácsok is az iraki államépítés 
mellé álltak, tagjainak felszerelését és fizetését azóta is az Egyesült Álla-
mok biztosítja. Pálfordulásuk annak köszönhető, hogy míg ők politikai 
célokért küzdöttek, az al-Kaida egyre inkább a lakosságot terrorizálta meg-
valósíthatatlan ideológia célokért. Az Ébredési Tanácsok így végső soron a 
kisebbik rossz elve alapján az USA mellé álltak. Az ő bevonásukkal és a 
csapaterősítésekkel jelentős mértékben sikerült visszaszorítani az erőszakot 
Irak utcáin. Ezt bizonyítja, hogy a halálos áldozatok száma a korábbi évek-
hez képest töredékére csökkent.77 

A demokratizálódás a törvényalkotásban érhető leginkább tetten, 
2008-ra megszülettek a tartományi választásokról, a tartományi hatáskörök-
ről, a nyugdíjellátásról szóló és az általános amnesztiáról szóló törvények. 
A 2009-es tartományi választásokat Maliki miniszterelnök pártja nyerte, 
ami nagy fegyvertény lehet, és előre vetítheti a 2010. március 7-én megtar-
tandó parlamenti választások eredményét. A legnagyobb ellentét a föderális 
állam és a központosított berendezkedés hívei között van. Ezt a politikai 
ellentétet tovább színesítik az etnikai konfliktusok, így az arab-kurd ellen-
tét. Vallási vonatkozásban az iszlamista– szekuláris ellentétek a meghatáro-
zóak. És hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, a szunnita és a síita kö-
zösségeken belül, az eltérő irányzatú pártok között is nagy harc folyik. 
Ezek a törésvonalak nem fedik le egymást, így egy rendkívül fragmentált 
politikai palettát kapunk. A politikai érdekek ekképpen történő pluralizáló-
dása előrevetíti azt, hogy a hamarosan esedékes választásokon nem való-
                                                 
76 WAGNER: i. m. 108. o. 
77 http://icasualties.org, 2010.02.22. 
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színű, hogy a 2005-ös eredményekhez hasonló síita nagykoalíció jöjjön 
létre.78 

2.6. Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata 
Magyarország számára a NATO – mint az euroatlanti kollektív védelem 
letéteményese, illetve az Egyesült Államok európai biztonsági szerepválla-
lásának intézményesített kerete – a hagyományos, katonai értelemben vett 
biztonság elsődleges garanciája. A külpolitikai irányvonalunk célja az, 
hogy erősítse az atlanti együttműködést, az európai-amerikai cselekvési 
egységet, a NATO biztonságpolitikai-stratégiai konzultációs szerepét. En-
nek jegyében az ISAF számára hazánk 317 katonát küldött Afganisztánba, 
akik a Tartományi Újjáépítési Csoportjukkal értékes munkát végeznek 
Baglan tartományban. Bajnai Gordon miniszterelnök további 200 katonát 
ígért az Egyesült Államoknak. Emellett Bosznia- Hercegovinában, Irakban 
és Haitin is állomásoznak katonai, illetve civil egységeink, segítve az ame-
rikaiak munkáját. 

A Külügyminisztérium által kiadott külkapcsolati stratégia rögzíti, 
hogy az USA kiemelt szövetségese hazánknak, a globális politika vezető 
szereplőjeként részvétele nélkülözhetetlen a világproblémák megoldását 
célzó erőfeszítések sikeréhez.79 

Az országgyűlés külügyi bizottsága előtt 2010. február 9-én Eleni 
Kounalakis amerikai nagykövet tájékoztatást adott Obama külpolitikájáról 
és Magyarországgal való kapcsolatáról. Kiemelte, hogy a két ország 
együttműködése már így is kiváló, ami a későbbi széles spektrumú nemzet-
közi összefogáshoz nélkülözhetetlen. Ezt bizonyítják a Magyarország által 
vállalt külföldi missziók, a Budapesten megnyílt NATO Egészségügyi Ki-
válósági Központ, valamint a guantanamói fogolytábor bezárásában való 
közreműködésünk és egy ottani fogoly befogadása hazánkba. 

A gazdasági együttműködést a két ország továbbra is fenntartja, sőt 
fokozni is kívánják. Ezt jelzi a február elején aláírt adó- illetve technikai-
tudományos megállapodás, melyek remélhetőleg új szintre emelik majd az 
országok közti kooperációt. 

A jelenkori magyar külpolitika legnagyobb hibája, hogy nem állít fel 
prioritásokat. Nem képes eldönteni, hogy az EU vagy az Egyesült Államok 
e a fontosabb szövetséges. Ez pedig lényeges kérdés, hiszen e két hatalom 

                                                 
78 WAGNER: i. m. 119. o. 
79 http://kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkapcsolati_strategia 
/hu_kulkapcs_strat.htm, 2010.02.22. 
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egymásnak több tekintetben is konkurensei. Európai országként és uniós 
tagként külpolitikai vonatkozásban az EU mellett lenne célszerű elkötelez-
nünk magunkat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az USA-ról le kel-
lene mondanunk. Az Egyesült Államok értékes szövetséges, és egy olyan 
hatalom, amit jobb a saját oldalunkon tudni, mintsem vele szemben állni. 
De geopolitikai érdekeink az EU felé döntik a mérleg serpenyőjét. Ha pedig 
belátjuk, hogy ezek az érdekeink, azt is be kell látnunk, hogy a további 
afganisztáni és iraki csapaterősítések ez ellen hatnak. Az Egyesült Álla-
mokkal való viszonyunkra mindenképpen kedvező hatással vannak, de ha 
elfogadjuk azt a tételt, hogy geopolitikailag az EU élvez prioritást, hiba 
további katonákat küldeni ezekbe a missziókba akkor, amikor onnan sok 
szereplő éppen kivonulni készül. 

Stratégiailag fontosabb lenne, hogy Európa „puskaporos hordóján”, 
vagyis a Balkánon segítsük a békefenntartást. Már csak a földrajzi közelség 
okán is belátható, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen a helyzet a szom-
szédos déli országokban, ezért az ottani események alakításában nagyobb 
szerepet kellene vállalnunk. Ezzel együtt diplomáciai gesztusként továbbra 
is szükséges lenne az USA misszióit támogatnunk, de kevesebb katonával, 
és inkább hazai továbbképzésekkel, kiképzési programokkal kellene hozzá-
járulnunk ahhoz a harchoz, amihez egyébként geopolitikai érdekeink csak 
elenyészően kötődnek. 

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a kulcskérdés a prioritások 
meghatározása. A nemzetközi közösség által kezdeményezett vagy támoga-
tott feladatokból természetesen hazánknak is ki kell vennie a részét, külön-
ben elszigetelődnénk, de határozott súlypontok felállításával dönteni kell, 
hogy mit támogatunk jelzés értékűen, a baráti kapcsolatok ápolása jegyé-
ben, és mit támogatunk saját érdekeinknek és biztonságunknak megfelelően 
teljes vállszélességgel. Ha a magyar külpolitika a későbbiekben képtelen 
lesz ilyen határozott célokat a maga számára megfogalmazni, Magyaror-
szág a nagyhatalmak között lavírozva el fogja veszíteni saját érdekérvénye-
sítési lehetőségeit.  

3. FEJEZET 
„EURÓPA VISSZAVÁR” 

3.1. Bevezető gondolatok 
Napjaink nemzetközi politikai rendszere átalakulóban van: világhatalmi 
átrendeződés zajlik. A változás gyors ütemű: a National Intelligence 
Council (NIC) „Global trends 2025: A Transformed World” című, 2008-as 
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jelentése szerint 2025-re szinte felismerhetetlenné válik a második világhá-
ború után kialakult nemzetközi rendszer.80 „A dokumentum legfontosabb 
megállapítása, hogy Kína, India és más régiók megerősödésével úgyneve-
zett multipoláris rendszer fog kialakulni, vagyis a hatalom nem csak egy 
vagy két szereplő kezében összpontosul majd.”81 

A folyamat már sokkal korábban elkezdődött, kiteljesedése a jövőben 
várható. Kérdés, hogy milyen szerep jut Európának és az Európai Uniónak 
e változó világban. E rövid tanulmány célja az ezzel kapcsolatos problé-
mák, kérdéskörök feltárása (többek között az identitás problematikája, az 
egységes fellépés kérdései, az integráció funkcionális működésének egyes 
elemei), a lehetőségek megvizsgálása. 

3.2. Az európai identitásról 
Az európai identitással kapcsolatos kérdések, mindenekelőtt azon kér-

dés megvizsgálásához, hogy létezik-e egységes európai identitás, szükséges 
először is a fogalmak tisztázása. 

Az európai identitás fogalma nem azonos az „európai uniós identitás” 
fogalmával. Az „európainak” titulált értékek tulajdonképpen olyan, több 
évszázados társadalmi fejlődés során kialakult elvek, eszmék (szabadság, 
törvény előtti egyenlőség, jogállamiság), melyek nem kérdőjelezik meg a 
nemzeti identitást. Ide kapcsolható a negatív önmeghatározás is, vagyis 
annak definiálása, hogy „mik nem vagyunk” (a legtipikusabb ilyen megha-
tározás az Amerikával szembeni definiálás). 82 

Az európai integráció Európán belül egy politikai vállalkozás, mely 
magán hordozza az elitizmus jegyeit.83 Ennek következtében az európaiak 
spontán bekövetkező, „alulról” történő „mentális egyesülése”, a közös 
identitás kialakulása nem ment végbe.84  

                                                 
80 Global Trends 2025: A Transformed World, http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_ 
project.html, 2010.02.13. 
81 http://www.origo.hu/nagyvilag/20081121-a-national-intelligence-council-jelent 
ese-a-vilag-allapotarol-2025ben.html, 2010.02.12. 
82 MARJÁN ATTILA: Az Európai identitásról, in Esszék Európáról, 2009b, Savaria 
University Press, Szombathely, 34. o. 
83 Uo. 34. o. „ A modern Európa a német-francia háborúskodás örökre szóló meg-
szüntetésére jött létre, mivel világossá vált, hogy a háború veszélyét egyetlen mó-
don lehet elhárítani: ha olyan helyzet alakul ki, amikor a háború kirobbantása nem 
éri meg gazdaságilag.” 
84 Uo. 34. o. 
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De mire is lehetne alapozni ezt az egységes identitást? Mi a közös az 
európaiakban és miben különböznek? Általánosságban véve az azonosság-
tudat alapulhat a „közösséghez tartozás” érzésén, a közösség iránti elköte-
lezettségen, a szolidaritáson. Ezek az értékek, mint összetartó erő, elsősor-
ban a nemzethez, illetve a szűkebb közösséghez való tartozás érzésének 
kialakításában játszanak jelentős szerepet. Európa esetében azonban nem 
állapítható meg közös nyelv, közös vallás, a területi meghatározás is prob-
lematikus. A közös történelem mentén sem építhető fel egy egységes iden-
titás-tudat.85  
George Delanty az európai identitás következő formáit különbözteti meg: 

- morális univerzalizmus; 
- európai posztnemzeti univerzalizmus; 
- Európa kulturális partikularizmusa; 
- pragmatizmus; 
- kozmopolitizmus.86 

Michal Ševjl ettől eltérő megoldásként javasolja az „európai nemzetálla-
mok” szükségszerűségén és a geopolitikai helyzeten, valamint az európai 
polgárság társadalmi jellegén alapuló meghatározást.87 88 

Koller Boglárka megállapítása szerint: „bár az uniós polgárok kétel-
kednek egy közös kulturális alapú identifikációban, a politikai életben és az 
intézményes struktúrákban való részvételükkel mégiscsak új közösséget 
hoznak létre. Az Európai Unióhoz a többség nem kulturális és etnikai ala-
pokon, hanem polgárjogai és kötelezettségei révén kötődik.”89 

Az Európai Bizottság honlapjára90 látogatók válaszolhatnak arra a kér-
désre, hogy „Ön európainak érzi magát?”. A válaszadók mintegy 78,4 %-a 
adott igenlő választ (2010.02.13.). Bár a rendelkezésre álló adatokból nem 
derült ki, hogy hányan feleltek eddig a kérdésre, úgy vélem, figyelemremél-

                                                 
85 ŠEVJL, MICHAL: Európai identitás és európai polgárság: az eltűnt város esete?, in 
Nemzetközi Közlöny, 2008/2. szám, 49-50. o. 
86 Uo. 51-52. o. 
87 Uo. 53. o. 
88 Ez a felfogás geopolitikai szempontból a partnereivel és potenciális ellenfeleivel 
(USA, Oroszország, Kína) szemben definiálja az EU-t, valamint az EU társadalmi 
jellegét hangsúlyozza. 
89 KOLLER BOGLÁRKA: Nemzeti és európai identitás, in HEGEDŰS ISTVÁN (szerk.): 
A magyarok bemenetele, 2006, DKMKA, Budapest, 44. o. 
http://www.valasztaskutatas.hu/adatfelvetelek/tanulmanyok-elemzesek/a-magyarok 
-bemenetele/koller-boglarka-2006-nemzeti-es-europai-identitas, 2010.02.13. 
90 http://www.ec.europa.eu, 2010.02.13. 
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tó az eredmény. Ugyanakkor a Magyar Gallup Intézet 2003-as felmérése 
tükrében kissé meglepő is: „a 2004-ben csatlakozó tíz tagjelölt ország közül 
Magyarországon és Észtországban a legmagasabb (39 százalék) a magukat 
csakis a saját nemzetiségükkel meghatározók aránya, vagyis azoké, akik 
semmilyen formában nem nyilatkoztak európai identitásról.”91 

A magyarok negatív hozzáállása, melyet ez a felmérés mutat, feltehe-
tően az elégedetlenséggel is összefüggésbe hozható. A Szonda Ipsos 2007-
es felmérése szerint ugyanis a megkérdezettek 44 %-a úgy válaszolt, hogy a 
maga és a családja számára az EU-tagság inkább hátrányokkal járt.92 

Az Európai Unió jelenleg 27 tagállamból áll. Az egyes nemzetállamok 
ragaszkodnak szuverenitásukhoz, ez adja az EU sajátos felépítésének alap-
ját: meg kell találni az „arany középutat”, vagyis azt a határt, ameddig még 
hajlandóak feláldozni az államok a függetlenségüket, és amelyet már nem 
hajlandóak átlépni e téren. Véleményem szerint Koller Boglárka előbbiek-
ben idézett meghatározása a legalkalmasabb az identifikálásra, tekintettel 
arra, hogy – ahogyan arról korábban már szó esett – bár a nemzeti identitás 
esetén „működnek” az egységes, közös értékek, nemzeti hagyományok, az 
EU esetében erről nem beszélhetünk. 

