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A kisállamok külpolitikai elemzésének        
módszertani alapjai
Szalai Máté

A nemzetközi kapcsolatok tudományának egyik legfőbb tézise szerint minél bő-
ségesebb erőforrással rendelkezik egy állam, annál nagyobb befolyása lesz a 
világpolitika alakítására. Ennek ellenére számos olyan országot hozhatunk fel 

példaként – legyen szó Szingapúrról, Katarról, a Vatikánról vagy éppen Luxemburg-
ról –, amely első ránézésre megcáfolja ezt a posztulátumot. Ezek az aktorok átgondolt 
külpolitikai stratégiával, világos célrendszerrel és széles eszközkészlettel vívtak ki elő-
kelő helyet, regionális és világszinten egyaránt – annak ellenére, hogy adottságaik nem 
jelöltek ki számukra meghatározó szerepet.

A nemzetközi kapcsolatok tudománya (international relations, IR) ennek ellenére máig 
adós maradt a kisállamok (small states) lehetőségeinek és sikerességének átfogó leírásá-
val és értelmezésével. A tudományág – kialakulásának körülményeiből, történetéből és 
jellegéből adódóan – ugyanis nagyobb hangsúlyt fektet a világpolitikát alakítani képes 
nagyhatalmak és a köztük lévő dinamika elemzésére, kisebb jelentőséget tulajdonítva a 
korlátozott erőforrásokkal rendelkező kisállamoknak. A fősodorba tartozó IR-elméletek 
szerint, ha egy ország csekély lélekszámmal, területtel, gazdasággal és katonai kapaci-
tásokkal rendelkezik, abból egyenesen következik, hogy a nemzetközi rendszerre való 
befolyása alacsony mértékű, ezért az ilyen állam kevesebb figyelmet is érdemel.

Ez az állítás azonban a globalizáció korában (legalábbis részben) megkérdőjelező-
dött. A 20. század második felében lezajlott folyamatoknak (dekolonizáció, az államok 
számának radikális növekedése, a technológiai fejlődés, az interdependenciák elmélyü-
lése, a vesztfáliai államrendszer modernizálódása, stb.) köszönhetően a politikai hata-
lom és befolyásolási képesség már nem feltétlenül egy állam területének, lakosságának 
vagy gazdasági teljesítményének a függvénye. A nemzetközi kapcsolatok tudománya 
érzékelte ezeket a változásokat, és reagált is rájuk (lásd Joseph Nye soft power elméletét), 
így az 1990-es évektől a kutatók egyre nagyobb figyelmet szenteltek a kisállamoknak – 
többségük azonban nem lépett túl a kisállami lét gyengeségként való értelmezésén, a 
kiszolgáltatottság és a passzív külpolitika elvárásán alapuló diskurzuson.
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Különösen igaz ez a magyar nyelvű szakirodalomra, amelyből szinte teljes egészé-
ben hiányzik a kisméretű államok lehetőségeinek tanulmányozása, pedig a téma Ma-
gyarország számára is megfontolandó tanulságokat tartogat.

Jelen tanulmánnyal célom a kisállamok kutatásával foglalkozó small state studies tör-
ténetének, elvárásainak és főbb vonulatainak ismertetése a célból, hogy a témát feldol-
gozó elméleteket egységes keretbe lehessen foglalni, s ezzel a kisállamokkal kapcsola-
tos jövőbeli kutatások módszertani és teoretikus alapjait könnyebb legyen lefektetni.

A tanulmány első része a kisállami tanulmányok (small state studies) fejlődésének 
bemutatására törekszik, majd számba vesszük és kategorizáljuk a „kisállam” koncep-
ció lehetséges definícióit. A harmadik részben azokat a tényezőket vesszük górcső alá, 
amelyek a szakirodalom szerint a kisállamok külpolitikáját alapvetően meghatároz-
zák – ezek ismerete nélkül ugyanis nem értelmezhető jelenlétük a nemzetközi rend-
szerben. A negyedik rész a kisállamok külpolitikai viselkedéséről szól, és azokról az 
elvárásokról, amelyeket a kutatók felállítottak a korlátozott erőforrással rendelkező sze-
replők magatartásával szemben. Végül, befejezésként, összefoglalom a tanulmánnyal 
elérhető eredményeket, és további lehetséges kutatási témákat vázolok föl.

