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Alternatív védelmi stratégia „kis” államoknak 1 
 
 

„- Maguk soha sem győztek le bennünket a harctéren.  
- Lehet, hogy így volt, de ez teljesen irreleváns.”2 

 
A nemzetállamok történetének kezdete óta megfigyelhető tendencia, hogy az országok 

védelmi stratégiájuk kialakítása során a négy, hagyományos hadviselési elvekre épített, 
megközelítés – semlegesség kinyilatkoztatása, más államok hadseregének másolása, 
szövetségbe tömörülés, tömegpusztító fegyverek birtoklására alapozott stratégia – egyikét, 
vagy azok valamilyen szintű kombinációját alkalmazták. A fegyveres konfliktusok 
történelmét vizsgálva megállapítható, hogy a hagyományos stratégiai megközelítések bár sok 
esetben működtek, nagyon sok hátrányt is magukban hordoznak. Ezen tények valamint a XXI. 
századra jellemző, a nemzetállamok hagyományos katonai képességei közötti egyre növekvő 
különbségek miatt jogosan merülhet fel a kérdés a hagyományos katonai értelemben vett kis 
államok részéről, hogy létezik-e a hagyományos megközelítésektől eltérő alternatív védelmi 
stratégia. Hogy megtalálják a választ a kérdésükre talán nem is szükséges egy teljesen új 
stratégia megalkotása, hiszen egy lehetséges megoldás, a nem hagyományos hadviselés 
elveinek állami szintre emelése, már a háborúk történetének kezdete óta ott lebeg a szemünk 
előtt. A nem hagyományos hadviselés bár az emberiség történetének valamennyi fegyveres 
konfliktusában jelen volt, igazán meghatározó hadviselési formává a XX. és XXI. században 
vált. A „nyugati” katonai kultúrák néhány kivétellel, azzal töltötték (és töltik) az elmúlt két 
évszázadot, hogy a nem hagyományos elvek alapján harcoló ellenségeiket próbálták legyőzni, 
míg elfelejtettek tanulni azok szervezeti jellemzőiből, harceljárásaiból valamint vezetési és 
irányítási elveiből. Ez az írás a nem hagyományos hadviselési elvekben rejlő lehetőségekre 
kívánja felhívni a figyelmet illetve megvizsgálni egy ilyen megközelítés nemzeti katonai 
stratégiai szinten való alkalmazásának az előnyeit és hátrányait.  

A II. világháború stratégiai tapasztalatai és a háborút követően kialakult kétpólusú 
világrend alapjaiban határozta meg annak a módját, ahogyan az egyes országok megalkották 
saját katonai védelmi stratégiájukat. Bár a NATO-hoz és a Varsói Szerződéshez tartozó 
országok egyaránt állították, hogy stratégiai koncepcióik pusztán védelmi jellegűek voltak, 
azonban mára mindenki számára világos, hogy a felfogásuk legalább annyira volt támadó 
mint védelmi természetű. Ezt a stratégiai koncepciót, illetve az egyes szövetségek 
hadseregeinek alapvető jellemzőit – úgymint szervezeti felépítés, kiképzési rendszer, 
rendfokozati hierarchia, eszközrendszer stb. – vették át a szövetségek kisebb súlyú államai is. 

Bár az egységesített hadviselési alapelvek, valamint az ehhez kapcsolódó közös 
haderőszervezés és -fejlesztés mindkét szövetségen belül egyértelmű viszonyokat teremtett a 
tagállamok számára, a hidegháború vége, illetve az ebből adódó hagyományos katonai 
szembenállás megszűnése egy csapásra felszámolta ezt az helyzetet. Az új szituáció arra 

                                                 
1 Jelen cikk a fenti címmel megegyező módon már megjelent a Sereg Szemle című folyóirat, XI. évfolyam,  
2013 áprillis-szeptemberi számában. Másodközlését az MH ÖHP TKH engedélyezte. A most közre adott 
változat a www.biztonsagpolitika.hu publikációs követelményeinek megfelelő minimális formai változtatásokat 
tartalmaz. 
2 Az idézet egy 1975-ben, az amerikai-vietnámi béketárgyalások idején Harry G. Summers Jr. amerikai vezérkari 
ezredes és egy Tu nevű észak-vietnami ezredes közötti beszélgetés részlete. In: Harry G. Summers Jr.: On 
Strategy: a Critical Analysis of the Vietnam War, Novato, Presidio Press, 1982, p.1. 
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kényszerítette a „kis államokat,”3 hogy újraértelmezzék helyüket és szerepüket a világban. 
Történelmi lehetőséget is kaptak, hogy új alapokra helyezzék katonai stratégiájukat. Ugyan a 
hidegháború vége óta eltelelt évek azt mutatják, hogy a legtöbb állam katonai stratégiájának 
középpontjába a védelem és azon belül az „országvédelem” koncepciója került, az országok 
azonban nem voltak képesek elszakadni a II. világháború tapasztalatainak rabságából.  