3.3. Az Európai Unió a nemzetközi porondon: 
A közelmúltban az Európai Uniót számos kihívás érte. Ezek közül a legje-
lentősebb természetesen a gazdasági világválság, de nem hagyhatóak fi-
gyelmen kívül a globalizáció és a nemzetközi politikai élet kihívásai, az 
integrációs problémák, a nagyhatalmakkal való kapcsolatok alakulása vagy 
a szeparatista törekvések sem. E kihívásokat Marján Attila hármas rend-
szerben összegzi: az első csoportot a globális kihívások jelentik (új ver-
senytársak, a nemzetközi viszonyok átrendeződése, a nemzetközi verseny 
erősödése, terrorizmus stb.); a második kategóriába az összeurópai problé-
mák tartoznak, mint például az európai modell fenntarthatóságának kérdé-
se, a versenyképesség vagy a termelékenység gyengesége. A harmadik 
csoportot az európai integrációval összefüggő kihívások adják. Az egyes 
rétegek kölcsönösen hatnak egymásra.93  

                                                 
91 http://www.gallup.hu/Gallup/release/eurobarometer/030723_identitas1.htm, 
2010.02.13. 
92 Megosztottak a magyarok az EU-tagság ügyében, in MTI, Uniós Értesítő, 
2007/10. szám, 5. o. 
93 MARJÁN ATTILA: Európa kihívásairól; in Esszék Európáról, 2009c, Savaria Uni-
versity Press, Szombathely, 44. o. 
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Ahogy arra Dunay Pál felhívta a figyelmet, 2003-tól ismét felerősödött 
Nyugat-Európában az „Euro-pesszimizmus”, vagyis az a vélemény, hogy 
Európa nem egységes. „Legalábbis abban az értelemben nem, hogy nem 
testesít meg egységes álláspontot a világpolitika némely nagy kérdésében. 
Különösképpen vonatkozik ez Európának az Egyesült Államok külpolitiká-
jával kapcsolatos véleményére.”94 Tekintettel kell lenni azonban arra, hogy 
Európa korábban – a nemzetállamok kialakulásának idején – sem volt egy-
séges.95 

Joschka Fischer a következő kérdést tette fel a Humboldt egyetemen 
2000 májusában tartott beszédében: „Hogyan is lehetne hosszú távon meg-
indokolni, hogy a valutaunióval gazdaságpolitikai létükben elválaszthatat-
lanul összekötött államok miért nem lépnek fel közösen a külső fenyegeté-
sekkel szemben, s garantálják közösen biztonságukat is?”96 Erre a kérdésre 
egyértelmű választ adni nem lehet. Az nyilvánvaló azonban, hogy azok a 
remények, melyek a közös valuta bevezetésétől közvetlen módon várták az 
integráció mélyülését, meghiúsultak.97 

Ugyanakkor az egységes fellépés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az EU 
meghatározó pozíciót tudjon kivívni magának a globalizálódó világban és 
meg tudja őrizni versenyképességét. Marján Attila a következő politika-
formálási javaslatokat tette:98 

- A globalizációtól nem elzárkózni kell, hanem kihasználni azt! 
- A forma helyett először a tartalomra kell koncentrálni, az intézményi 

kérdéseknél fontosabb egy életképes gazdasági-társadalmi modell 
megtalálása. 

- Egyezségre kell jutni az EU szerepéről, küldetéséről és határairól 
- A nemzetközi versenyképességet kell a politika középpontjába he-

lyezni. 
- Létre kell jönnie a valóban egységes piacnak, és meg kell őrizni a va-

lutaunió és a közös pénz stabilitását. 

                                                 
94 DUNAY PÁL: A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása, 
http://www.publikon.com/application/essay/180_1.pdf, 2010.04.10. 
95 Uo. 
96 FISCHER, JOSCHKA: Az államszövetségtől a föderációig, in Európai Szemle, 
2000/2. szám, 3-14. o. 
97 DUNAY: i. m. 
98 MARJÁN ATTILA: Európa kilátásairól a globális versenyben, in Esszék Európáról, 
2009d, Savaria University Press, Szombathely, 89-92. o. 
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- Olyan lényeges gazdasági és társadalmi kérdések kezelésére kell 
koncentrálni a szellemi és anyagi erőforrásokat, mint az energiaellá-
tás biztonsága, az öregedés vagy a bevándorlás kérdése. 

- Multilaterális és konszenzuális világrendre kell törekedni. 

Az elmúlt időszak politikai eseményei kapcsán többször irányult a figyelem 
Európa szerepére. A 1990-es évek első felében a jugoszláv háború rávilágí-
tott: Európa nagyobb válságban nem tud pozitív szerepet kikényszeríteni. 
Koszovó (1999) viszont azt mutatta meg, hogy Európa képes együttmű-
ködni az USA-val. Ugyanakkor a konfliktus kezelése azt is nyilvánvalóvá 
tette, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Európára a háborúhoz. 
Ezt erősítette meg 2003 márciusában a második Irak elleni háború: az ame-
rikai tervekben Európa csupán egy együttműködő partner, amennyiben arra 
hajlandó. Ugyanakkor viszont a béketeremtéshez és-fenntartáshoz az USA 
rászorul európai szövetségeseinek segítségére.99 

A közelmúltbeli – sikeres és sikertelen – szeparatista törekvések kap-
csán felmerült a kérdés: hogyan reagál ezekre az Európai Unió? Képes-e az 
egységes fellépésre?  

A baszk nacionalizmus azt követően élénkült fel, hogy 2008 őszén a 
spanyol alkotmánybíróság nem engedélyezte Baszkföldön népszavazás 
tartását a tartomány függetlenségéről. A kezdeményezők feltehetően tisztá-
ban voltak azzal, hogy a központi kormány nem fogja lehetővé tenni a refe-
rendumot, céljuk éppen a nacionalista érzület felkeltése volt. Az Európai 
Parlament kisebbségi munkacsoportja az esetet követően megvitatta Baszk-
föld helyzetét, megállapítva, hogy bár Spanyolországon belül Baszkföld 
széleskörű pénzügyi és adminisztratív autonómiával bír, helyzete távolról 
sem tekinthető megoldottnak. A baszk nacionalizmus radikalizálódott, az 
erőszak a legfőbb mobilizációs fegyverré és legitim politikai eszközzé vált. 
Így az EU és Spanyolország sem támogatja Baszkföld önálló részvételét az 
Európai Unióban.100 

2008. február 17-én kikiáltották a koszovói független államot. Az Eu-
rópai Unió reakciója nem volt egyértelmű: az egyes tagországokra bízta 
annak eldöntését, hogy elismerik-e Koszovó függetlenségét. A kikiáltás 
másnapján az Európai Bizottság – a Tanács következtetéseivel összhangban 
– a következő nyilatkozatot adta ki: „mind Belgrádnak, mind Pristinának a 
jövőben tartózkodnia kell minden, a térség biztonságát veszélyeztető cse-

                                                 
99 DUNAY: i. m. 
100 SERES ATTILA: Baszkok és katalánok – két kisebbség, eltérő fejlődés, in Euró-
pai Tükör, 2009/9. szám, 46-52. o. 
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lekménytől”.101 Az EULEX misszió sem értékelhető a koszovói független-
ség EU általi elismeréseként, hiszen az EULEX-ről a Tanács két héttel a 
koszovói függetlenség kikiáltását megelőzően már döntött.102 

Érdekes szemügyre venni, hogy mely államok ismerték el Koszovó 
függetlenségét, és melyek nem. Az előbbiek közé tartoznak többek között: 
USA, Magyarország, Németország, Macedónia, Montenegró, Bulgária, 
Albánia, Nagy-Britannia, Franciaország, Horvátország. Nem ismerték el a 
függetlenséget: Románia, Kína, Oroszország, Szlovákia, Bosznia-
Hercegovina, Spanyolország, Szerbia, Ukrajna, Görögország. A döntések 
természetesen az államérdekeknek megfelelően történtek.103 

Ugyanakkor az EU tagállamai közösen tevékenykednek Boszniában, 
ahol az Unió átvette a nemzetközi rendőri erő vezetését, Macedóniában, 
ahol békeműveletet vezet és a Kongói Demokratikus Köztársaságban.104 

Az mindenképpen leszögezhető, hogy az Európai Unió alakulóban lé-
vő külpolitikájában fontos szerepet tölt be az USA. Az egységes fellépés 
érdekében mindenképp szükséges az összehangolt kül-, védelem- és bizton-
ságpolitika megteremtése. Ehhez azonban nem elegendő, hogy önmagát az 
Egyesült Államok érdekeihez képest határozza meg; szükséges, hogy pozi-
tívan definiálja a nemzetközi politikában elfoglalt pozícióját. „Az érdekek 
meghatározásán túl szükség lesz arra is, hogy meghatározza, melyek azok 
az eszközök – ideértve a katonaiakat is -, amelyekkel Európának közösen 
kell rendelkeznie.”105 

3.4. Záró gondolatok 
Inotai András szerint az EU-nak nagy hangsúlyt kellene fektetnie arra, hogy 
tudatosítsa a tagállamok állampolgáraiban azokat az értékeket, melyek mi-
att a világ más részein élők utánozni szeretnék az európaiakat, s hogy mi is 
Európa küldetése a világban. E kérdések azonban csak akkor lesznek idő-

                                                 
101 SZALÓKI KATALIN – SZEKRÉNYES ÉVA: A koszovói függetlenség mint Pandóra 
szelencéje, in Európai Tükör 2008/4. szám, 139-140. o. 
102 NÉMETH CSABA: Az Európai Unió Koszovóban, in Glossa Iuridica – Nemzet-
közi jog és Európajog, 2009/1. szám, 111. o. http://www.glossaiuridica.hu/gi0901 
/nem/gi0901_nem_nemeth_csaba.pdf, 2010.02.16. 
103 Uo. 111. o. 
104 DUNAY: i. m. 
105 Uo. 
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szerűek, ha a nemzeti identitás mellett kialakul az európai identitás is. Vé-
leménye szerint ehhez nagyban hozzájárulna az integráció elmélyítése.106 

Inotai az Európai Unió gyenge pontjaként emeli ki a gazdaság és a po-
litika közötti durva egyensúlyhiányokat: bár az EU jelentős világgazdasági 
szerepet tölt be, ezzel nincs arányban világpolitikai reprezentációja. Véle-
ménye szerint a közös európai kül-, védelmi és biztonsági politikának mie-
lőbb fel kell zárkóznia a gazdasági szinthez. „Ha a belső torzsalkodások, a 
nemzeti államok versengése következtében ez nem következik be, akkor a 
közösség még meglévő világgazdasági súlya és befolyása nem tartható 
fenn.”107  

És hogy mi lehet Európa szerepe a jövő világrendjében? Az EU szá-
mára egy konszenzuális és multilaterális világrend létrejötte volna az opti-
mális, melyben ő lenne a harmadik legfontosabb szereplő Amerika és Kína 
mellett. Ezzel egyúttal létrejöhetne a globális stabilitás is.108 

Az európai integráció fejlődésének tendenciája, hogy míg egyes tagál-
lamok egyre szorosabb kapcsolat kiépítésére törekednek, addig más tagál-
lamok nem hajlandóak jelentősebb mértékben feláldozni szuverenitásukat 
(ezzel kapcsolatosan születtek meg a „többsebességes Európára” vonatkozó 
elméletek109).  

Bár az elmúlt évek során felmerült a közös kül- és biztonságpolitika 
igénye, ezek megvalósulása egyelőre még várat magára. Az egyik ok egy-
értelműen az európai identitás - gondolat részbeni – vagy esetenként teljes 
– hiánya, mely nélkül nem érhetőek el a kapcsolatok elmélyítését szolgáló 
közös célok. Magyarország politikája e közösségi célkitűzések irányába 
hat, igyekszik elmélyíteni az integrációt, akár szuverenitásának nagyobb 
mértékű feláldozása árán is. Számunkra az identitás felvállalása eredmény-
re vezethetne, hiszen a jelenlegi válságos helyzetben, illetve a már most 
előrelátható, globalizálódó világ kihívásai közepette országunk jelentősen 
                                                 
106 HOVANYECZ LÁSZLÓ: Esély Európa számára. Inotai András a jelenlegi válság-
ról, és ami utána következik, in Európai Tükör, 2009/11. szám, 12. o. 
107 HOVANYECZ: i. m. 5. o. 
108 MARJÁN ATTILA: Európáról az új globális rendben, in Esszék Európáról, 2009e, 
Savaria University Press, Szombathely, 220. o. 
109 Lásd HABERMAS, JÜRGEN: És a kerekek megszűnnek forogni, 
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,560549,00.html, 2010. 02. 23., 
MARJÁN ATTILA: Európa határairól és a kétsebességes Európáról, in Esszék Euró-
páról, 2009f, Savaria University Press, Szombathely, 203-210. o. 
http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_3_9.pdf, 2010. 02. 24. Az 
elmélet támogatói még: Romano Prodi, Joschka Fischer, Nicolas Sarkozy, Pogátsa 
Zoltán. 
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kedvezőbb pozícióba kerülne egy egységes, ütőképes erőt képviselő integ-
ráció részeként, továbbá nagyobb eséllyel lépne arra az útra, amely a fejlett 
nyugati államokhoz való felzárkózáshoz vezet.  

A jövőben a mélyebb integrálódás globális jelentőséggel (gazdasági és 
politikai szuperhatalom, mely képes ténylegesen ellenpontozni Kína és az 
USA erejét) bírna, azonban ehhez az EU 27 tagállamának közös identitás-
tudatára volna szükség. Azonban látnunk kell, hogy az erős szuverenitással 
és nemzeti öntudattal rendelkező államok, mint Franciaország, Írország, 
Nagy-Britannia nem mutat hajlandóságot ilyen irányú fejlődés iránt. Már-
pedig a legerősebbek nélkül a távlati célok is „megszelídülnek”. A szétsza-
kadás pedig, vagyis egyes tagállamok szorosabb, míg más államok kevésbé 
szoros kapcsolata, gyengítené az egységet és az Unió világpolitikai pozíció-
it. 

4 FEJEZET 
AZ „OROSZ FRONT” 

4.1. Putyin és az elmúlt tíz év az orosz politikában  
Számos alkalommal merült fel a kérdés, hogy Vlagyimir Putyin hatalomra 
jutása óta merre is tart Oroszország? A jelcini évek káosza után Putyin 
államszigort ígérő programmal lépett színre. Az elnöknek meg kellett kísé-
relnie a megrendült állam erejének helyreállítását, konszolidálni kellett a 
közhatalmat. Az átmenet időszakában a politikai osztály részeként fennma-
radtak olyan, jelentős társadalmi támogatást élvező, legitimitásukat megőr-
ző csoportok, amelyek a politikai és gazdasági átalakulás nyílt és határozott 
ellenfeleiként léphettek fel. Putyin világosan értésre adta: Jelcin politikai 
öröksége számos kérdésben tarthatatlan.  