A kisállami tanulmányok fejlődése és jellege

A nemzetközi kapcsolatok klasszikus elméletében már a kezdetektől fogva megtalálha-
tó volt a gyenge, kevés erőforrással rendelkező kisállamok hátrányos helyzetéről szóló 
diskurzus. Thuküdidész elhíresült méloszi párbeszédében például igen negatív képet 
festett le a gyenge Méloszról és általában véve a kisállamoknak a nemzetközi rendszer-
ben betöltött szerepéről. „A hatalmas … végrehajtja, amit akar, a gyenge pedig meg-
hajlik előtte” – szólnak az athéniak a 89. szakaszban, és valóban: Athén könnyűszer-
rel legyőzte a kis szigetet. „… a mélosziak megadták magukat azzal, hogy sorsukról 
az athéniak tetszésük szerint döntsenek. Az athéniak minden kezükbe került felnőtt 
méloszi férfit lemészároltak, a gyermekeket és asszonyokat pedig eladták rabszolgá-
nak” (116. szakasz). Jó tanácsként pedig egy korábbi szakaszban így fogalmaz: „ti azon-
ban, akik gyengék vagytok, és sorsotok egy hajszálon függ, … ne tegyetek úgy, mint a 
nagy tömeg”.

Thuküdidész tehát egyértelműen megkülönböztette a kis, gyenge államokat a nagy-
hatalmaktól, és arra szólította föl őket, hogy e különbségek tudatában folytassák a kül-
politikájukat. Az ókori bölcs szerint a hatalmi viszonyok következtében a nemzetközi 
rendszert az erős államok alakítják, az áldozatszerepre kárhoztatott kisállamoknak pe-
dig két választásuk van: vagy behódolnak a hatalmasok előtt, vagy elpusztulnak.

Ez a szemléletmód hosszú távon meghatározta a nemzetközi kapcsolatok tudomá-
nyának fejlődését: az évszázadok során sokkal nagyobb kutatási érdeklődés övezte a 
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nagyhatalmak külpolitikáját. A 18–19. században leginkább a német irodalom vette gór-
cső alá a kisállamokat,1 ám a nacionalizmus feléledésével az érdeklődés ismét a nagyok 
felé terelődött.2 A thuküdidészi látásmód mellett ehhez a tendenciához az is hozzájárult, 
hogy 1648 és 1811 között gyakorlatilag folyamatosan csökkent a kisállamok száma.3

Alapvető fordulatot hozott 1945 után a kisállamok számának megnövekedése és a 
modern IR létrejötte, amely már teret engedett a small state studies kifejlődésének. 1959-
ben Annette Baker Fox kezdett el a kisállamok háborús (wartime) külpolitikájával fog-
lalkozni,4 a szakirodalom alapművének azonban David Vital 1967-es The Inequality of 
States: A Study of the Small Power in International Relations című műve tekinthető. Vital 
mellett Robert O. Keohane nevét érdemes megemlíteni a kisállami külpolitika tanul-
mányozásának úttörői közül.5 A következő években a gyarmati rendszer felbomlása és 
a kisállamok számának növekedése miatt ismét fellángolt az érdeklődés a diszciplína 
iránt, aminek betetőzése az 1970-es évekre tehető.6

Már David Vital művének címe is jelzi, hogy a tudományos diskurzus többé-kevés-
bé átvette a thuküdidészi látásmódot. A kisállamokkal foglalkozó külpolitika-elmélet 
alapvetően (neo)realista gyökerekből táplálkozott, így a nemzetközi rendszerből és an-
nak egyenlőtlenségeiből vezették le a kisállamok mozgásterét. A mainstream gondolko-
dásmód szerint a materiális erőforrások megléte/hiánya nagyban meghatározza egy 
ország hatalmát (power) a nemzetközi rendszerben, így a kisállamok mozgástere és po-
tenciálja igen korlátozott, számos kötöttséggel rendelkezik.7 A kutatások középpontjába 
a kisállamok maximális külpolitikai célja, a túlélés8 került.

Az 1980–1990-es években, a hidegháború végén két lényeges változást figyelhetünk 
meg a small state studies területén: egyrészről a hagyományos elméletekben az érdeklő-
dés megcsappant a kisállamok iránt,9 másrészről kisebb hangsúlyeltolódások történtek 
a szakirodalomban.

Ebben az időszakban számos, kisállamokkal foglalkozó elmélet elveszítette létjogo-
sultságát, ezért több kutató kifejtette, hogy önmagában az erőforrások hiánya nem ha-
tározza meg egyértelműen a külpolitikát, így a kisállam nem megfelelő egység az elem-
zés számára.10 Ez a frusztráció és kutatói sikertelenség vezetett oda, hogy a bipoláris 
világ összeomlása után (a hagyományos neorealista megközelítések mellett) alternatív 
elméletek – mint például az institucionalizmus vagy a konstruktivizmus – is mélyeb-
ben kezdtek el foglalkozni a kisállamok helyzetének leírásával.

E folyamattal párhuzamosan az elemzési területek skálája is színesebbé vált: az 1980-
as évektől a kisállamokat érintő gazdasági kérdések is egyre inkább előtérbe kerültek,11 
majd a konstruktivizmus térnyerésével a szociálisan konstruált érdekek és identitások 
magyarázó szerepe is megnövekedett.