A hidegháború lezárását követően a volt Varsói Szerződés tagállamai és sok, szintén a 
szovjet érdekkörbe tartozó más ország eszeveszett „nyugatiasodásba” kezdett, amely nem 
kerülhette el az adott államok honvédelmi rendszerét sem. Bár Samuel P. Huntington már 
idejekorán felhívta a figyelmet arra, hogy a „volt Varsói Szerződés országainak és más 
fejlődő országok hadseregeinek legnagyobb kihívása a XX. század végén az lesz, hogy 
hogyan modernizálják és hogyan ne nyugatizálják haderejüket,”4 ez a figyelmeztetés nem 
gyakorolt különösebb hatást a döntéshozókra. Ezen országokban a katonai stratégiák 
kialakítása során alapvetően három elv érvényesülését figyelhettük meg: 

1. Egy katonai rendszer belülről nem képes önmagát fundamentálisan megváltoztatni. 
2.  Ha nem tudjuk, hogy mit csináljunk, akkor mindig azt csináljuk, amit tudunk. 
3. „Az államok közötti katonai vetélkedés során az egyes államok a stratégiai elvek 

és katonai szervezetek hasonlóságában látják a győzelem biztosítottságát, nem 
pedig a különbözőségében.”5  

Ezeket az elveket követve legtöbb állam az általuk jól ismert alábbi történelmi stratégiai 
koncepció egyikéhez vagy valamilyen szintű kombinációjához tért vissza: 

1. A semlegesség kinyilatkoztatása. 
2. Nagy államok haderejének imitálása, másolása. 
3.  A kollektív védelem elvét követve csatlakozás valamilyen szövetségi rendszerhez. 
4. A védelmi stratégia tömegpusztító fegyver birtoklására való építése. 

 E stratégiák adoptálása során – akarva vagy önkéntelenül – jellemzően figyelmen kívül 
hagyták azok kétségtelen hátrányait.  
 
 A semlegesség kinyilatkoztatása 
 

Néhány állam – felhasználva a nemzetközi jog nyújtotta lehetőségeket, egy jelképes 
haderő fenntartása mellett vagy annak teljes hiányában – a semleges státusz deklarálására 
alapozza védelmi koncepcióját. Robert L. Rothstein amerikai kutató így magyarázza a 
jelenséget: „Az egyik ok, amiért a kis államok bíznak a semlegesség státuszában, hogy az 
adott ország jelentéktelensége megvédheti őket egy adott konfliktusban. Ha képesek eléggé 
elhatárolódottnak és érdektelennek mutatkozni, illetve bebizonyítani, hogy erőtlenek ahhoz, 
hogy egy konfliktust érdemben befolyásoljanak, akkor a vihar talán elkerüli őket.”6 
Rothsteinhez hasonlóan Martin Wright úgy látja, hogy a semlegességet felvállaló államok 
védelmi stratégiája a „lapulni és észrevétlennek maradni” elvre épül. Ahogy számos 
történelmi példa mutatja, ez a megközelítés önmagában csak akkor működőképes, ha egy 
adott konfliktus valamennyi résztvevője elismeri a státusz létezését. Ez az elismerés azonban 
szinte kivétel nélkül pillanatnyi érdekeken alapul, és amint ezek az érdekek megváltoznak – 
vagy megszűnnek létezni – a semlegesség státuszának elismerése is megkérdőjeleződik. A 
történelemben számos ilyen példával találkozhatunk. Például a Peloponnészoszi-háború 

                                                 
3 E cikkben a „kis állam” definíciója nem az adott ország mérete, lakosainak száma vagy éppen haderejének 
mérete alapján került meghatározásra. A kis állam jelen írásban olyan országként értelmezendő, amely egy 
meglévő vagy várható konfliktus esetén a szembenállók közül a gyengébbik félnek tekinti magát. 
4 Ivan Arreguín-Toft: How the weak win wars: The Theory of Asymmetric Conflict (New York: Cambridge 
University Press, 2005), p.105. 
5 Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, New York, McGraw-Hill, 1979, p.127. 
6 Rothstein: Alliances and Small Powers, Columbia University Press, 1968, p.26. 
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idején Melosz, egy kis, saját hadsereggel nem rendelkező kereskedő sziget kinyilvánította 
semlegességét, amelyet Athént kivéve a konfliktus valamennyi résztvevője elfogadott. Athén 
stratégiai fontosságot látott Melosz elhelyezkedésében, és azonnal megtámadta a kis szigetet.7 
A II. világháború idején a pillanatnyi érdekektől vezérelt Németország tiszteletben tartotta 
Svájc és Svédország függetlenségét, azonban teljesen figyelmen kívül hagyta Belgium, 
Luxemburg és Hollandia hasonló státuszát.8 

A történelmi példák alapján megállapíthatjuk, hogy amennyiben egy állam pusztán a 
semlegesség státuszába vetett bizalomra alapozza védelmi stratégiáját és nem rendelkezik a 
nemzeti túlélését biztosító, megfelelő képességekkel rendelkező haderővel, akkor pusztán 
kiszolgáltatja magát jelenlegi és potenciális ellenségeinek. 
 

  Nagy államok haderejének imitálása 
 
 Ez a stratégia koncepció a már előzőleg említett „hasonlóságkeresés” elvén alapszik és 
a II. világháború tapasztalati alapján kialakult hadviselési elveket veszi alapul. Azon államok, 
amelyek ezt a megközelítést alkalmazzák, védelmüket továbbra is harckocsik, harcjárművek 
és repülők tömegeivel, lineáris hadszíntéren megvívott clausewitz-i háborún keresztül látják 
biztosítva. Ez a megközelítés azonban napjainkban több „halálos” sebből vérzik. Először is, 
mint azt számos történelmi példa – főleg a XX. század konfliktusai – mutatja, még egy erős, 
jól felkésztett és felszerelt hagyományos haderő is csak akkor jelent igazi képességet, ha az 
ellenség hajlandó a „hagyományos szabályok” szerint harcolni. Ha elő is fordulhat egy ilyen 
„szerencsés” szituáció, a mai világ nemzetállaminak több mint 90 százaléka olyan gazdasági 
lehetőségekkel rendelkezik, amelyek nemhogy egy valódi képességekkel rendelkező 
hagyományos haderő finanszírozását, de esetenként az e rendszer életben tartásának gyakori 
indokaként emlegetett szakmai tudás, tapasztalat és hagyományok fenntartását sem teszik 
lehetővé.  