Putyin egy erős, centralizált államot tart ideálisnak, „ahol az állam ér-
dekei felülírják az egyén érdekeit - kivéve a legfőbb vezetőkét, ahol a gaz-
daság egy kontrollált, állami tulajdonon vagy legalábbis közvetlen állami 
befolyáson alapuló tulajdonosi és irányítási struktúrában működik, legfon-
tosabb, stratégiai elemei közvetlenül az elnök, illetve Putyin személyes 
irányítása alatt állnak, és közvetlenül a politika érdekeit szolgálják.”110 A 
koncepció két forrásból származik: egyrészt Putyin neveltetéséből, amely-
ben alapvető szerepet játszottak a KGB-ben töltött évek, és Putyin vallásos-
sága is, hiszen az ortodox egyház felfogása szerint mindig is a centralizált, 

                                                 
110 GYARMATI ISTVÁN: A medve újra élesíti körmeit: cirkusz vagy valóság?, in 
Külügyi Szemle, 2009/2. szám, 43. o. 
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központi állami hatalom volt a megfelelő.111 Másrészt abból a helytelen 
általánosításból, hogy a demokrácia szükségszerűen anarchiához és destabi-
lizálódáshoz vezet, mint Jelcin alatt, és súlyosan veszélyezteti Oroszország 
egységét és létét. Ezért Putyin szerint a liberális polgári demokrácia, a jog-
államiság elvei és gyakorlata nem alkalmazhatók Oroszországban a maguk 
eredetiségében. A demokrácia helyett irányított demokrácia, a jogállamiság 
helyett pedig a „jog diktatúrája” szükséges. Felfogásuk szerint a gazdaságot 
is ennek szolgálatába kell állítani. A piacgazdaság mellett foglalnak állást, 
de azt erőteljes állami kontroll alá helyezik. Ebben a felállásban a piacgaz-
daság döntő szereplőit direkt eszközökkel szoros ellenőrzés alatt tartják, 
közvetlen állami befolyást szereznek a stratégiai ágazatokban, és saját bi-
zalmasaik irányítása alatt tartják. 112 A gazdaság ellenőrzésének fontos ele-
me, hogy a gazdaság szereplői önállósodási törekvéseinek ne adjanak teret. 
A piacgazdasággá alakulás folyamatában mindig van egy olyan elem, ami-
kor az állam által tőkéhez jutott szereplők önállósítani kezdik magukat; 
amikor nem lehetséges a megszerzett vagyon és a termelőeszközök megtar-
tása és zavartalan működése abban a zavaros és korrupt rendszerben, 
amelyben ők maguk ehhez hozzájutottak („Don’t ask me about my first 
million”). 

Az első putyini évek stabilizációs kurzusa nem egy majdani demokra-
tikus konszolidációt alapozott meg, hanem egy autoriter modernizációs 
programot, amelynek elsődleges célja azoknak a stratégiai vereségeknek a 
mérséklése, amelyeket Moszkva a ’90-es években elszenvedett. 

Oroszország az energiaárak megugrásának köszönhetően imponáló 
gazdasági növekedésnek nézett elébe Putyin két elnöki ciklusa idején. Az 
energia- és nyersanyag-exportból származó jövedelmek nagy bevételeket 
eredményeztek.113 
                                                 
111 Részben az ortodoxia hagyományaira épülve jött létre a pánszlávizmus oroszor-
szági változata a XIX. század folyamán. A pánszlávizmus 19. századi mozgalmá-
nak célja a szláv népek – nevezetesen az oroszok, rutének, csehek, vendek, tótok, 
szlovének, horvátok, szerbek, bolgárok, bosnyákok stb. – orosz főnökség alatt álló 
egyesülése. 
Nyikolaj Danyilevszkij Oroszország és Európa című műve 1869-ben jelent meg 
Szentpéterváron.(A könyvet a pánszlávizmus bibliájaként is emlegették.) Ez olyan 
irányzat volt, amely erőteljesen támaszkodni kívánt Közép-Európa és a Balkán 
szláv népeire az Európa feletti orosz hegemónia megteremtésében. 
http://www.gecse.com/060506_kulpol.htm, 2010.04.10. 
112 Putyin elképzelései sokban egybeesnek a kínai struktúrával és gyakorlattal. 
113 A ’70-es évek elejének első olajár-robbanásának nyomán az egykori Szovjet-
unió is komoly pótlólagos jövedelmeket szerzett a ’80-as évek derekáig, amikor 
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2009-ben Oroszországban a gazdasági krízis kellős közepén drasztiku-
san emelkedik a munkanélküliség, ugyanakkor az Eurázsiai Gazdasági 
Közösség országainak a pénzügyi-gazdasági válság leküzdésére irányuló 
közös intézkedései pozitív eredményeket hoznak (2010 januárjától érvény-
be lépett a Vámunió, az országok az Egységes Gazdasági Térség létrehozá-
sának küszöbén állnak)114.  

A Modern Fejlődés Intézete (Inszor) az orosz politikai rendszer látvá-
nyos átalakítását, a demokrácia felé való elmozdulást javasolja napjaink-
ban: a javaslatok között szerepel, hogy szüntessék meg a cenzúrát, legyen 
igazi többpártrendszer, az elnök csak 5 évig legyen hivatalban, és reformál-
ják meg a rendőrséget és a belügyet. A tanulmány a „Vissza az alkotmá-
nyossághoz” címet viseli. Mindez azt mutatja: Oroszország fordulóponthoz 
érkezett. Tíz éve van életben a putyini rendszer, az újracentralizálás, a ke-
mény központosítás. Az új generáció rájött, hogy hosszú távon nem tartható 
ez a politika; a putyinizmus valószínűleg módosulni fog. A moszkvai for-
radalmi újításokat Putyin nem támogatja - ugyanis az elképzelések a 
putyini rendszer végét jelentenék - de az Intézet vezetői bíznak abban, hogy 
Putyin fel fogja mérni, hogy a változások az ő érdekeit is szolgálják, mert 
nem lehet fenntartani változatlanul egy olyan rendszert, amely egy átmeneti 
időszakot zárt le. Az irányelvek a maguk módján árulkodnak, de mégsem 
mondanak túl sokat, mert azt nem lehet tudni, hogy mindezeket hogyan 
fogják a gyakorlatban megvalósítani. Az sem kizárt, hogy egy kettős hata-
lom alakul majd ki Oroszországban, de jelen pillanatban nem lehet eldönte-
ni, hogy milyen erők mozgatják mindezt.  

Az, hogy a változások bekövetkeznek-e és ha igen, akkor pontosan 
mennyi időn belül, nem jósolható meg. Medvegyev mondhatni félidőben 
van - bő két év áll még rendelkezésére. Az egyik fő kérdés az, hogy a re-
                                                                                                                 
1985 nyara és a következő év tavasza között jelentős mértékben csökkentek az 
energiaárak. A kőolaj hordónkénti a harmadára zuhant mindössze háromnegyed év 
alatt. Ennek köszönhetően Moszkva elindult a külső pénzügyi függés felé, megpe-
csételve a gorbacsovi reformpolitika sorsát. A ’90-es évek során az egyébként is 
alacsony olajár tovább csökkent, a hordónkénti 20 dolláros szintről 10 dollár alá 
zuhant. 1999-től azonban lassan, de tartósan elkezdtek emelkedni az energiaárak. 
2003 végétől a hordónkénti olajár a 40 dollár feletti sávba került és azóta is ott 
van., sőt időnként jócskán meg is haladja azt. Lásd: SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: A putyini 
Oroszország. Kommentár, prófécia nélkül, 2007, június-július, 
http://www.ketezer.hu/menu4/2007_06/biro.html, 2010.04.11. 
114 2009. november 27-én Minszkben az EÁGK három tagországa – Oroszország, 
Fehéroroszország és Kazahsztán – vezetői a Vámunió létrehozásáról szóló doku-
mentumot írtak alá. 
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formjait ennyi idő alatt vajon keresztül tudja-e vinni, a másik pedig az, 
hogy vajon mit akarhat Putyin és az orosz elit őt támogató (vélhetően tekin-
télyesebb) csoportjai? Ez az, amit senki sem tudhat biztosan. Putyin ugyan 
beszélt arról, hogy kész volna indulni a 2012-es elnökválasztáson, de két év 
leforgása alatt Oroszországban rengeteg minden történhet… 

4.2. Közép-Ázsia politika, Kína  
A közép-ázsiai régió évezredek óta a vallások, kultúrák, nemzetek kohójá-
nak számít. A tengeri kereskedelem virágzása óta elhanyagolt terület napja-
inkban második fénykorának küszöbén áll 

Oroszország csaknem másfél évszázadon át gyakorolt gazdasági-
kulturális-politikai fennhatóságot a térség felett. Az erre, valamint jelenlegi 
gazdasági-biztonsági érdekeire alapuló viszonya miatt a régióban ma is az 
egyik legfontosabb tényező az Orosz Föderáció. A lanyhuló orosz jelenlétet 
követően a 2000-es évek elejétől kezdve szorosabbra fűzött viszony követ-
te: törekvés az energiaellátásban játszott kizárólagos szerep konzerválására, 
a kulturális kapcsolatok erősítésére. A közép-ázsiai országok függetlenné 
válásuk óta tettek határozott lépéseket arra, hogy meghatározzák kulturális 
identitásukat, nemzeti önazonosságukat, mégis hosszú időre befolyásolta 
kulturális kitekintésüket, hogy tudományos közéletük, közoktatási rendsze-
rük, az értelmiségiek képzésének és továbbképzésének a rendszere, a töme-
ges alfabetizáció mind orosz mintára épült fel, nemzetközi kapcsolataik is 
orosz nyelvi közvetítéssel alakultak ki. Az orosz lingua franca szerepe nem 
szűnt meg - bár az érintett országok sokat tettek az utóbbi időben azért, 
hogy saját nyelvük helyzetét erősítsék. Igen élesen vetődik fel a felnövekvő 
értelmiségi nemzedék képzésének, kulturális orientációjának kérdése, ame-
lyért a külországok - akik hosszú távú pozíciókra törekednek – diszkrét 
versengést folytatnak. Elsőrendű érdeke Oroszországnak a közép-ázsiai 
szénhidrogének külpiacokra juttatásában korábban élvezett kizárólagos 
szerepének megőrzése. Ezzel biztosítaná Európába irányuló földgáz- és 
kőolajexportjának folyamatos fennhatóságát. Vállalatai térségbeli pozícióit 
is erősíti a régió kőolaj- és gázkitermelésében, valamint a vezetékek építé-
sében játszott szerepe. Úgyszintén a stratégia részét képezi az a segítség, 
amelyet a hiányos helyi szakértelem pótlásához és az oroszországi kiképzé-
sekhez nyújt.  

A régióban való befolyásért folytatott „nagy játszma” egyik legfőbb 
célja a hosszú távú részesedés biztosítása a térség szénhidrogénkincséből, a 
kitermelést és szállítást szolgáló infrastruktúra feletti ellenőrzés, az annak 
kiépítésében való részvétel.  
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2008-ban Oroszország látványos lépéseket tett azért, hogy biztosítsa a 
közép-ázsiai földgáz hosszú távon való beszerzését.  

2007-ben kazah-orosz-türkmén szándéknyilatkozat született egy új, 
Kaszpi-tenger keleti partjaival párhuzamosan északra haladó gázvezeték 
megépítéséről is, amelyen keresztül a Gazprom évente tíz-tíz milliárd köb-
méternyi kazah, illetve türkmén gázt tudna továbbszállítani nyugati piacai-
ra. Ennek mielőbbi megvalósításán és a meglévő csővezeték kapacitásának 
növelésén intenzíven dolgoznak a Gazprom és Oroszország vezetői. Ezzel 
tovább csökkenthetnék az alternatív vezetékek – Nabucco – esélyét.115 

2008 nyarán született megállapodás a közép-ázsiai gáz világpiaci áron 
való átvételéről és a jelenlegi vezeték kapacitásának növeléséről, amihez 
Üzbegisztán is csatlakozott 2008 szeptemberében. Ez növeli Oroszország 
esélyeit, hogy fenntartsa a közép-ázsiai szénhidrogénexport feletti ellenőr-
zést. 

A világgazdaság aktuális trendjei, a világpolitika előre vetítik, hogy 
folytatódni fog a nagyhatalmak közötti küzdelem a közép-ázsiai régióban 
való befolyásszerzésért. Kevés jel mutat arra, hogy az erőviszonyok ki-
egyenlítődjenek. A nyugati – elsősorban az amerikai - befolyás csökken a 
régióban, miközben az erősödő Oroszország kapcsolatai megszilárdításán 
fáradozik, Kína pedig a közép-ázsiai gazdasági dominancia kiépítésén 
munkálkodik. Nyilvánvaló, hogy az USA igyekszik befolyásolni a térség 
jövőjét. Az Európai Unió is igyekszik aktivizálni a régióval kapcsolatos 
politikáját azzal, hogy egyre inkább hangsúlyozza az energiaügyi együtt-
működés fontosságát, gyakoribbá teszi a magas szintű találkozókat.  

Kína számára Közép-Ázsia mind gazdasági, mind biztonsági szem-
pontból fontos hátország. A közép-ázsiai országok gazdasági fejlődését is 
meghatározhatják a Kínán keresztül megnyíló kelet- és délkelet ázsiai pia-
cok nyújtotta lehetőségek. A közép-ázsiai országok nemzetközi kapcsolat-
rendszerük alakítása során igyekeznek kiaknázni komparatív előnyeiket, 
amelyek az elhelyezkedésükből, ásványkincseikből, civilizációs hagyomá-
nyaikból fakadnak. Az. ún. „sokvektorúság” gyakori emlegetése is ezt a 
célt szolgálja. Ez lehetővé teszi számukra, hogy kapcsolatépítésüket a 
pragmatikus és kulturális szempontokra alapozzák a geopolitikai megfonto-
lások mellett.  

                                                 
115 Gennagyij Smal, az Orosz Kőolaj- és Gáztermelők Szövetségének elnöke így 
nyilatkozott: „Szükségünk van a türkmén gázra, és nem csupán arra…Minden 
esetre Türkmenisztánból Európába a legrövidebb út Oroszországon át vezet…Ha 
megoldódik a Kaszpi-tenger menti vezeték ügye, a Nabucco terv egyszerűen meg-
hal.” 
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2001 júniusában a kínai Sanghajban a Sanghaji Együttműködési Szer-
vezet nyilatkozatát írta alá Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, 
Tádzsikisztán és Üzbegisztán vezetője. A nyilatkozat célja az volt, hogy 
létrehozzanak egy regionális, többoldalú együttműködési szervezetet, 
amelynek vezérelve, hogy megerősítse a tagországok közötti kölcsönös 
bizalmat, ösztönözze az együttműködést, megfelelő és egyben méltányos 
gazdasági rendet alakítson ki.116 

A jelenlegi helyzet Kína és Oroszország szerepének erősödését vetíti 
előre a térségben. Moszkva a „Nagy Játszmában” fokozott erővel kíván 
részt venni. Részben ellentétesek ezek az ambíciók Kína érdekeivel. 

A kínai-orosz vetélkedés a régióban elsősorban gazdasági-
kereskedelmi jellegű. Az energiahordozókhoz való tartós hozzáférés, a 
megígért források rendelkezésre állása lesz a sarkalatos pont. Oroszország-
nak kevésbé volt módja arra az utóbbi időben, hogy kedvezményes kölcsö-
nöket nyújtson óriás-beruházások finanszírozására, azonban Kína fokozato-
san halad előre a pozíciószerzésben nagyszabású befektetéseknek köszön-
hetően. 

A nyugati hatalmak jelenleg nem mutatnak túl nagy érdekeltséget és 
nem is kezdeményezik, hogy összehangolt, konkrét lépésekkel alátámaszt-
va alapvetően befolyásolják a folyamatokat. Ugyanakkor a közép-ázsiai 
országok mindannyian érdekeltek a régió stabilitásában és „szívesen laví-
roznak a »sokvektorú« külkapcsolatok nyújtotta lehetőségek között.”117 
Nem könnyű megjósolni, hogy miként fog alakulni egy-egy régió jövője, 
de a „Nagy Játszma” nagy valószínűséggel folytatódni fog; az ázsiai konti-
nens szerepe növekszik, ez pedig jelentős hatással van a belső régiók hely-
zetére is.  

4.3. Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok 
A hidegháború utáni Amerika egyre inkább a Moszkvában végbement bel-
ső változásokra figyelt oda. Mihelyt véget ért a kommunizmus, az atlanti 
országok Oroszországhoz fűződő kapcsolata sokkal inkább a belső helyze-
téről alkotott feltevéseken – amelyeket később Borisz Jelcin személyével 
azonosítottak - alapult, mintsem a geopolitikai megfontolásokon. A nyugati 
demokráciák úgy tettek, mintha a fő feltétele a stabil viszony kialakulásá-
                                                 
116 http://hungarian.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40402.htm, 2010.04.10. 
117 MAKKAY LILLA: Élénkülő forradalom a Selyemúton, avagy a „Nagy Játszma” 
újabb fejezete Közép-Ázsiában , in Külügyi Szemle, 2009/1. szám, 
http://www.kulugyiintezet.hu/kszpdf/2009-01/144-165_KSz2009_01.pdf, 
2010.04.10. 
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nak az orosz belső reform lenne. Nem úgy kezelték, mint egy komoly ha-
talmat, „hanem mint belső reformokról szóló, időnként leereszkedő jelenté-
sek tárgyát.”118 A Nyugat vezetői által tanúsított magatartás arról árulko-
dott, hogy az orosz belpolitika alakításában ők is részt vesznek azzal, hogy 
Jelcint hivatali ideje alatt egy sor kitüntetéssel árasztották el a reform iránti 
elkötelezettség elismeréseként. Amikor Jelcin lemondott, Clinton elnök úgy 
beszélt Oroszországról, mint ami „pluralista politikai rendszerré és polgári 
társadalommá vált, amely versenyben van a világpiacon, és rákapcsolódott 
az internetre”. Úgy magyarázta távozását, hogy „az az elnök ama meggyő-
ződésén alapult, hogy az orosz embereknek joguk van ahhoz, és képesek is 
rá, hogy saját maguk válasszanak vezetőt.” 

Jelcin után a világnak most egy új típusú orosz vezetővel kell szembe-
néznie. Míg Jelcin a Kommunista Párt belső hatalmi harcaiban edződött, 
Putyin a titkosszolgálat világából került ki. Ez egy homályos világ, ahol az 
előrejutás feltétele az erős nacionalista elkötelezettség és az elemző, hig-
gadt jellem. Ez olyan külpolitikát eredményez, amely hasonlít ahhoz, ami a 
cárizmus és részben a Szovjetunió idejében volt. Egyfajta küldetéstudattal 
alapozza meg a nép támogatását, vezető szerepre törekszik a szomszéd 
államok között, melyeket nem tud leigázni, végül pedig komoly ambíciókat 
támaszt a világpolitika felé. A kényszerítést és vesztegetést kombinálva lép 
fel más hatalmakkal szemben, az arányokat pedig a hatalmi egyensúlyt 
gondosan, alaposan, türelmesen manipulálva határozza meg.  

Putyin elnökségének első periódusában az orosz-amerikai kapcsolato-
kat az határozta meg, hogy Moszkva „Amerika szövetségére várt”. Orosz-
ország olyan közös ellenségképet és lehetőséget látott a terrorellenes hábo-
rú vonatkozásában, amelynek révén valamilyen hosszabb távú stratégiai 
partnerséget alakíthat ki az Egyesült Államokkal. Ebben a vonatkozásban 
egyrészt túlértékelte a kérdés washingtoni jelentőségét, másrészt a saját 
súlyát sem mérte fel megfelelően az amerikai külpolitikában. Ez átmeneti-
leg kedvezőbb, majd később rosszabb helyzetbe hozta az orosz-amerikai 
kapcsolatot, és a kérdés ma is nyitott a tekintetben, hogy Moszkva megfele-
lően értékeli-e saját fontosságát az amerikai politikában. Moszkva és Wa-
shington között a 2003-as Irak elleni háborúval kezdődött el a bizalom ero-
dálódása. Ezt a háborút az orosz vezetés a Föld legjelentősebb energiatarta-
lékait rejtő térsége feletti katonai ellenőrzés megszerzéséért indított hábo-
rúként értelmezte, és határozottan ellenezte. Azonban az orosz-amerikai 
kapcsolatok légterében inkább a posztszovjet térség nyugatról támogatott 
                                                 
118 KISSINGER, HENRY: Korszakváltás az amerikai külpolitikában?, 2002, Panem-
Grafo Kft., Budapest, 54. o. 



172 

„színes forradalmai” okoztak drámai változást, ugyanis Moszkva különösen 
az ukrán és a grúz „forradalmak” mögött erős amerikai támogatást látott. 
Úgy vélte, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag arra törekszik, hogy 
Oroszországot stratégiailag bekerítse és elszigetelje a nyugatbarát kormá-
nyok hatalomra segítésével Grúziában és Ukrajnában, illetve a balti álla-
mok NATO-felvételével. Ez a vélt valós alapú teória is nagyban serkentette 
az orosz dominanciájú integrációk és multilaterális regionális szerződések 
megkötését és megerősödését. 

Az Egyesült Államok részéről 2006-tól érzékelhető látványosan, hogy 
Oroszország regionális nagyhatalmiságának kiteljesedését egyre nagyobb 
aggodalommal figyeli. A washingtoni vezetést az a felismerés is frusztrál-
hatta, hogy maga az amerikai politika is nagymértékben hozzájárult 
Moszkva nagyhatalmi magabiztosságának növekedéséhez.  

Moszkvának rendkívül imponál a stratégiai kérdésekhez való agilis 
visszatérés. Még mindig óriási az orosz nukleáris és katonai potenciál, és 
egyes kérdésekben – mint amilyen a hadászati támadó eszközök további 
csökkentése - csak a siker mértéke bizonytalan. Amerika számára hosszú 
idők óta az első helyen áll a kockázatok sorában a nukleáris fenyegetés. Ez 
az orosz biztonságpolitikai doktrínákról nem feltétlenül mondható el. Wa-
shington aggódik a proliferációs folyamat mértéke miatt, ezért foglalkozik 
a kérdéssel, ugyanakkor komoly ok az is, hogy ha Moszkva leszerel, akkor 
a lényegesen fejlettebb amerikai haditechnika felé dől ki a katonai mérleg. 
A proliferáció folyamata előrehaladt olyannyira, hogy a „nagyok” önmeg-
tartóztatása ma már nem elég. Aktív nyomásgyakorlásra lesz szükség. Az 
USA számára sem lesz a politika áldozatok nélküli, és kérdés az is, hogy 
Moszkva milyen messzire hajlandó elmenni. Oroszország a kilencvenes 
évek közepe óta részlegesen felajánlotta technológiáját a harmadik világ 
számára. Ez a szövetségteremetés egyik fontos eszköze volt, és az erről 
történő lemondás, sőt az ennek ellenkezője mellett való elköteleződés Ame-
rikával szövetségben. nehéz döntés Moszkva számára. Nagyon súlyos nuk-
leárisfenyegetettség-érzet kell a Moszkva és Washington közötti gördülé-
keny együttműködéshez. 

Oroszország történelmi tapasztalatai birtokában különös gondot fordít 
hatalmas perifériája biztonságára, és a Nyugatnak vigyáznia kell, hogy 
egyesített katonai erejét ne az orosz határok közelében állomásoztassa.119 A 
Nyugat feladata rávenni Oroszországot arra, hogy mondjon le az uralmi 

                                                 
119 Ennek jó példája az amerikai rakétavédelmi rendszer okán kialakult nézetkü-
lönbség és fenyegetés-politika. 



173 

törekvéseiről a szomszédos államok felett.120 Ha megbékél jelenlegi határa-
ival, akkor kapcsolatrendszere a külvilággal gyorsan fog fejlődni. Ha azon-
ban a reform eredményeképpen a megerősödött orosz állam újra a hegemó-
nia politikát helyezi előtérbe, akkor ez szükségszerűen vonja maga után az 
ismételt hidegháborús feszültségeket. Legalább két prioritást kell meghatá-
rozniuk az USA-nak és szövetségeseinek Oroszországgal kapcsolatos poli-
tikájukban: egyfelől tegyenek arról, hogy Oroszország véleménye a kiala-
kuló nemzetközi rendben hangsúlyosabb legyen, másrészt vigyázni kell 
arra, hogy Oroszország valóban úgy érezze, hogy részt vesz a nemzetközi 
döntésekben, főként azokban, amelyek saját biztonságát befolyásolják. 
Ugyanakkor szükséges, hogy az USA és szövetségesei hangsúlyozzák: a 
hidegháború befejeződésével nem szűntek meg a hatalmi egyensúllyal kap-
csolatos aggodalmaik. Az Egyesült Államok tiszteletben tartja Oroszország 
jogos biztonsági érdekeit, de ennek az előfeltétele, hogy a „jog” orosz olva-
satban összeegyeztethető legyen Oroszország szomszédainak függetlensé-
gével, valamint, hogy a nukleáris és rakétatechnológia elterjedésének meg-
akadályozása tekintetében Oroszország vegye komolyan az USA aggályait. 

Az Egyesült Államok és az atlanti országok abban érdekeltek, hogy 
egy gazdaságilag fejlődőképes és a demokratizálódás útján elinduló Orosz-
ország jöjjön létre. Olyan nagyhatalomban érdekeltek, amely történelme 
során először fontosabbnak tekinti a belső fejlődést. Moszkva euroatlanti 
integrációjának elősegítése mind Európa, mind az USA elemi érdekei kö-
zött szerepel. Oroszország szövetségesként hasznos lehet, riválisként vi-
szont képes lenne komoly károk okozására a Nyugat számára.  

4.4. Oroszország és Ukrajna 
Hasadó állam 
Ukrajna Oroszország mellett a legnépesebb és legfontosabb hajdani szovjet 
köztársaság. Független volt a történelem bizonyos időszakaiban, azonban a 
modern kor folyamán annak a politikai entitásnak volt a része, melyet 
Moszkva irányított.1654-ben Bohdan Hmelnyickij – lengyel fennhatóság 
ellen lázadó kozák vezér – hűséget esküdött a cárnak, amiért cserébe segít-
séget kapott a lengyelekkel szemben. Ettől az időtől kezdve egészen 1991-
ig Ukrajnát Moszkvából kormányozták, kivéve az 1917 és 1920 közötti 

                                                 
120 Ezt az az Amerika vezette frakció várja, amelynek élén Washington áll. Ez a 
centrum a világ központjává akarta és akarja is tenni az Egyesült Államokat. A 
határterületek vonatkozásában ugyanez az elkötelezési, uralmi szándék az EU-ra is 
igaz. Ez a regionális magállamiság előfeltétele. 
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időszakot, amikor Ukrajna független volt. Ukrajna azonban a hasadó álla-
mok közé tartozik, két különböző kultúrával. „A hasadó országokban a két 
vagy több civilizációból származó nagyobb csoportok egyöntetűen azon a 
véleményen vannak, hogy: »Különbözőek vagyunk, ezért hovatartozásunk 
is különböző.« A viszolygás ereje szétlöki őket, így más társadalmakhoz 
tartozó civilizációs mágnesük felé gravitálnak.”121 Ukrajnán évszázadok óta 
fut keresztül a Nyugatot és az ortodox területeket elválasztó civilizációs 
törésvonal. Lakosságának nagyobb része a görög katolikus egyházhoz tar-
tozik, szertartása ortodox, de a pápa fennhatóságát elismeri. Nyugat-
Ukrajna területén ukránul beszélnek és erősen nacionalista érzelműek, míg 
a keleti részeken főként oroszul beszélő népcsoportok élnek.122 A Krím 
nagyrészt orosz terület, az Orosz Föderációhoz tartozott 1954-ig, amikor is 
Hruscsov Ukrajnához csatolta.  

A Kelet- és Nyugat-Ukrajna közötti különbség főként az emberek vi-
selkedésében ragadható meg. 1992 végén a nyugat-ukrán oroszok egyhar-
mada állította, hogy oroszellenességet tapasztal. Ez a megosztottság meg-
mutatkozott az elnökválasztás végeredményeiben is 1994-ben. Leonyid 
Kravcsuk annak ellenére, hogy az orosz vezetéssel szorosan együttműkö-
dött, nacionalistának vallotta magát és így 90 %-os többséggel megszerezte 
Nyugat-Ukrajna 13 területét. Ellenfelét Leonyid Kucsmát hasonlóan döntő 
többséggel 13 keleti terület támogatta. Ian Brzezinski amerikai megfigyelő 
állítása szerint a választás „kikristályosodott formában mutatta meg a sza-
kadékot a nyugat-ukrajnai, európai szlávok, illetve azon orosz-szláv vízió 
között, mely arról szól, hogy milyennek kellene lennie Ukrajnának. Itt nem 
annyira etnikai polarizációról, mint inkább különböző kultúrákról van 
szó.”123 

Mindezek tükrében Huntington szerint Ukrajna a jövőben is szorosan 
együtt fog működni Oroszországgal, miközben független és egységes ma-
rad. A hosszú távú problémák főként gazdasági természetűek, ezek megol-
dását pedig majd a részben hasonló kultúra és a szoros személyi kötődés 
fogja előmozdítani.  