Ezt a helyzetet néhány ország – mivel nincs lehetősége a kor igényeinek megfelelő 
fejlesztéseket végrehajtani – úgy igyekszik orvosolni, hogy nagy számban rendszerben tartja a 
meglévő, ám évtizedek óta elavult haditechnikai színvonalat képviselő eszközeit, és abban a 
hitben ringatja magát, hogy egy esetleges konfliktus során a létszám győzhet a fejlettebb 
technika fölött. Más államok, amelyek felismerték az eszközeik fenntarthatatlanságát és 
használhatatlanságát, igyekeznek beszállni a nagyobb és potensebb országok haditechnikai 
fejlesztési versenyébe. Néhány ország kivételével ez a koncepció rendszerint a szűkös 
erőforrások ad hoc, koncepciótlan felhasználását és egyben egy rendkívül korlátozott 
képességekkel rendelkező, még a hagyományos stratégiai koncepció alapkövetelményeinek 
sem megfelelő haderőt eredményez. 

E koncepció negyedik jelentős hátránya, hogy a kis államok haderejének 
hagyományos hadviselési elvek mentén történő fejlesztése (például nagyarányú beszerzések, 
jelentős hatású fegyverrendszerek rendszeresítése) jelenleg csak a világ meghatározó 
nagyhatalmainak jóváhagyásával lehetséges. E országoknak viszont nem érdeke, hogy a világ 
bármely pontján felboruljon a jellemzően komoly erőfeszítésekkel létrehozott lokális katonai 
erőegyensúly, amelynek veszélyeztetése potenciális konfliktusforrás lehet. 
 Bár a fent bemutatott ország típusok legtöbbje többé-kevésbé tisztában van a 
bemutatott korlátokkal, meghökkentő módon mégsem törekszenek koncepcióváltás 
végrehajtására haderő-szervezési elveikben. Ahelyett, hogy a XXI. század világpolitikai 
érdekrendszerébe beilleszthető, a reális fenyegetettségnek is adekvátabban megfelelő és a 

                                                 
7 Thucydides: History of the Peloponnesian War, translated by Rex Warner, New York: Penguin Group, 1972, 
p.212–222.  
8 William L. Shirer: The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, New York: Simon and 
Schuster, 1990, p.721–723. 
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nemzeti önállóság fenntartásának lehetőségét biztosító, a rendelkezésre álló erőforrások 
arányában jóval nagyobb hatékonyságot biztosító haderő létrehozásának alternatíváit 
vizsgálnák, inkább igyekeznek a hagyományos haderő-szervezet és katonai kultúra 
megmentése érdekében azt valamely másik hagyományos stratégiai koncepcióval kombinálni. 
 
 Katonai szövetséghez való csatlakozás 
 

Az egyik, talán legnagyobb történelmi múltra visszatekintő és manapság 
legelterjedtebb hagyományos védelmi koncepció a „kollektív védelem” elve, amely szervesen 
kapcsolódik a hagyományos haderő-szervezés és katonai kultúra fenntartásához. Ez a 
koncepció az egyes államok – kétoldalú vagy multinacionális – szövetségét jelenti annak 
érdekében, hogy az egyes tagállamok korlátozott képességekkel rendelkező hadseregei 
erejének kombinálásával növeljék a szövetség és saját elrettentő képességüket, illetve egy 
konfliktus esetén biztosítsák a tagállamok biztonságát. Egy jól működő és erős alapokon 
nyugvó szövetség kétségtelenül kézenfekvő megoldásnak tűnik a kis államok számára, hiszen 
ezzel valamennyi olyan gyengeségük kiküszöbölhető, amelyet saját erejükből nem lennének 
képesek kezelni. A jól működő szövetség azonban – ahogyan azt a történelemben számos 
példa mutatja – többnyire csak illúzió, és a szövetségi tagság sokszor jóval több veszélyt 
hordoz magában, mint az önállóság.  

Az első és legfontosabb negatívum a szövetségen belüli döntéshozatalban rejlik. Már 
egy kétoldalú szövetségen belül is nehézséget okozhat egy közös döntés meghozatala, míg 
egy többnemzeti szövetség esetén ez még inkább bonyolódik. A döntéshozatal 
vonatkozásában nemcsak annak gyorsasága kérdéses azonban, hanem eredménye is. A 
történelem során több alkalommal előfordult, hogy egy szövetség tagjai adott esetben még a 
konfliktus valós jelenlétéről sem értettek egyet, vagy ha mégis, akkor az arra adandó válasz 
mértékében, illetve formájában nem tudtak megegyezni.  Szintén előfordulhat, hogy egyes 
tagállamok között alakul ki konfliktus. Ennek jó példája az 1974-es török-görög konfliktus 
Ciprus vonatkozásában, amelynek során a NATO válságkezelési mechanizmusa gyakorlatilag 
csődöt mondott. 