Oroszbarát politika-Oroszországhoz közeledik Ukrajna 
A 2010-es ukrán elnökválasztáson többséget szerzett Viktor Janukovics 
rövidtávú tervei között az Oroszországgal való szoros együttműködés sze-

                                                 
121 HUNTINGTON: i. m. (2008), 220. o. 
122 A teljes ukrán lakosság 17 %-a orosz volt a kilencvenes évek elején, 31 %-a 
pedig orosz anyanyelvű volt.  
123 New York Times, 1994.07.13., A8. o. 
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repel. Már beiktatása bejelentette, hogy szívesen csatlakozna az Oroszor-
szág, Fehéroroszország és Kazahsztán által alkotott valutaövezethez. Lehet-
ségesnek tartja, hogy az orosz hadihajók 2017 után is támaszpontul hasz-
nálják a Fekete-tenger krími bázisát. Janukovics felajánlotta Moszkvának 
az Ukrajnán átvezető orosz gázvezeték közös üzemeltetését. Ez nemcsak 
Oroszországnak kedvez, hanem a Nyugatnak is, mert szavatolja az energia-
ellátás biztonságát. Janukovics biztosíték arra is, hogy az Ukrajnában élő 
orosz kisebbségnek ne essék bántódása a jövőben. Megígérte, hogy vissza-
állítja az orosz nyelvet, mint második hivatalos nyelvet, valamint, hogy 
kiegyensúlyozza az ukrán-orosz és az ukrán-EU kapcsolatokat. Ukrajnának 
továbbra is célja az uniós csatlakozás, de csak akkor „ha eljön az idő”. Ezek 
az intézkedések egyértelműen oroszbarát politika kibontakozását vetítik 
előre. Janukovics azt mondta: Ukrajna alapvetően európai identitású, azon-
ban kultúráját és gazdaságát átszövik az orosz kapcsolatok, ezért a szom-
szédos nagyhatalmat mindenképpen stratégiai partnerként kell kezelniük. 
Oroszország csak nyert az ukrán elnökválasztással, mert így megvalósulhat 
Putyin álma, egy politikában és üzletben egyaránt baráti ukrán vezetés – 
fejtette ki Moszkvában az UralSib Financial vezető stratégája, Chris 
Weafer. 

4.5. Oroszország és Magyarország viszonya - Mennyire fontos 
Oroszországnak Magyarország? 
Ha a világot nézzük, Magyarország egy olyan régióban van, ami Oroszor-
szág számára érdekes, mint például az Európai Unió tagja, vagy mint a 
kelet-európai régiónak az ő egykori befolyási övezetének része. Egy szláv 
világ közepén elhelyezkedő – mondhatni nem szláv – országról van szó, 
amivel igazából túl sok mindent nem tud kezdeni Oroszország. A jellemző 
inkább az, hogy nem foglalkozik vele. Azonban vannak időszakok a törté-
nelemben, amikor mint hivatkozás, mint példa szerepel: például az 1980-as 
években a gorbacsovi peresztrojka idején Magyarország egy hivatkozási 
pont volt, hiszen a késő-kádári szocializmus egy olyan fajta mintát jelentett 
a szovjetek számára még akkor, ami hivatkozási alap volt saját belső re-
formjaik lefolytatásához. Azt mondhatjuk tehát, hogy ilyen kivételes törté-
nelmi pillanatoktól elvonatkozatva, Magyarországgal mindig valamilyen 
másfajta összefüggésrendszerben - amelyben Magyarország megkerülhetet-
len - foglalkozik Oroszország, mint például a Déli Áramlat esetében. A 
magyar-orosz viszony aszimmetrikus. Ez a jelleg a két fél közötti dimen-
ziókülönbségben mutatkozik meg. Az orosz diplomácia a nagyhatalmak 
közül igyekszik tárgyalópartnereket keresni a stratégiai és biztonsági kérdé-
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sekben. Moszkva számára Budapest inkább regionális és európai összefüg-
gésekben fontos.124 

Az utóbbi években a kétoldalú gazdasági kapcsolatok kiterjedtek a tu-
dás-alapú, technológia orientált és innovatív területekre. A magyar import 
85-90 %-át a gyorsan dráguló energiahordozók teszik ki. A magyar-orosz 
viszony legérzékenyebb pontja az energetika. Magyarország mind a föld-
gáz, mind a kőolaj, mind a nukleáris fűtőelemek vonatkozásában egyolda-
lúan függ Oroszországtól. Meglátásom szerint a kétoldalú magyar-orosz 
kapcsolatok fejlesztésének célszerű lenne az együttműködés jegyében tör-
ténnie. Magyarország érdeke az Oroszországot partnernek tekinthető irány-
vonal elősegítése. Szükséges lenne a diplomáciai aktivitás erősítése, amely-
lyel előmozdítható lenne Magyarország hatékonyabb érdekérvényesítése és 
emelkedhetne a nemzetközi kapcsolattartás színvonala is.  

A magyar kivitel struktúrája folyamatosan korszerűsödik: az export a 
legdinamikusabban a magasan feldolgozott termékek (gyógyszerek, számí-
tástechnikai eszközök, járműipari termékek stb.) körében bővül. Vélemé-
nyünk szerint a kedvező tendenciák kialakításában fontos szerepet játszhat 
a korszerű együttműködési formák hangsúlyossá válása: a magyar tőkeki-
helyezés ösztönzése, a szélesebb körű gyártási kooperáció, a szolgáltatások 
exportja. Lényeges lenne a magyar üzleti körök érdeklődésének és aktivitá-
sának növelése is, a szerződéses kapcsolatok megújítása, újabb magyar 
kereskedelmi irodák alapítása. 

A tudományos-kulturális együttműködést erősítené az úgynevezett Sá-
rospataki Folyamat (értelmiségiek párbeszéde) folytatása, a kulturális kap-
csolatok bővítése múzeumi, színházi, zenei cserék és filmbemutatók révén. 
Az együttműködés ugyancsak növelhető lenne a hatóságok közötti infor-
mációcserével, közös kutatásokkal, az oktatási intézmények közötti kapcso-
latok további fejlesztésével, az oktatók továbbképzésével és cseréjével. 

4.6. Az új orosz katonai doktrína 
A nemzetközi politika megfigyelőinek nem kell csodálkozniuk, azon, hogy 
Moszkva egy új nukleáris doktrínát jelentett be, ami nem zár ki egy preven-
tív atomtámadást bizonyos körülmények fennforgása esetén. A Medvegyev 
által aláírt új katonai doktrína a nukleáris elrettentés területén 2020-ig foly-
tatandó állami politika alapjait rögzíti. Ez a doktrína annak az egyenes kö-
vetkezménye, hogy az USA és a NATO Oroszország bekerítésének politi-

                                                 
124 TERÉNYI JÁNOS: Előszó helyett. Reflexiók Oroszország megítélésről és a ma-
gyar-orosz viszonyról, in Külügyi Szemle, 2009/2. szám, 3-12. o. 
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káját folytatja tervszerűen a hidegháború befejeződése óta, beleértve a ki-
tartó terveket egy védelmi rakétarendszer telepítésére Lengyelországban, a 
Cseh Köztársaságban, valamint Bulgáriában. Ez az USA-nak egy nukleáris 
primátust biztosítana, vagyis egy megelőző atomcsapás lehetőségét jelente-
né. A doktrína fenntartja a megelőző nukleáris csapásmérés, a nukleáris 
fegyverek válaszcsapásra való felhasználásának lehetőségét abban az eset-
ben, ha veszély fenyegeti az állam létét, ha magát, vagy szövetségeseit 
támadás érné. Patrusev125 egy interjújában azt mondta: „a nemzetbiztonság 
szempontjából kritikus helyzetekben nem zárjuk ki egyebek között az ag-
resszorra mérendő, figyelmeztető (megelőző) nukleáris csapás lehetőségét.” 
Az új doktrínában nem részletezett, hogy az atomfegyverek milyen feltéte-
lek mellett kerülhetnek bevetésre. Ez a pont különösen jelentős, mert minél 
nagyobb az atomfegyverek bevetésének a határozatlansági foka, annál ha-
tékonyabb az elrettentés. Több szakértő úgy értékelte, hogy Oroszország a 
nukleáris fegyverek alkalmazása tekintetében szabad kezet adott magának.  

A doktrína szerint a lég- és űrvédelem az egyik alapvető feladat, és tar-
talmazza azt is, hogy Oroszország katonai kontingenst biztosít a Kollektív 
Biztonsági Szerződés Szervezete126 közös, gyors reagálású, valamint béke-
fenntartó erői számára. 

A dokumentum rámutat, hogy Oroszország biztonságát veszélyezteti a 
NATO bővítése és a globális rakétapajzs elemeinek telepítése. Az Oroszor-
szággal és szövetségeseivel szembeni területi igényeiket és a belügyeikbe 
való beavatkozást is említi a további katonai fenyegetések között. A belső 
katonai veszélyek közül az ország alkotmányos rendjének erőszakos meg-
változtatására és a szuverenitás aláásására tett kísérleteket emeli ki. A terro-
rizmus és a kalózkodás elleni küzdelem békeidőben a fegyveres erők fel-
adata a dokumentum szerint.  

                                                 
125 Oroszország Biztonsági Tanácsának titkára. 
126 A FÁK mellett, azzal párhuzamosan jött létre a Kollektív Biztonsági Szerződés 
Szervezete (ODKB). A szervezet megalakítása gyakorlatilag annak beismerése 
volt, hogy a FÁK kudarcot vallott biztonsági és katonai téren. Az Orosz Föderáció 
mellett tagja Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Örményország, Tádzsi-
kisztán és Üzbegisztán. A szervezet legfelsőbb szerve a Kollektív Biztonság Taná-
csa. Ennek tagjai a részt vevő országok államfői. Ez a szerv hozza meg a stratégiai 
jellegű döntéseket, meghatározza a célokat és koordinálja az együttműködést. A 
szervezetnek három konzultatív és végrehajtó szerve van: a külügyminiszterek 
tanácsa a külpolitika, a védelmi minisztereke tanácsa a katonapolitika, a haditech-
nika és hadiipari együttműködés, az egyes országok biztonsági tanácsainak titkárai 
pedig a biztonság (nemzetbiztonság) kérdéseit hangolják össze.  
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Az új dokumentumban az atomfegyverek szélesebb körű bevetését kö-
vetelik. A katonai elemzők rávilágítanak arra, hogy Oroszország óriási 
területtel rendelkezik és megpróbálja a saját fegyveres erőit reformálni – 
csökkenteni a katonai személyzetet. Az utóbbi évtizedben a gazdasági 
problémák oda vezettek, hogy a gazdaság és a lakosság egy konfliktus ese-
tén sokkal kevésbé felkészült a mozgósításra. Ebben nyilvánvaló szerepe 
van a 2008. augusztusi grúz eseményeknek. A grúz elnök, Mihael 
Szakasvili által elrendelt támadás Dél- Oszétia vitatott területe ellen, 
Oroszország azonnali reakcióját vonta maga után. Azóta nagyon ügyel arra 
Oroszország, hogy a helyi konfliktus nehogy egy olyan nagy háborúvá 
alakuljon váratlanul, amelyre az ország nincs felkészülve. A katonai szakér-
tők úgy ítélik meg, hogy ha Grúzia a NATO tagja lett volna, a 2008-as 
konfliktus nagyon gyorsan egy a NATO és Oroszország közötti háborúhoz 
vezetett volna. Többek között egy ilyen lehetőég okán rendelkezik Orosz-
ország atomfegyverekkel.  

1993 óta Oroszországnak nincsenek a katonai doktrínájában ellenséges 
nemzetek, de kétségtelen, hogy állami szinten a legvalószínűbb fenyegetés 
a NATO és főként Washington felől származik. Ugyanakkor a doktrína 
rávilágít a nem állami szereplők elleni fellépésre, valamint arra, hogy 
Oroszország miképp jár el, a nem állami szereplő ellen intéz támadást más 
állam területén.  

4.7. Az orosz haderő jövője 
A nagyhatalmi státusz visszaállításának folyamatában jelentős szerepet 
játszanak a katonai vezetők. Az új orosz nemzeti értékek között kiemelt 
helyen áll a katonai erő, amelynek alapját a Fegyveres Erők képezik. Ez a 
legfontosabb garanciája a függetlenségnek.  

A 2009 decemberében tartott hadiipari értekezleten a kormányfő fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az orosz fegyveres erőknek meg kell válniuk a 
„nem profilszerű” aktíváktól. Putyin kihangsúlyozta, hogy a harci gépek és 
általában a páncélos technika mindegyik hadsereg fő ütőereje marad, ezért 
a fegyveres erőknek az orosz gépjármű- és páncélos technika új generáció-
jára van szükségük. 2010-ben beindítják az új fegyverzetek gyártását (T-
95-ös harckocsi rendszerbe állítása, 5. generációs vadászgépek127, BMP3 
sorozatgyártása). A cél az, hogy a hadsereg számára 2010-től vadonatúj 
technikát szerezzenek be. A tervek között szerepel, hogy 2020-ra az ultra-

                                                 
127 Az új – lopakodó technikával ellátott – Szuhoj első nyilvános repülésére néhány 
hete került sor. 
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modern fegyverek részarányát 70 százalékra emelik Oroszország fegyveres 
erőiben.  

Zavarzin vezérezredes is rámutatott, hogy jól felszerelt, kompakt, pro-
fikból álló, ultramodern hadseregre van szüksége Oroszországnak. A mobi-
litást és a harcképességet várják el a hadiflottától is. Putyin szerint szüksé-
ges, hogy rövid időn belül kidolgozzanak egy tervet a hadi hajóépítés fej-
lesztésének hosszú távú programjára.(Kérdés, hogy ebben a svéd és finn 
hadihajó-technológiának milyen szerep jut majd, ők ugyanis a lopakodó 
technikával ellátott rombolók és naszádok építésében újra és újra maradan-
dót alkotnak az elmúlt évtizedekben.) 

A jelenkori – lokális – háborúkban a légi- és kozmikus szférának van 
hangsúlyos szerepe. Zavarzin vezérezredes kiemelte, hogy bármikor, bár-
milyen agressziót képes visszaverni az orosz hadsereg. 

4.8. Befejező gondolatok 
A mai Oroszország más, mint 10-15 évvel ezelőtt volt. Az új orosz politi-
kai, gazdasági és katonai vezetők alapjaiban változtatták meg azt az irány-
vonalat, amelyet az orosz állami politika követett. Tisztában van különlege-
sen fontos geopolitikai, geostratégiai helyzetével, és mindvégig tudatában 
volt annak, hogy hová akar eljutni Oroszország. Az új nemzetépítés kor-
szakát éli, egyre inkább szükséges, hogy bekapcsolódjon a világgazdasági 
folyamatokba, modernizációs kényszerben van. Ugyanakkor érdekeit egyre 
határozottabban igyekszik érvényesíteni, a birodalmi tudatot erősíti az 
orosz népben, külpolitikai tárgyalásait pedig ezek a tényezők határozzák 
meg. A fejlődés irányába való haladás tükröződik gazdaságpolitikájának 
legfontosabb elemeiben, a nemzeti érdekek határozott védelmében és kato-
napolitikájában is. 

5. FEJEZET 
A SÁRKÁNY ÉBREDÉSE, AVAGY KÍNA ÉS A VÁLTOZÓ VILÁGREND 

„A nyugat által 200 éven keresztül uralt nemzetközi rendszert egy új, a 
Kelet által diktált és meghatározott struktúra váltja fel; a jelenlegi időszak-
ban ennek szemtanúi lehetünk.”128 

(Philip S Golub) 

                                                 
128 GOLUB, PHILIP S: The world turned upside down The centre won’t hold any 
more, in Le Monde, http://mondediplo.com/2008/11/07centre, 2009.03.07. 
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5.1. Bevezető gondolatok 
A II. Világháború után kialakult nemzetközi rendszer 2025-re felismerhe-
tetlenné fog válni – szögezi le a National Intelligence Council, a Global 
Trends 2025: A Transformed World című tanulmányának bevezetőjében.129 
Történelmi átrendeződés fog végbemenni a relatív jólét és a gazdasági erő 
terén, amely Nyugatról Keletre tolódik át. A globális rendszerben a II. Vi-
lágháborút követően kialakult bipoláris világrendet a Szovjetunió összeom-
lásával felváltotta az unilaterális világrend, az Amerikai Egyesült Államok-
kal az élén.  

Vannak gondolkodók, mint például Fareed Zakaria, aki szerint nem az 
Egyesült Államok hanyatlása zajlik éppen, hanem a „többiek felemelkedé-
se”. Ezzel egyet tudunk érteni, hiszen az Egyesült Államok továbbra is 
szuperhatalom és az is marad, politikai-katonai szinten nincs még egy or-
szág, amely felvehetné vele a versenyt, de ipari, pénzügyi, oktatási, kulturá-
lis dimenzióban megszűnőben van a totális dominanciája. A „többieknek” 
megkérdőjelezhetetlenül Kína a listavezetője. 

Tanulmányunk jelen részében kísérletet teszünk Kína felemelkedésé-
nek értékelésére, különös tekintettel a kínai identitásra, állameszmére, a 
világpolitika színpadán való aktívabb részvételre, valamint a magyar-kínai 
kapcsolatokra. 

5.2. A kínai identitás 
A kilencvenes években általános identitásválság robbant ki. Szerte a 

világon nemzetek sokasága tette fel a kérdést: Kik is vagyunk? Ki az, aki 
közénk tartozik és ki az, aki nem. Az identitásválság megoldásaként az 
emberek elsősorban a vérségi, hagyománybeli, hitbeli kapcsolataikra tá-
maszkodtak.130 

Az identitás kérdésének roppant nagy jelentősége van egy állam ön-
meghatározásában, főleg, ha ez egy olyan ország, mint a Kínai Népköztár-
saság. Nyitott kérdés, hogy egyre jobban fog-e hasonlítani a Nyugatra, vagy 
egy új, a keleti értékek mentén körvonalazódó világrend centrumába fog 
felemelkedni.  

Marján Attila szerint ezt még Kína sem tudja, még keresi a maga útját. 
Úgy véli, hogy a Nyugat hatalmas előnyben van, mivel világosan tudja 
definiálni magát. Ezzel szemben Kína a XXI. században a Nyugattal szem-

                                                 
129 Global Trends 2025: A Transformed World, http://www.dni.gov/nic/NIC_2025 
_project.html, 2010.02.12. 
130 HUNTINGTON: i. m. (2008), 196. o. 
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ben, a nyugati értékekhez képest határozza meg önmagát.131 Magunk részé-
ről ezzel nem teljesen értünk egyet, mivel jelenleg a Nyugat is önmeghatá-
rozási problémákkal küzd. 

Azonban, ahogy egyre erősödik az ország gazdasága, a térségben be-
töltött szerepe, azzal párhuzamosan növekszik az önbizalma és rajzolja meg 
újra saját identitását. Ezt erősíti meg Samuel P. Huntigton: A civilizációk 
összecsapása és a világrend átalakulás című könyvében is. Azt írja, hogy a 
sikeres gazdasági fejlődés önbizalmat szül és öntudatossághoz vezet. 
Ahogy az ázsiai országok gazdaságilag egyre sikeresebbé váltak, úgy kezd-
ték a nyugati államokkal szemben kultúrájuk másságát és felsőbbrendűsé-
gét hangsúlyozni. Egyre kevésbé voltak fogékonyak az Egyesült Államok 
követeléseire, és egyre jobban tudtak ellenállni neki. „Egyre nagyobb hang-
súlyt kapnak a sajátos kulturális identitások; azok, melyek az egyes ázsiai 
országokat jellemzik, és azok a közös vonások is, melyek megkülönbözte-
tik az ázsiai kultúrákat a nyugatitól”132 

A mentalitásbeli változások következtében Kína kezd visszanyúlni sa-
ját történelméhez, történelmi tapasztalataihoz, hagyományaihoz, értékeihez 
és nem utolsósorban a konfucianizmushoz. Vagyis ez nem más, mint a 
nemzeti kultúra újrafelfedezése. Fareed Zakaria szerint, „ma az emberek 
világszerte egyre bátrabban egészítik ki a modern kultúrát a saját helyi kul-
túrájuk elemeivel.”133 

Ezt a folyamatot Huntington „ázsiai öntudatosodásnak” nevezi. Ennek 
fő elemei, hogy az ázsiaiak úgy hiszik, hogy a gazdasági fejlődésüket képe-
sek fenntartani, ez a gazdasági siker jórészt az ázsiai kultúrának a gyümöl-
cse, amely a társadalmilag és kulturálisan egyaránt hanyatló nyugati kultúra 
felett áll. Azzal érvelnek, hogy az ázsiai kultúrák sok fontos dologban azo-
nosak. Végül úgy látják, hogy az ázsiai értékek olyan modellt képeznek, 
melyet más, nem nyugati társadalmaknak is magukévá kellene tenni.134 

Véleményünk szerint Kína gazdasági fejlődésére, évezredes kultúrájá-
ra, erkölcsi értékeire alapozva képes meghatározni önmagát, anélkül, hogy 
nyugati értékeket kellene segítségül hívnia. Ez a sikeres önmeghatározás 
pedig a markánsabb nemzetközi fellépésben fog kifejeződni, aminek a 
megnyilvánulásai nyomokban már most is megfigyelhetők. Gondoljunk 
csak arra, hogy elutasította a valutájának a felértékelésére vonatkozó fel-

                                                 
131 MARJÁN: i. m. (2009a), 203. o. 
132 HUNTINGTON: i. m. (2008), 161. o. 
133 ZAKARIA: i. m. 112. o. 
134 HUNTINGTON: i. m. (2008), 166-169. o. 
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szólításokat, Peking keményen ellenállt az Iránnal szemben foganatosítan-
dó új szankcióknak is. 

5.3. A kínai állameszme 
Cui Zhi-juan, a Tsingua Egyetem professzora arra hívja fel Kína figyelmét, 
hogy szocialista diktatúrákkal együttesen a marxizmus alól felszabaduló 
értelmiségieknek a nyugati kapitalizmus feltétel nélküli csodálata alól is fel 
kellene szabadítania saját magát. Arra bíztatja a kínaiakat, hogy merjenek 
önállóan gondolkodni, fejlesszék ki a saját útjukat, amit ő „alternatív mo-
dernitásnak” nevez. „Nem fogadja el azt a mantrát, hogy »nincs alternatívá-
ja« a neoliberális elveknek.”135  

Nagyon röviden szükséges visszatekinteni a Kínai Népköztársaság tör-
ténelmébe. 

A Kínai Népköztársaság új, kommunista államként jött létre 1949-ben, 
Mao Ce-tung vezetésével. Földreformot vezettek be, megindult a kollekti-
vizálás és az ötéves tervek. A modernizálás jegyében Mao meghirdette a 
„Nagy ugrás” politikáját, valamint a „Kulturális forradalmat”, amely látvá-
nyos kudarccal és éhínséggel zárult. 

Az igazi modernizációt Teng Hsziao-ping hatalomra kerülése jelentet-
te (1976). Átfogó gazdasági reformokat hajtottak végre, ami a „négy mo-
dernizáció” nevet kapta. A „négy modernizáció” politikája alatt a mező-
gazdaság, az ipar, a hadsereg és a tudomány és technológia136 modernizálá-
sát értették. Az ipari termelésben a tervutasításos rendszerről áttértek a 
piacgazdálkodásra, újraélesztette a magánvállalkozásokat, az állami vállal-
tok irányításának decentralizálására tértek át.137 „Az 1978-ban meghirdetett 
»reform és nyitás« politikája a XX. század utolsó két évtizedében meg-
négyszerezte az ország GDP-jét, s ezzel az ütemmel (megközelítőleg évi 
10%-os növekedéssel) indult a XXI. század is.”138 

                                                 
135 LEONARD, MARK: Mit gondol Kína? 2008, Demos Kiadó, Budapest, 25. o. 
136 A tudomány és technológia modernizálásával kapcsolatban kiemelendő a „863. 
számú terv”, amely a legfontosabb kutatási területeket emeli ki. Ilyen területek: az 
űrhajózás, információtechnika, energiatechnika, biotechnika, lézer, környezetvé-
delmi technológia. A meghatározott területek hatalmas állami pénzeket kapnak. 
137 BURGH, HUGO DE: Kína– barát vagy ellenség?, 2007, HVG–ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest, 314. o. 
138 POLONYI PÉTER: Kína rövid története, 2008, Corvina Kiadó, Budapest, 81. o. 
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Kína, egy nagy robbanás helyett a fokozatos reformokat választotta, 
Zakaria elnevezésével a „növeld a nevezőt”139 stratégiát. Melynek a lénye-
ge, hogy nem zártak be minden veszteséges állami vállalatot, nem kezdtek 
nagyarányú privatizációba, nem mondtak fel azonnal minden előnytelen 
kölcsönt. Ehelyett megerősítették a gazdaságot a hiányt termelő területek 
környezetében, ezért ezek egyre kisebb részét képezték a gazdaság egészé-
nek, vagyis a nevezőnek. A gazdaság megerősítése után kezdett csak neki a 
bankok és a pénzügyi szektor megtisztításának. Így a reformokat egy fel-
duzzadt és sokkal sokszínűbb gazdasági helyzetben tudja bevezetni. Kapita-
lizmus kínai módra?140  

A kommunista párt polgárháború révén jutott hatalomra, ezért már a 
kezdetektől fogva legitimációs problémákkal kellett megküzdenie. A poli-
tikai legitimitást úgy próbálta elérni, hogy magát az igazságosság letétemé-
nyesének és ezáltal az anyagi jólét megteremtőjének állította be. Alan 
Greenspan szerint „az anyagi jólét csak egy része annak, amire az emberek 
törekszenek, és önmagában nem képes fenntartani egy tekintélyelvű rend-
szert. A beköszöntő jólétet kis ideig ünneplik, majd a mámor hamar alább-
hagy, s a jólét idővel alappá válik, amelyből további, még magasabb elvá-
rások erednek.”141 Teng Hsziao-ping a párt legitimitását arra az alapra he-
lyezte, hogy több mit egymilliárd ember szükségleteit képes kielégíteni. 
Ehhez szükség volt az állami szabályozás helyettesítése a piaci árképzéssel, 
amely a párt befolyásának gyengüléséhez vezetett.142 

Kína jóval kevésbé tudja ellenőrzése alatt tartani az ország többi ré-
szét, mint amennyire szeretné. Ezt alátámasztja az az adat is, miszerint a 
kínai kormány részesedése az adókból kb. 50%, míg ez a szám az USA 
tagállamaiban 70% körül mozog. Ez azt jelenti, hogy Kína gazdasági és 
politikai élete decentralizálódik. Ez nem véletlen és nem is áll szigorú el-
lentétben a kormány akaratával, mivel ő maga ösztönözte sok területen a 
szabadpiacok fellendülését, a külföldi befektetéseket.143 

Az emberek sokkal szabadabbak és több választási lehetőségük van, 
mint korábban: szabadon mozoghatnak, dolgozhatnak, lehet saját tulajdo-
nuk és vállalkozásuk. Ugyanakkor az állam bizonyos kulcsfontosságú kér-

                                                 
139 Kína nem alkalmazta a sokkterápiát. A kínai kormány inkább a fokozatosságot 
választja a reformok bevezetése terén. 
140 ZAKARIA: i. m. 125. o. 
141 GREENSPAN, ALAN: A zűrzavar kora – Kalandozások az új világban, HVG–
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008, 355. o. 
142 Uo. 357. o. 
143 ZAKARIA: i. m. 125-126. o. 
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déseket továbbra is a kezében tart, mint például a véleménynyilvánítás for-
máit144. Sok amerikai író előretekintve azt jegyzi meg, hogy Kína megdön-
tötte azt a paradigmát, miszerint a gazdasági reformokat politikai reformok 
követik, a kapitalizmus pedig demokráciához vezet.145 Véleményünk sze-
rint ezt még elhamarkodott kijelenteni. 

Mark Leonard véleménye szerint, a jövőben a „deliberatív demokrá-
cia” alkotja majd a kínai politika gerincét. A kormány egyre több módon 
tudja bevonni az embereket a politikai döntésekbe. Nyilvános eszmecseré-
ket tartanak, a szakértői tárgyalások és a felmérések központi elemeit képe-
zik a döntéshozatalnak. A számítástechnika és a híradástechnika rohamos 
fejlődése nagy segítséget nyújthat ehhez. A jövőben a civilek által kezde-
ményezett választások kiegészítő szerepet fognak játszani.146 

Kína és vele együtt más országok (India, Oroszország, EU) gazdasá-
gának megerősödése megrengette az eddigi, USA központú világképet. 
Másként fogalmazva: „elkezdődött a hidegháború után kialakulni látszó 
egypólusú világrend határozott eróziója.”147 Ez az erózió, ami már jó szeré-
vel végbe is ment, elvezet a multilaterális világrend kialakulásához, amely-
ben több központ lesz, amelyek hasonló erőt képviselnek.  