Szintén jelentős hátránya ennek a koncepciónak a tagállamok között kialakuló 
többszintű függőség, amely alapvetően befolyásolja az egyes tagországok nemzeti 
önállóságát. A szövetségi rendszerhez való csatlakozás mindig magában foglalja az 
úgynevezett magára hagyás (abandonment) és a csapdába esés (entrappment) veszélyét. Az 
előbbi lényege, hogy a szövetség valamilyen fent említett okból nem vagy csak korlátozottan 
avatkozik be az adott tagállam érdekében9, míg a másik esetben szövetségesi kötelezettségeik 
miatt a kis államok olyan háborúba sodródnak, amelyhez semmilyen közvetlen érdekük nem 
fűzi őket. A többszintű összefonódásnak szintén hozadéka, hogy a szövetségen belül vezető 
szerepet ellátó államok a hatékony együttműködés (interoperabilitás) kialakítására hivatkozva 
rendszerint megkövetelik a hadviselési és haderő szervezési elvek, valamint a kommunikációs 
és fegyverrendszerek tagállamok közötti harmonizációját. Ez a kis országok önállóságának 
további csökkenését eredményezi, miközben jelentős gazdasági terhet ró rájuk, illetve eszköz-
utánpótlás szempontjából kiszolgáltatottá teszi őket a nagyobb országokkal szemben.  

A felsorolt negatív befolyásoló tényezők, valamint a forradalminak tekintett 
megoldások (mint például a NATO-ban nemrég megjelent „smart defense” vagy „pooling and 
sharing” elvek) ellenére a szövetségi rendszer láthatóan nem nyújt megnyugtató alternatívát és 
főleg nem jelentheti a nemzeti önvédelem elsődleges eszközét. Éppen ezért van néhány olyan 
ország, amelyik a hagyományos erők fenntartása és a szövetségi rendszerben való 
gondolkodás mellett vagy helyett egy harmadik hagyományos stratégiai koncepció 
                                                 
9 A 1939. május 19-én aláírt francia-lengyel Kasprzycki-Gamelin szerződés, amelyhez néhány hónap múlva az 
angolok is csatlakoztak, szomorú példája egy multinacionális védelmi szövetség teljes bukásának. 
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alkalmazására szánja el magát – tömegpusztító fegyverek beszerezésére és rendszerben 
tartására törekszik. 
 
 Tömegpusztító fegyverekre alapozott védelem 
 
 Gyakran adódik olyan helyzet, amikor egy kis állam számára egyértelművé válik, 
hogy a hagyományos katonai képességekre alapozott védelmi koncepció nem szavatolja 
biztonságát, illetve számos ok miatt nincs lehetősége a szövetségi rendszerhez való 
csatlakozáshoz. Az ilyen államok esetében lehetséges kiutat a tömegpusztító fegyverek 
megszerzése jelenthet. Elméletileg egy ilyen, pusztán a tömegpusztító fegyverek birtoklására 
és lehetséges alkalmazására épített katonai stratégia is életképes lehet, azonban ez az esetek 
túlnyomó többségében valamilyen szintű hagyományos haderő fenntartásával párhuzamosan 
valósul meg. Ez utóbbi hordozza magában e koncepció első hátrányát. 

A tömegpusztító fegyverrendszerek beszerzésének, fenntartásának és biztonságos 
üzemeltetésének olyan magas a költségigénye,10 hogy emellett egy valós képességekkel 
rendelkező hagyományos haderő fenntartása – az itt használt definíció szerinti kis államok 
esetében – lehetetlenné válik. Ezen túlmenően, még ha egy adott állam gazdasági helyzete 
lehetővé is tenné a szükséges erőforrások előteremtését, akkor is szembesülniük kell a 
tömegpusztító fegyverek megszerzésének rendkívül komoly kihívásaival.  

A hidegháború vége után kialakult világrendben az iráni és az észak-koreai 
atomprogram, a pakisztáni-indiai nukleáris versengés, valamint a politikailag és gazdaságilag 
megtört korábbi szovjet tagállamokban kialakult helyzet miatt a tömegpusztító eszközök 
további terjedésének megakadályozása az egyedüli világhatalomként megmaradt Egyesült 
Államok és a regionális nagyhatalmak egyöntetű és elsődleges biztonságpolitikai 
célkitűzésévé lett. Ennek eredményeként korábban soha nem látott nemzetközi összefogás jött 
létre a tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozására. Az első nagyobb 
jelentőségű, a nukleáris fegyverek elterjedése elleni egyezményt 1970. március 5-én, még a 
hidegháború idején fogadta el 189 ország. Az elkövetkező években 125 állam látta el 
kézjegyével a biológiai fegyverek teljes feladására, és meglévő készleteik megsemmisítésére 
vonatkozó egyezményt, majd a folyamat következő lépéseként 140 ország lemondott a vegyi 
fegyverek alkalmazásáról. Ezek az egyezmények nem csak azt foglalták magukba, hogy az 
adott államok lemondtak az ilyen jellegű fegyverek birtoklásának, illetve esetleges 
alkalmazásának jogáról, de kinyilatkoztatták azon szándékukat is, hogy a rendelkezésükre álló 
valamennyi eszközzel megakadályozzák más államok tömegpusztító fegyverekhez való 
hozzájutását. 