5.4. Kína a világpolitika színpadán 
Kína azt vallja, és ezt külpolitikájának középpontjába is helyezi, hogy min-
den ország szuverén, ezért joga van, ahhoz, hogy ne engedjen meg semmi-
lyen beleszólást a belügyeibe. Gyakran szembe is állítja ezt a nyugatiak 
humanitárius beavatkozásra való hajlamával. Kína ezen az alapon olyan 
államoknak is nyújt segítséget, amelyek egyébként nyugati nyomás alatt 
vannak.148 A kínai kommunista vezetésnek nincsenek univerzális követelé-
sei, nem támadja más országok berendezkedését ideológiai alapon.149 

Korábban a „Békés Felemelkedés” fogalma határozta meg a külpoliti-
kai kommunikációt. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy Kína nem kíván 
senkivel sem konfliktusba keveredni, ő csak csöndben, békésen kíván gaz-
daságilag fejlődni. Hangsúlyozták, hogy nem kívánják az első és a második 

                                                 
144 Jó példa erre a meglepően hatékony internetcenzúra. Gondoljunk csak Kína és a 
Google összecsapására a cenzúra miatt. 
145 ZAKARIA: i. m. 131. o. 
146 LEONARD: i. m. 84. o. 
147 NAGY – RÁCZ: i. m. http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2008/1_2/ 
070-082.pdf, 2010.02.18. 
148 LEONARD: i. m. 116. o. 
149 KISSINGER: i. m. 113. o. 
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világháború előtti Németország, vagy Japán példáját követni, Kína fel-
emelkedése „győztes-győztes” helyzetet fog majd teremteni. A fogalmat 
belülről támadás érte, mivel egyes vélemények szerint ez a fogalom azt az 
üzenetet közvetíti Tajvannak, hogy mondjátok nyugodtan ki a függetlensé-
getek. Ezért Hu Jin-tao és Wen Jiabao felváltotta a „Béke és Fejlődés” fo-
galmával. 

Kína békés felemelkedésének politikájából következik, hogy érdekér-
vényesítésének eszköztárát a soft power150 vagyis puha erő határozza 
meg.151 Definíció szerint a soft power az a képesség, amivel meggyőzünk 
másokat, hogy ők is azt akarják, amit mi akarunk. Azon alapul, hogy a kul-
túránk mennyire vonzó mások szemében, mi tudjuk e diktálni a szabályokat 
a nemzetközi szervezetekben.152 A XXI. században a soft power eszközök 
szerepe roppant módon felértékelődik. „A gazdasági szankciók és kifizeté-
sek mellett egyre növekvő jelentőségre tesz szert a gazdasági környezet 
vonzó jellege, kiszámíthatósága, a kedvező befektetési környezet.”153 

A puha hatalmi technikák alkalmazásához, a biztonság átfogó értelme-
zéséhez szükség van egy módszerre, amivel mérni tudják az egyes országok 
különböző hatalmi összetevőit. A hagyományos katonai, gazdasági és tech-
nológiai elemzések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális, 
lélektani, nyelvi és egyéb tényezők is. Ezek mérésére egy multidiszcipliná-
ris (sok szempontú) elemzésre van szükség, ez pedig a kínai társadalomtu-
dósok által kidolgozott „össznemzeti erő”, angolul comprehensive national 
power (CNP).154 

A soft power a CNP szellemi összetevője, amely meghatározza a hard 
power155 mellett egy állam nemzetközi hatalmi helyzetét, túlélőképességét 
és fejlődési lehetőségeit. A soft power magában foglalja a nemzeti lélek-
                                                 
150 Kína alkalmazza is ezt a technikát, több mint 100 Konfuciusz Intézet megnyitá-
sát tervezi világszerte, amelyekben kínai nyelvet fognak tanítani és népszerűsítik a 
kínai kultúrát. Már Magyarországon, nevezetesen Budapesten is nyílt Konfuciusz 
Intézet. 
151 A fogalmat Joseph Nye az USA korábbi védelmi miniszterhelyettese vezette be. 
Beépülése a kínai stratégiai gondolkodásba szinte azonnal megtörtént, mivel a 
hagyományos kínai filozófia és a ráépülő tanítások már régóta ismerték a kemény, 
férfias (jang) és a lágy, nőies (jin) erő megkülönböztetését és dinamikus kölcsönha-
tásukat. 
152 LEONARD: i. m. 113-114. o. 
153 SZÖRÉNYI: i. m. 154. o. 
154 RÁCZ LAJOS: Sárkány új tükörben – Kína a 21. században, 2008, Novella Ki-
adó, Budapest, 156. o. 
155 Az anyagi faktor, vagyis a gazdasági, katonai, technológiai helyzet. 
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tant, intelligenciát, a politikai, kulturális, oktatási és diplomáciai faktorokat, 
valamint e tényezők között kapcsolatot teremtő ún. „szinergikus” tényező-
ket.156 Az, hogy Kína jelenleg a puha erőre helyezi a hangsúlyt, nem jelenti 
a katonai erő teljes félre tételét!157 A smart power, azaz a soft power és a 
hard power hatékony kombinációja, vajon milyen hatalom felé vezet? Vi-
lághatalom lesz Kína vagy regionális hatalom? 

5.5. Világhatalom vagy regionális hatalom? 
Határozottan és egyértelműen nem lehet megjósolni, hogy Kína milyen 
szerepet kíván betölteni a közeljövő világrendjében, de az erősen valószí-
nűsíthető, hogy az eddigieknél sokkal hangosabban fogja a hangját hallatni. 

Ázsia gazdasági fejlődése Huntington szerint legalább három tekintet-
ben bomlasztja a nemzetközi politikai rendet. Egyrészt a gazdasági fejlődés 
miatt, az ázsiai államok hadiipara előtt új távlatok nyílnak meg, ily módon 
megnövekedhet a régió instabilitása. Másrészt a gazdasági fejlődés kiélezi 
az ázsiai országok és a Nyugat közötti konfliktust. Harmadrészt pedig Kína 
befolyásának erősödéséhez vezethet, ami megnöveli annak a valószínűsé-
gét, hogy hegemón hatalomra tör Kelet-Ázsiában.158  

Ha Kína folytatja a gazdasági növekedést, a régió többi tagja úgy érté-
kelheti a helyzetet, mint lehetőséget és nem, mint fenyegetést, mégpedig 
három okból. Először is Kína egy relatíve nyitott gazdaság, magas import-
tal, ami drámaian növekedett az elmúlt két évtizedben. A környező orszá-
gok az exportlehetőségeik óriási növekedését látja ebben. Másodszor, Kína 
nyitott a külföldi tőkebefektetésekre és maga is rengeteget fektet be kül-
földön. Végül pedig, Kínának hatalmas globális folyó fizetési többlete van, 
ami nincs a régió többi országának. Ezért a politikai és gazdasági erőket, a 
következő évtizedben, az USA-val ellentétben, nem nagyon fogja az ag-
gasztani, hogy Kína kivásárolja.159 A gazdasági okokon kívül, vélemé-
nyünk szerint nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy a kínai etnikumok 
mindig központi szerepet játszottak Thaiföld, Malajzia, Indonézia és a Fü-
löp-szigetek gazdasági fejlődésében. 

                                                 
156 RÁCZ: i. m. (2008), 164. o. 
157 2007. január 11-én a kínaiak egy ballisztikus rakétával megsemmisítettek egy 
használaton kívüli műholdat az űrben, demonstrálva ezzel űrhadviselési képessé-
güket. Ez az esemény jelzi, hogy Kína kész versenyezni az USA-val a világűrben 
és az ázsiai térségben.  
158 HUNTINGTON: i. m. (2008), 364-365. o. 
159 LINCOLN, EDWARD J.: Comments on China as a Regional Player, 
http://www.acus.org/publication/china-regional-player, 2010.02.19. 
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„Kína történelme, kultúrája, tradíciói, földrajzi méretei, gazdasági di-
namizmusa és önmagáról kialakított képe mind arra ösztönzik, hogy Kelet-
Ázsiában hegemón helyzetet követeljen magának.”160 – írja Huntington. A 
hegemón hatalom megvalósítását a kelet-ázsiai hatalmi-politikai játszma 
egyéb résztvevőinek lépései is befolyásolják majd, de ehelyütt, terjedelmi 
korlátok miatt, csak Kína Japánnal, valamint Közép-Ázsiával való kapcso-
latára térünk ki. 

Japánnak alapvetően három választási lehetősége van: folytatja az 
USA-val való régi szövetségét, az EU mintájára megpróbálja létrehozni az 
Ázsiai Közösséget, vagy partnerségre lép Kínával. Nem lehet jelenleg meg-
jósolni, hogy melyik fog bekövetkezni. Véleményünk szerint az utóbbi 
változat a legvalószínűbb, mivel az USA, mint szuperhatalom fokozatosan 
veszít fényéből és ezzel egyidejűleg Kína egyre nagyobb teret nyer, nem 
tűnik lehetségesnek Kína megfékezése jelentős anyagi áldozatok nélkül, 
valamint a két ország között egyre szorosabb gazdasági kapcsolatok alakul-
nak ki. Az pedig vitathatatlan, hogy egy esetleges kínai-japán szövetség 
jelentősen módosítaná az erőviszonyokat nemcsak Ázsiában, hanem globá-
lisan is. 

Közép-Ázsia161 egy nagyon kevert vidék, az iszlám-ortodox-kínai-
nyugati civilizációk találkozásának színhelye. A térség nyersanyagokban 
(kőolaj, földgáz, ásványi anyagok) rendkívül gazdag, így geopolitikai 
szempontból óriási a jelentősége, annak, hogy ki a domináns hatalom a 
térségben. A „Nagy Játszma”, ahogy Makkay Lilla nevezi, főszereplői: az 
USA, Kína, Oroszország valamint India és az EU, melyek közül most csak 
Kína térnyerésére térünk ki. 

Kína közvetlen érdekszférájának tekinti a térséget, valamint speciális 
biztonságpolitikai dimenziót jelent Hszincsiang162 tartományban élő 8 mil-
lió muzulmán ujgur miatt. „Kína számára alapvető fontosságú, hogy a régió 
közlekedési, szállítási infrastruktúrájának kiépítésével újraéledjen a távol-
keleti óriást a Nyugattal – Európával és a Közép-Kelettel – összekötő köz-

                                                 
160 HUNTINGTON: i. m. (2008), 385. o. 
161 Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Afga-
nisztán. 
162 Hszincsiang tartomány több szempontból is kiemelkedően fontos terülte Kíná-
nak. Egyrészt ütközőterületet jelent Oroszországgal szemben, másrészt hihetetlenül 
gazdag kőolajban és földgázban. Emellett pedig kulcsfontosságú terület a közép-
ázsiai országokkal való kereskedelemben. 
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úti és vasúti »Selyemút«, ezáltal csökkenjen az oda irányuló áruszállítások 
ideje és költsége.”163  

Kína nem is tétlenkedik, 2009 végén átadták az új Közép-Ázsia-
gázvezetéket, amely 1800 kilométeren keresztül halad Türkmenisztánból a 
nyugat-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm Területre. Ezzel Kína kikerülte 
Oroszországot a földgázszállításban, valamint Türkmenisztán diverzifikálta 
exportlehetőségeit. Türkmenisztán eddig az orosz érdekszféra részeként 
volt jelen a világpiacon, ám ez most Peking egyre fokozódó érdeklődésének 
köszönhetően megváltozni látszik - amely az EU gázpolitikájára is hatással 
lehet. 

A térségben működő legfontosabb, biztonsági dimenzióval is rendel-
kező regionális szervezet, a Sanghaji Együttműködés Szervezete (SCO) 
eredetileg a Kína, valamint a közép-ázsiai országok és Oroszország közötti 
határok megállapítására, a régi határviták rendezésére jött létre. Az egyre 
szorosabbá váló együttműködés révén már több közös had- és terrorelhárító 
gyakorlatot is tartottak. Az SCO regionális szerepének és hatókörének ki-
terjesztésére irányuló szándékot jól jelzi Mongólia, Irán, Pakisztán és India 
megfigyelőként való jelenléte a szervezetben. 

Véleményünk szerint, arra a kérdésre, hogy Kína regionális vagy vi-
lághatalommá szeretne válni, nem lehet határozott választ adni. Ázsiai tér-
nyerése, a valószínűsíthető békülési folyamatok (Kína-Japán, Kína-Tajvan, 
Észak és Dél-Korea), a soft power alkalmazása abba az irányba vezetnek, 
hogy Kína a régió meghatározó hatalmává fog válni, de nem egyeduralko-
dójává, hiszen több jelentős ellenpólus is van a térségben (Japán, Oroszor-
szág, India). Ezzel párhuzamosan azt is látni kell, hogy a világ 
multipolárissá válik és ennek a sokközpontú világnak az egyik pólusa Kína 
lesz. 

5.6. A magyar-kínai kapcsolatok 
„Magyarországnak a nemzetközi erőviszonyokat, saját képességeit és lehe-
tőségeinek korlátait számításba vevő választ kell adnia a kínai kihívásra 
úgy, hogy a nemzeti érdekeinek és az egyetemes emberi értékeknek egy-
aránt megfeleljen.”164 

Ázsia és azon belül Kína növekvő világgazdasági jelentőségére Ma-
gyarország aktív kapcsolatfejlesztéssel vagy védekező, elzárkózó stratégiá-
                                                 
163 MAKKAY: i. m. 147. o. 
164 RÁCZ LAJOS: A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei, 
in INOTAI ANDRÁS – JUHÁSZ OTTÓ (szerk.): A változó Kína, 2009, Akadémia Ki-
adó, Budapest, 239. o. 
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val válaszolhat. Mivel a magyar gazdaság egy nyitott gazdaság, ami a kül-
kereskedelemre koncentrál, ezért az aktív kapcsolatkeresés a legcélraveze-
tőbb. A kétoldalú kapcsolatok alakítása szempontjából kedvező körülmény, 
hogy Kína erősíteni szeretné európai jelenlétét, ebben pedig Magyarország, 
mint egy „ugródeszka” segítségére lehet. Nem mellékes szempont, hogy 
kínai megítélésünk még mindig pozitív, köszönhetően a ’60-as, ’70-es évek 
gazdasági, oktatási, kulturális csereprogramjainak. Ez a kedvező megítélés 
azonban lassan kikopik, így új, reális, egymás megbízhatóságára alapozott 
együttműködést kell kialakítani. 165 

Kína a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez és egyáltalán fenntartásá-
hoz elvárja Magyarországtól az „egy Kína” elv166 betartását. A kínai szuve-
renitás és területi egység kétségbe vonására Peking egyszerre és hevesen 
reagál. Ezért politikailag és gazdaságilag óriási hiba lett volna, ha a Parla-
mentben 2008-ban elfogadták volna az előkészített ötpárti nyilatkozatot, 
amelyben elítélik Kínát a tibeti események miatt. Peking valószínűsíthetően 
elvesztette volna érdeklődését a kétoldalú kapcsolatok stratégiai fejlesztése 
iránt. 

A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatokban kiemelkedő szerepet kap-
hatna a mezőgazdaság. Kína számos agrártermékből a világ legnagyobb 
termelője, ugyanakkor súlyos problémákkal is küzd. Ilyen a vízhiány, a 
termőterület folyamatos csökkenése, az elsivatagosodás az északi tartomá-
nyokban. A magasan feldolgozott élelmiszerek iránti igény gyors növeke-
dése várható Kína részéről. Emellett jelentős kapcsolatokat lehetne kiépíte-
ni a vetőmagexporttal, élelmiszerbiztonsággal, állattenyésztési technológi-
ákkal, szesz- és édesiparral kapcsolatban.167 

Jelentős logisztikai lehetőségek vannak a magyar-kínai gazdasági kap-
csolatokban. Itt elsősorban a szállítási és raktározási lehetőségek bővülését, 
valamint az EU piacát megcélzó kínai logisztikai beruházásokat értjük. A 
kínai gyártók és szállítmányozók a textiltől a csúcstechnológiáig elképzel-
hetőnek tartják a kereskedelmet. A kínai szállítmányozókat a vasúti és köz-

                                                 
165 RÁCZ: i. m. (2009), 240-243. o. 
166 Az „egy Kína” elve szerint a világon csak egy Kína van, Tajvan Kína elválaszt-
hatatlan része. A kínai kormány határozottan ellenez az ország szuverenitása és 
területi integritása megosztására irányuló minden kijelentést és tettet; szembeszáll 
a „két Kína", az „egy Kína, egy Tajvan", és minden „tajvani függetlenséghez" 
vezető próbálkozással és tevékenységgel. Tajvan azon státusza, hogy Kína elvá-
laszthatatlan része, eldöntött és megváltoztathatatlan tény, nem létezik semmiféle 
„önrendelkezési" kérdés. 
167 RÁCZ: i. m. (2009), 244-245. o. 
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úti szállításon kívül a légi szállítás is érdekli, a közlekedési infrastruktúrán 
kívül pedig mindent saját erőből kívánnak fejleszteni. Ezeknek a lehetősé-
geknek a kiaknázásához a magyar autópálya-hálózat, valamint vasúti háló-
zat fejlesztésére van szükség.168 

A magyar tudásexportban, a kutatás-fejlesztésben és az oktatásban is 
remek lehetőségek adódhatnak. A ’90-es évektől napjainkig a két ország 
között a tudományos és oktatási kapcsolatok minden korábbinál több di-
menzióra terjedtek ki. Ezek a kapcsolatok kormányzati, tudományos, okta-
tási169 és vállalkozó szervezetek között intézményesültek. A humán terüle-
tek mellett erőteljes bővülés mutatkozik a műszaki és a természettudomá-
nyos területeken. Emberi erőforrások kihelyezése Kínába nem reális cél, de 
mindkét fél számára jövedelmező lehetne, ha Magyarországon kialakult 
„kiválósági központokba” kínai erőforrásokat vonzanánk. A hazai kutatási 
és oktatási piac kínálati oldalának megteremtéséhez nagy segítséget nyújta-
na a célzott központi állami erőforrások elkülönítése a haza kutatási és ok-
tatási intézmények számára.170 

Véleményünk szerint Kína „felemelkedése” a XXI. század egyik legje-
lentősebb eseménye lesz. Olyan esemény, ami alapjaiban változtatja meg 
azt a világot, amiben jelenleg élünk. Az USA által meghatározott egypólu-
sú világrendet sok új központból álló multilaterális világrend váltja fel, ami 
sokkal összetettebb kapcsolatrendszerek kialakítására ad lehetőséget. Ez a 
változás számos új lehetőséget biztosít az olyan kis országok számára is, 
mint Magyarország. Objektív helyzetértékeléssel és politikai akarattal eze-
ket a lehetőségeket sikerrel használhatjuk ki, ami megteremtheti a Kína 
által is kívánt „győztes-győztes” helyzetet. 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

1. BURGH, HUGO DE: Kína- barát vagy ellenség?, 2007, HVG–ORAC Lap-és 
Könyvkiadó Kft., Budapest. 

2. DEÁK PÉTER: Biztonságpolitikai kézikönyv, 2007, Osiris kiadó, Budapest. 
3. DEÁK PÉTER: Biztonságpolitika a hétköznapokban, 2009, Zrínyi kiadó, Buda-

pest. 
4. DUNAY PÁl: A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása, 

http://www.publikon.com/application/essay/180_1.pdf, 2010.04.10. 

                                                 
168 RÁCZ: i. m. (2009), 245-246. o. 
169 Példaértékű, hogy az európai országok közül Magyarországon nyitották meg az 
első Kínai– Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát. 
170 RÁCZ: i. m. (2009), 249-250. o. 



191 

5. FISCHER, JOSCHKA: Az államszövetségtől a föderációig, in Európai Szemle, 
2000/2. szám, 3-14. o. 

6. GALLÓ BÉLA: A túlélés tudománya, 2000, Helikon Kiadó, Budapest. 
7. GREENSPAN, ALAN: A zűrzavar kora – Kalandozások az új világban, 2008, 

HVG–ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest. 
8. GYARMATI ISTVÁN: A medve újra élesíti körmeit: cirkusz vagy valóság?, in 

Külügyi Szemle, 2009/2. szám, 41-49. o. 
9. HABERMAS JÜRGEN: És a kerekek megszűnnek forogni, 

http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,560549,00.html, 
2010.02.23 

10. HOVANYECZ LÁSZLÓ: Esély Európa számára. Inotai András a jelenlegi válság-
ról, és ami utána következik, in Európai Tükör, 2009/11. szám, 3-12. o. 

11. HUNTINGTON, SAMUEL P.: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás 
dilemmái, 2005, Európa Kiadó, Budapest. 

12. HUNTINGTON, SAMUEL P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulá-
sa, 2008, Európa Könyvkiadó, Budapest. 

13. KISSINGER, HENRY: Korszakváltás az amerikai külpolitikában?, 2002, Panem – 
Grafo Kft., Budapest. 

14. KOLLER BOGLÁRKA: Nemzeti és európai identitás, in HEGEDŰS ISTVÁN 
(szerk.): A magyarok bemenetele, 2006, DKMKA, Budapest. 

15. LEONARD, MARK: Mit gondol Kína?, 2008, Demos Kiadó, Budapest. 
16. LINCOLN, EDWARD J.: Comments on China as a Regional Player, 

http://www.acus.org/publication/china-regional-player, 2010.02.19. 
17. LUKACS, JOHN: A XX. század és az új kor vége, 2006, Európa könyvkiadó, 

Budapest. 
18. MAKKAY LILLA: Élénkülő forgalom a Selyemúton, avagy a „Nagy Játszma” 

újabb fejezete Közép-Ázsiában, in Külügyi Szemle, 2009/1. szám, 
http://www.kulugyiintezet.hu/kszpdf/2009-01/144-165_KSz2009_01.pdf, 
2010.04.10. 

19. MARJÁN ATTILA: Hol a térkép közepe? 2009a, HVG–ORAC Lap- és Könyvki-
adó Kft., Budapest. 

20. MARJÁN ATTILA: Az Európai identitásról, in Esszék Európáról, 2009b, Savaria 
University Press, Szombathely. 

21. MARJÁN ATTILA: Európa kihívásairól; in Esszék Európáról, 2009c, Savaria 
University Press, Szombathely. 

22. MARJÁN ATTILA: Európa kilátásairól a globális versenyben, in Esszék Európá-
ról, 2009d, Savaria University Press, Szombathely. 

23. MARJÁN ATTILA: Európáról az új globális rendben, in Esszék Európáról, 2009e, 
Savaria University Press, Szombathely. 



192 

24. MARJÁN ATTILA: Európa határairól és a kétsebességes Európáról, in Esszék 
Európáról, 2009f, Savaria University Press, Szombathely 

25. MARTON PÉTER: Az államépítés sorrendisége és az afganisztáni bonyodalmak, 
in Külügyi Szemle, 2009/1. szám, 18-40. o. 

26. MEZŐ FERENC: A geopolitika formaváltozásai, in Politikatudományi Szemle, 
2006/4. szám. 

27. NAGY LÁSZLÓ - RÁCZ LAJOS: Nemzetközi erőközpontok a 21. század elején, in 
Hadtudomány 2008/1-2. szám, 70-82. o. 

28. NÉMETH CSABA: Az Európai Unió Koszovóban, in Glossa Iuridica – Nemzet-
közi jog és Európajog, 2009/1. szám. 
http://www.glossaiuridica.hu/gi0901/nem/gi0901_nem_nemeth_csaba.pdf, 
2010.02.16. 

29. PETERECZ ZOLTÁN: Az unilateralizmus az amerikai külpolitikában, in Külügyi 
Szemle, 2008/1. szám, 95-115. o. 

30. POLONYI PÉTER: Kína rövid története, 2008, Corvina Kiadó, Budapest. 
31. RADA PÉTER: Az államépítés folyamatának modellezése: fokozatos vagy szaka-

szos folyamat? in Külügyi Szemle, 2009/1. szám, 41-71. o. 
32. RÁCZ LAJOS: Sárkány új tükörben – Kína a 21. században, 2008, Novella Ki-

adó, Budapest. 
33. RÁCZ LAJOS: A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei 

in INOTAI ANDRÁS – JUHÁSZ OTTÓ (szerk.): A változó Kína, 2009, Akadé-
mia Kiadó, Budapest. 

34. SCHMEJA, NICO: A nemzetek biztonsága a globalizáció korszakában, in Hadtu-
domány 2008/3-4. szám. 

35. SEN, AMARTYA: A fejlődés, mint szabadság, 2003, Európa könyvkiadó, Buda-
pest. 

36. SERESATTILA: Baszkok és katalánok – két kisebbség, eltérő fejlődés, in Euró-
pai Tükör, 2009/9. szám, 46-53. o. 

37. ŠEVJL, MICHAL: Európai identitás és európai polgárság: az eltűnt város esete?, 
in Nemzetközi Közlöny, 2008/2. szám, 49-56. o. 

38. SZALÓKI KATALIN – SZEKRÉNYES ÉVA: A koszovói függetlenség mint Pandóra 
szelencéje, in Európai Tükör 2008/4. szám, 136-152. o. 

39. SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: A putyini Oroszország. Kommentár, prófécia nélkül, 2007, 
június-július, http://www.ketezer.hu/menu4/2007_06/biro.html, 2010.04.11. 

40. SZÖRÉNYI ANDRÁS: Smart power, avagy az év „felfedezése”, in Külügyi Szem-
le, 2009/3. szám, 147-158. o. 

41. TAKÁCS PÉTER (szerk.): Államelmélet, I. kötet, 2007, Szent István Társulat, 
Budapest. 



193 

42. TERÉNYI JÁNOS: Előszó helyett. Reflexiók Oroszország megítélésről és a ma-
gyar-orosz viszonyról, in Külügyi Szemle, 2009/2. szám, 3-12. o. 

43. WAGNER PÉTER: Államkudarc vagy demokratizálódás: merre tart Irak a polgár-
háború elcsendesülése után? in Külügyi Szemle, 2009/1. szám, 102-123. o. 

44. WALLERSTEIN, IMMANUEL: Az USA, Európa és Oroszország stratégiai alterna-
tívái, konferencia, 2010.02.18, ZMNE, Budapest. 

45. ZAKARIA, FAREED: A posztamerikai világ, 2009, Gondolat Kiadó, Budapest. 
46. Az új típusú biztonsági kihívások új elméleti keretben, in Biztonságpolitikai 

Szemle, 
http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=corvinak&module_id=4&cid
=1, 2010.04.10. 

47. Megosztottak a magyarok az EU-tagság ügyében, forrás: MTI, Uniós Értesítő, 
2007/10. szám. 

48. Global Trends 2025: A transformed world, 
http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html, 2010.02.12. 

49. http://hungarian.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40402.htm 
50. http://icasualties.org, 2010.02.22. 
51. http://kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkapcsolati_strategia

/hu_kulka pcs_ strat.htm, 2010.02.22. 
52. http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MILITARY/history/hst0909.pdf, 

2010.02.21. 
53. http://szentkoronaradio.com/kulfold/2009_12_13_az-uj-orosz-nuklearis-

doktrina 
54. http://www.ec.europa.eu 
55. http://www.gallup.hu/Gallup/release/eurobarometer/030723_identitas1.htm 
56. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf, 

2010.02.23. 
57. http://www.hm.gov.hu/hirek/kiadvanyok/uj_honvedsesegi_szemle/a_fak-

integracio 
58. http://www.honvedelem.hu/cikk/0/18261/medvegyev_katonai_doktrina.html 
59. http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=436377&place=friss

hirek 
60. http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf, 2010.02.21. 
61. http://www.origo.hu/nagyvilag/20081121-a-national-intelligence-council-

jelentese-a-vilag-allapotarol-2025ben.html 
62. http://www.origo.hu/nagyvilag/20091121-diplomacia-orban-viktor-es-

vlagyimir-putyin-talalkozott.html 



194 

63. http://www.oroszhirek.hu/index.php/politika/35-politika/441-az-orosz-
hadseregnek-toebb-es-jobb-tank-kell 

64. http://www.oroszhirek.hu/index.php/politika/35-politika/492-2020-ra-az-orosz-
hadsereg-70-at-ultramodern-fegyverekkel-latjak-el 

65. http://www.oroszhirek.hu/index.php/politika/35-politika/443-ultramodern-
professzionalis-orosz-hadsereget-kivan-zavarzin-vezerezredes 

66. http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2006.nsf/fb9a3459e0c5a152c1257205004
f1c3e/c12572 3c004042d7c12573aa00474cd9/$FILE/unama-afg-30jan1. 
pdf, 2010.02.21. 

67. http://www.zmne.hu/dokisk/hadtud/oroszo.pdf, 2010.04.23. 