Ez a páratlan nemzetközi összefogás azt eredményezte, hogy a nemzetközi közösség 
tudta nélkül napjainkban szinte lehetetlen a tömegpusztító fegyverek gyártásához szükséges 
alapanyagokat és technológiát beszerezni, illetve a megfelelő szakértőket alkalmazni. 
Ahogyan azt néhány jelenkori példa (Irán, Észak-Korea) is mutatja, ha egy adott államnak 
mégis sikerülne a szükséges beszerzéseket elvégeznie, akkor olyan büntető szankciókkal 
(embargó, pénzügyi elszigetelés, esetleg megelőző katonai csapás a létesítményei ellen) kell 
szembenéznie, amelyek negatív következményei nincsenek arányban a tömegpusztító fegyver 
birtoklásától várt védelmi képességekkel.  
 Azon országok számára, amelyek súlyosan fenyegetve érzik biztonságukat, és 
felismerik, hogy hagyományos módon nem képesek elhárítani egy esetleges agresszor 

                                                 
10 Egyetlen titokban elkészített és fenntartott atombomba becsült költsége éves szinten 200 millió amerikai 
dollár. Egy valós képességet jelentő biológiai fegyver hasonló költsége 10 millió amerikai dollár, míg a vegyi 
fegyverek beszerzése és fenntartása költsége néhány millió amerikai dollárban mérhető. In: U.S. Congress, 
Office of Technology Assessment: Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risk, OTA-
ISC-559, Washington, DC, U.S. Government Printing Office, August 1993, p.11. 
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támadását, a tömegpusztító fegyverek beszerzésére irányuló törekvés minden kétséget 
kizáróan érthető alternatíva lehet. Azonban – hasonlóan az előzőekben bemutatott stratégiai 
koncepciókhoz – a kapcsolódó akadályok és hátrányok tükrében érdemes megvizsgálni más 
jellegű lehetőségeket is.  
 

A professzionális, nem hagyományos haderő elmélete 
 
 A Nemzetközi Politika Elmélete című könyvében Kenneth Waltz arról ír, hogy a 
nemzetközi politikai porondon jelenleg és a jövőben is jellemző, mindenre kiterjedő 
versenyhelyzet miatt az államok hasonló stratégiák mentén „szocializálódtak”. Waltz szerint 
az „egyes államok sorsa azon múlik, milyen választ adnak arra, amit a többi állam csinál. 
Annak a lehetősége, hogy egy esetleges konfliktus a fegyverek erejével fog eldőlni két állam 
között oda vezet, hogy verseny alakul ki az erő alkalmazásának elvei és eszközei terén. Az 
ilyen helyzetekre jellemző tendencia, hogy a szembenálló felek ezen a téren teljesen 
hasonlókká válnak.”11  Azon országok számára, amelyek szükségesnek látják a fent 
bemutatott négy hagyományos stratégiai megközelítés felülvizsgálatát, és megfontolás 
tárgyává teszik egy esetleges alternatíva megvalósíthatóságát, a „hasonlóság” 
szükségességének újragondolása jelentheti a kiindulópontot. 
 A hidegháború lezárását követően a kis államok számára – különböző okokból – a 
hasonlóvá válás nemcsak lehetetlen küldetésnek, de a legtöbb esetben országvédelmi 
szempontból igen károsnak is bizonyult. A védelmi költségvetések folyamatos csökkenése, a 
haditechnikai eszközök folyamatos elavulása és a haditechnikai fejlesztési versenyben 
jelentkező erőforrás hiányok miatt soha nem látott szintre emelkedett az országok 
hagyományos hadviselési képessége közötti különbség. Ezek a különbségek arra kell, hogy 
ösztönözzék a józanul gondolkodó döntéshozókat, hogy a hasonlóság elve helyett a lehető 
legnagyobb különbözőségre törekedjenek. Egyszerűbben szólva Dávid és Góliát harcában 
meg kell fontolni azt a törekvést, hogy valóban Góliáttá kell-e válni, vagy a lehető legjobban 
kell-e esetleg készülni a gyengé(bb)nek látszó Dáviddá válásra. Az átgondolt és megalapozott 
döntés érdekében érdemes elemezni Ivan Arreguín-Toft aszimmetrikus konfliktusokra 
vonatkozó elméletét. 
 A neves amerikai kutató szerint – aki az elmúlt 200 év valamennyi fegyveres 
konfliktusát figyelembe vette kutatásai során – egy háború végkimenetele minden esetben a 
szemben álló felek által alkalmazott stratégiák interakciójának eredménye. Arreguín-Toft 
elmélete szerint a szembenálló stratégiák – minden befolyásoló tényezőt figyelembe véve – 
két, egymástól radikálisan megkülönböztethető formára bonthatóak: közvetlen és közvetett.  

A közvetlen stratégia az ellenség fegyveres erejének megsemmisítésére, és azon 
keresztül a harc megvívásához szükséges alapvető képességek elpusztítására irányul. Ezzel 
szemben a közvetett stratégia az ellenség akaratának és harci szellemének megtörését célozza. 
Ez a koncepció nem új, hiszen B. H. Liddell Hart a Stratégia – A közvetett megközelítés című 
könyvében már jóval korábban így írt a témáról: „A háborúban, akárcsak a birkózásban, úgy 
próbálni meg legyőzni az ellenséget, hogy meg sem próbáltunk gyengíteni az elszántságán és 
az egyensúlyán nem vezet máshoz, csak a teljes önkifárasztáshoz.”12 Ezek után a neves 
stratéga így folytatja: „Majdnem minden konfliktusban az ellenség pszichikai és fizikai 
egyensúlyának megbontása vezetett a végső győzelemhez. Az egyensúly megbontása szinte 
mindig a közvetett stratégiai megközelítés alkalmazásának volt az eredménye.”13 Ezt a 
következtetést továbbgondolva és azt szélesebb körű kutatásaira alapozva Arreguín-Toft 
szerint ha egy konfliktusban a résztvevő felek ugyanazt a stratégiát alkalmazzák (akár 

                                                 
11 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York: McGraw-Hill, 1979, p.127. 
12 Basil H. Liddell Hart, Strategy, The Indirect Approach (New York: Natraj Publisher, 2003, p.5. 
13 Liddell Hart, Strategy, The Indirect Approach, p.5. 
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közvetlen-közvetlen, akár közvetett-közvetett) és ezért „nincs semmi, ami csökkentené vagy 
teljesen elvenné az erősebb oldal előnyét,”14 akkor szinte kivétel nélkül az erősebb oldal győz. 
Évtizedekkel korábban Mao Ce-tung is hasonló következtetésre jutott, amikor azt állította, 
hogy „a vereség elkerülhetetlen végeredménye egy konfliktusnak, ha a gyengébb oldal az 
erősebb oldal elvei szerint és az övéhez hasonló eszközökkel hajlandó harcolni.”15 Ezzel 
szemben, ha egy konfliktus során két eltérő stratégiai koncepció találkozik, akkor az sokkal 
nagyobb arányban végződik a gyenge oldal győzelmével, mint az erősebbével. 
 Annak érdekében, hogy hitelt érdemlően alátámasszuk a fentebb leírtakat, vegyünk 
néhány tényszerű adatot. Megvizsgálva az 1800 és 1998 közötti időszakban lezajlott 
valamennyi fegyveres konfliktust az alábbi tendenciák állapíthatók meg: 

1. A konfliktusok összességét nézve a gyengébb oldal 30%-ban, míg az erősebb oldal 
70%-ban győzedelmeskedett. 

2. A gyengébb oldal győzelmével végződött konfliktusok száma folyamatosan 
növekszik az évek előre haladtával. 

3. Az 1950 és 1998 közötti időszakban lezajlott konfliktusok esetében a gyengébb fél 
55%-ban, míg az erősebb fél mindössze 45%-ban győzedelmeskedett. 

4. Abban az esetben, ha az erősebb fél a hagyományos hadviselési elveken alapuló 
közvetlen stratégiát alkalmazta a gyengébb fél nem hagyományos elveket követő 
közvetett megközelítésével szemben, akkor a gyengébbik fél győzelmi aránya 64% 
volt. 

Az utolsó pont esetében fontos megjegyezni, hogy az ilyen esetek túlnyomó 
többségében az alkalmazott közvetett stratégia és az ehhez kapcsolódó haderő-szervezet, 
katonai eljárások, taktikák és technikák ad hoc jellegűek – a konfliktus kezdetét követően 
kigondoltak és alkalmazottak – voltak, nem pedig a konfliktust megelőzően alaposan 
megtervezettek, begyakoroltak és megfelelően támogatottak.16     

Azon államok, amelyek felismerik Arreguín-Toft elméletében és a történelem 
vitathatatlan eseményeiben rejlő összefüggéseket, esélyt adhatnak maguknak egy nem 
hagyományos katonai elvek17 alapján szervezett, kiképzett és felszerelt professzionális18 
haderő létrehozására. Ez nem mellesleg arra is lehetőséget ad, hogy a XXI. század gazdasági 
körülményei között is képesek legyenek kialakítani egy valós elrettentő erőt jelentő és a 
nemzeti önvédelmet biztosító képességet.   

Az itt bemutatott elmélet nem mindenható, és nyilván nem alkalmazható egy 
egységes, uniformizált módon minden kis állam esetében, hisz nincs két egyforma 
szituációban lévő és jellemzőkkel bíró ország. Ráadásul a koncepció első pillantásra vagy 
akár alapos megfontolás után is  kétségtelenül eretneknek tűnhet, hiszen jellemzően nem ezen 
szocializálódtunk. Az alább részletezett előnyök és kockázatok (kihívások) legalább annyira 
szolgálnak további gondolat- és vitaébresztőnek, mint ismeretátadásnak és egy, a téma 
hosszas kutatását követő összegzésnek. 
 

 
 
 

                                                 
14 Arreguín-Toft, How the weak win wars: The Theory of Asymmetric Conflict, p.105. 
15 Arreguín-Toft, How the weak win wars: The Theory of Asymmetric Conflict, p.106. 
16 Arreguín-Toft, How the weak win wars: The Theory of Asymmetric Conflict, p.106. 
17 Valamennyi olyan hadviselési elv és eljárás ide értendő, amelynek alkalmazása lehetőséget nyújt az egyik fél 
számára a nagyobb létszámú és technikailag fejlettebb ellenfelének előnyének csökkentésére és ez által annak 
legyőzésére. (például: gerilla tevékenység, szabotázs, kibertérben végrehajtott műveletek, pszichológiai 
műveletek, stb.)   
18 A javasolt haderő tagjai a jelenlegi hagyományos elvek alapján szervezett haderőben szolgáló állományhoz 
hasonlóan élet hivatásként, ha úgy tetszik napi 24 órában készül katonai feladatai ellátására. 
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Előnyök 
 

1. Valós elrettentő erő birtoklása és a másoktól való függőség jelentős csökkenése. 
E kettő szorosan összefügg, hisz egy állam védelmi képességének fundamentális 
eleme az elrettentés. Mint ahogyan azt korábban érintettünk, ezt az államok 
különböző módokon igyekeznek elérni és fenntartani. A hagyományos katonai 
stratégiákban rejlő elrettentő képességgel szemben a professzionális nem 
hagyományos haderőre való áttérés – amellett, hogy lehetőséget biztosít a 
szövetségi rendszerbe tömörülő kis államoknak a szervezet elrettentő erejéből 
fakadó előnyök megtartására – egy másoktól független, önálló elrettentő erőt is 
biztosít. Ahogy azt számtalan történelmi példa is alátámasztja, az időben 
elhúzódó háború veszélye, a várhatóan aránytalanul nagy veszteségek és az 
esetleg a saját mélységükben végrehajtott destabilizáló műveletek kockázata 
még a legnagyobb lehetséges ellenségeket is elrettentheti az agressziótól. Ha 
pedig valamely állam mégis támadást intézne egy, az itt bemutatott elveket 
alkalmazó kis állam ellen, akkor a védekező félnek egy gyors, hagyományos 
értelemben vett vereség helyett lehetősége nyílik a győzelem kivívására. 

2. Kölcsönös előnyök a szövetségi rendszerben. A professzionális nem 
hagyományos stratégia és haderő a szövetségi rendszerben lévő kis államoknak 
különösen előnyösek lehetnek. Ezen országok a szövetségek meghatározó 
államainak hagyományos hadviselési elvekre épülő katonai képességei mellé 
olyan egyedülálló és hiánypótló képességeket és ismereteket tudnak felajánlani, 
amelyek a XXI. század elsődleges kihívását jelentő aszimmetrikus konfliktusok 
gyors és költséghatékonyabb megoldását támogatják. 

3. Kisebb anyagi ráfordítás. Az adott állam fenyegetettségi szintjének megfelelő 
létszámú professzionális nem hagyományos haderő – mivel szervezetében, 
kiképzési rendszerében és legfőképpen technikaieszköz-igényében messze 
alulmarad egy hagyományos haderő igényeihez képest – jóval kisebb anyagi 
ráfordítással fenntartható, mint a jelenlegi haderők. Ugyanakkor ez a tény arra is 
lehetőséget biztosít, hogy a napjainkban jellemző védelmi költségvetési számok 
változatlansága mellett egy adott állam növelje a haderő létszámát, amely 
komoly munkahely-teremtési lehetőséget biztosíthat a jelenlegi nehéz gazdasági 
körülmények között. A gazdasági előnyök tovább bővíthetőek, azzal, hogy a 
hagyományos erők nagy és bonyolult technikai eszközei helyett (amelyeket a kis 
államok általában nem tudnak saját erőből megfelelő színvonalon gyártani, ezért 
külföldi beszerzésre szorulnak, és amely a függőség egy újabb lépcsőfoka) a 
nem hagyományos haderő eszközei jó eséllyel az adott ország ipari 
kapacitásának felhasználásával biztosíthatók, amely további munkahelyteremtő 
képességgel bír. 

4. A korlátozott elterjedtségből adódó helyzeti előny. Nagy előnye az itt bemutatott 
elméletnek, hogy míg a hagyományos hadviselési elvek, katonai doktrínák és 
eljárások ma már minden érdeklődő számára elérhetőek, addig a nem 
hagyományos hadviselésnek nincsenek univerzális elvei vagy éppen a konkrét 
eljárásokat szabályozó kézikönyvei. Míg a világon minden katonai vezető tudja 
(vagy éppen rövid idő alatt megtudhatja), hogyan épül fel és harcol egy dandár 
az Egyesült Államok, Kína, Oroszország vagy éppen Brazília esetében, addig 
sokkal kevésbé ismert, hogy mivel néz szembe az agresszor egy professzionális 
nem hagyományos haderő esetében. Erről a NATO ISAF részeként alkalmazott 
magyar haderő is rendelkezik friss tapasztalatokkal. 
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Kockázatok és kihívások 
 

1. Politikai következmények. A javasolt elmélet első és legfontosabb hátránya, 
hogy politikailag nehezen vállalható. Egy olyan államban, ahol nincs jelen a 
konkrét fenyegetettség, vagy a kollektív védelembe vetett hit és a közös érdekbe 
vetett bizalom nyugalma áthatja a társadalmat, a professzionális nem 
hagyományos haderő megteremtésének esélye igen kicsi. (Ez még akkor is igaz, 
ha ebben az utópisztikus állapotban egyes államok évről évre milliárdokat 
áldoznak az adófizetőik pénzéből arra, hogy ily módon életben tartsanak egy a 
klinikai halál állapotában lévő haderőt bízva abban, hogy az majd szükség esetén 
magához tér.) A javaslatnak elsősorban olyan kis államok esetében lehet 
létjogosultsága, amelyek közvetlenül érzik a bőrükön a fenyegetést egy olyan 
potenciális agresszortól (vagy azok csoportjától), akikkel szemben hagyományos 
módon egészen nyilvánvalóan nem képesek felvenni a harcot. Még ezekben az 
esetekben is nehézkes lehet elfogadtatni a társadalommal, hogy egy konfliktus 
esetén a haderő látszólag meg sem próbálja megállítani a betolakodókat, és a 
végső cél érdekében időlégesen átengedik az ország bizonyos területei, 
lakossága és javai feletti ellenőrzést az ellenségnek. 

2. Szervezeti kultúraváltás. A professzionális nem hagyományos haderőre való 
átállás másik lehetséges következménye, hogy teljesen eltűnhet az adott állam 
jelenlegi hagyományos katonai kultúrája, illetve a két haderő-szervezet közötti 
markáns különbségek miatt az új szervezet nem lenne képes átvenni valamennyi 
aktív, kiképzett katonát. Ez ugyan nem feltétlenül hátrány a stratégia egésze 
szempontjából, azonban politikai kockázatokat rejt, hiszen az adott ország 
haderejének létszámától függően komoly szociális és szakmai feszültségeket 
idézhet elő elsősorban a tiszti és altiszti kar és a tradicionális biztonságpolitikai 
szakértők körében.  Ez a nem kívánt hatás persze csökkenthető alternatív 
foglalkoztatási lehetőségekkel, a bevezetést megelőző szakmai fórumokkal. 
Megfelelő előkészítéssel, tájékoztatással kialakítható a szükséges megengedő 
társadalmi, szakmai és politikai környezet., A jól átgondolt szervezési elvek és a 
meglévő, korábbi katonai szolgálatot arányosan elismerő juttatási rendszer 
alkalmazásával a fenti problémák kompromisszumokkal, de biztosan 
orvosolhatók. 

3. Az elhúzódó konfliktus réme. Egy konfliktus kialakulása esetén a 
professzionális nem hagyományos haderő és az erre épülő hadviselési elvek a 
legkevésbé sem kecsegtetnek egy rövid háború és gyors győzelem reményével. 
A javasolt megközelítés felvállalása magában hordozza az adott állam területi 
integritásának és szuverenitásának részleges és időleges feladását, a civil 
lakosság, anyagi javak, nemzeti emlékek feletti ellenőrzés ideiglenes és 
kényszerű, de tervezett átengedését az ellenségnek. Mindezek nagy 
valószínűséggel magukban hordozzák a lakosság hosszú szenvedésének és 
nélkülözésének kockázatát is – azonban egy hagyományos katonai vereség utáni 
időszakban mindez ugyanígy bekövetkezhet azzal a nem jelentéktelen 
különbséggel, hogy a konfliktus aktív szakasza során is súlyos árat fizet a 
megtámadott kis állam, és a hagyományos vereséggel egy időben a szuverenitás 
is jó eséllyel megszűnik létezni. 

4. Korlátozott katonai képességek katasztrófavédelmi feladatokra. A legtöbb kis 
állam a hagyományos haderejüknél meglévő speciális ismeretek és eszközök 
miatt nagy hangsúlyt fektet a hadsereg katasztrófavédelmi feladatokba való 
tervezett bevonására. A professzionális nem hagyományos haderő esetében ezt a 
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képességet korlátozott mértékben lehetne fenntartani. A katasztrófavédelmi 
célokra bevonható eszközöket és ismereteket javasolt egy erre a célra létrehozott 
szervezet részére átadni, illetve például a speciális gépek és emberierő-
szükségletet esetleg nemzetgazdaságból ideiglenesen bevont eszközökre, 
valamint közérdekű közmunkára kötelezhető polgári lakosságra tervezni Egy 
olyan kis államnak, amely a javaslat esetleges bevezetésén gondolkodik, 
célszerű megvizsgálni ezek költségigényét és -hatékonyságát az elmélet 
megvalósíthatóságának vizsgálatakor. 

 
Zárásként 

 
A XXI. század katonai kutatási és fejlesztési versenyében radikális és jellemzően 

behozhatatlan különbségek alakultak ki a világ országai között. Emellett a jelen kor gazdasági 
kihívásai olyan korlátozásokat jelentenek az egyes államok önvédelmi képességeiben, hogy 
egy fegyveres konfliktus kialakulása esetén egy szövetségi rendszerhez nem tartozó, vagy 
egy, a szövetség által magára hagyott állam elenyésző eséllyel képes hagyományos 
eszközökkel megvédeni területi integritását és szuverenitását. Bár a nem hagyományos 
hadviselés egyidős az emberiséggel, és a háborúk történetének kezdete óta jelen van 
valamennyi fegyveres konfliktusban, annak állami szintre emelése, nemzeti katonai 
stratégiaként való alkalmazása napjainkban is eretnek gondolatnak számít. Ezt jól illusztrálja 
John Arquilla, a nem hagyományos hadviselés egyik világszerte elismert szakértője 
megjegyzése, miszerint a világ jelenlegi legnagyobb hagyományos katonai erejével 
rendelkező Egyesült Államok – amely nem mellesleg a legtöbb nem hagyományos ellenfél 
ellen vívott háború tapasztalataival is bír – még egy 2007-ben a Védelmi Minisztérium által 
kiadott dokumentumban is elképzelhetetlennek tartotta egy olyan államközi konfliktus 
kialakulását, amelyben az egyik fél hadereje kizárólag nem hagyományos hadviselési elvekre 
épített haderőt alkalmaz.19 Ezzel szemben a jelenlegi geostratégiai környezet talán a 
legalkalmasabb pillanat arra, hogy ez a szemlélet megváltozzon. A történelem számos példája 
arra kell hogy tanítsa a jelenleginél hatékonyabb, fenntarthatóbb és a nemzeti önállóságot 
meglehetős biztonsággal szavatolni képes haderő fenntartását célul kitűző országokat, hogy 
hagyjanak fel a „hasonlóság” elvének kevéssé célravezető másolásával, és a stratégiai 
gondolkodás látszólagos végleteit követve innovatív és fenntartható megoldást találjanak a 
védelem kérdésének megoldására.  
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