Mindezek ellenére, mégsem mondhatjuk, hogy a hagyományos neorealista szem-
léletmód eltűnt volna a kisállamok elemzéséből. E területen a legfontosabb újítás a 
kisállam koncepciójának szekuritizációja volt,12 vagyis a biztonság oldaláról történő 
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vizsgálódás. A szakirodalom általános megállapítása, hogy a kisállamok biztonsági 
szintje alacsonyabb, mint a többi államé, hiszen korlátozott erőforrásaik miatt képtele-
nek a self-helpre, vagyis az önvédelemre. Nagy kérdés, hogyan próbálnak tenni ellene. 
A téma nem került le a napirendről 1990 után sem.

A small state studies jellegét nagyban befolyásolta, hogy a nemzetközi kapcsolatok ku-
tatásának leginkább a nagyobb, erősebb országokban volt hagyománya – elsősorban az 
Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Németországban stb. Ez természetszerűleg 
komoly befolyással bírt a kutatások nagyhatalmi és európai látásmódjára. Napjaink-
ban azonban egyre több Európán kívüli kutató foglalkozik a témával, illetve ma már a 
kisállamok maguk is komolyabban tanulmányozzák a kisállami külpolitika elméletét. 
Ezen országok közül Izland emelkedik ki egyértelműen.13

A kisállamokkal foglalkozó szakirodalom összességében kevés konszenzusra jutott. 
Abban többé-kevésbé egyetértenek a kutatók, hogy a kisállami lét biztonsági deficittel 
jár – ennek mélysége és lehetséges kezelési módjai azonban elméletenként igen eltérőek.

Ezzel gyakorlatilag végére is értünk a vitán felüli megállapításoknak, míg a vitás 
kérdések köre jóval tágabb. A kutatók már abban a témában sem értenek egyet, hogy 
egyáltalán hogyan definiálható pontosan a kisállam mint analitikus egység. Hol húzó-
dik a kis és nagy államok közötti határvonal? Van-e létjogosultsága ennek az önkéntes 
szétválasztásnak? Milyen viszony van a „kis-nagy” és a „gyenge-erős” ellentétpár kö-
zött? Ezeket a kérdéseket bővebben a 2. részben vizsgáljuk meg figyelmesebben.

A szakirodalomban a kisállamok külpolitikai determinánsainak definiálása tekin-
tetében sem alakult ki konszenzus. Melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák 
a kisállamok külpolitikáját? A neorealizmus kitart abbéli meggyőződése mellett, hogy 
a nemzetközi rendszer az elsőrendű meghatározó,14 így a kisállamok korlátozott lehe-
tőségekkel, kapacitásokkal és komoly kötöttségekkel rendelkeznek – a kis méret tehát 
gyengeségként értelmezendő. Ezzel ellentétben a liberálisok az – egyszerre a belső 
polity és a nemzetközi normák értelmében vett – intézmények szerepét hangsúlyozzák, 
a konstruktivisták pedig az identitás és az érdekeknek való megfelelés jelentősége mel-
lett kardoskodnak.15

Természetesen az IR tudománya vitás kérdéseinek e rövid felsorolása nem volt kime-
rítő – a téma külön tanulmány tárgya lehetne. Kutatásunk szempontjából mégis ezek 
voltak a legfontosabb kérdések, ezért a következő részekben bővebben foglalkozunk 
velük.

„Kis” és  „állam”: lehetséges definíciók

Annak ellenére, hogy a kisállam fogalmának meghatározása megkerülhetetlen bár-
milyen, a témával foglalkozó tanulmány esetén, a kutatóknak nem sikerült konszen-
zusra jutniuk már a kategorizálás tekintetében sem. Sok tanulmányban egyszerűen 
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kikerülik a kérdést, vagy csak laza definíciókat adnak meg – Paul Streeten szerint pél-
dául „felismerünk egy kisállamot, ha találkozunk vele”.16 E kutatói gyakorlat ellenére 
én mégis úgy gondolom, hogy az ilyen elemzés során létfontosságú egy definíció kivá-
lasztása és használata, hiszen nélküle elvész az analízis elméleti kerete.

A definícióval kapcsolatos első és leglényegesebb állításunk, hogy a magyar nyel-
vűekhez hasonlóan a jellemzően angolul írott szakirodalomban is számos versengő 
kifejezés él, melyek közül a small state mellett talán a leggyakoribb a (más értelemben 
is használt) weak state vagy a small power.17 Azonos jelentést hordoznak-e ezek a ka-
tegóriák – ha nem, akkor mi a különbség köztük? Melyiket válassza a kutató? Milyen 
viszonyban állnak ezek a small state kifejezéssel?

A fogalomválasztás után természetesen továbbra is az egyértelműség hiányával kell 
szembesülnünk. A kisállam az egyik általános meghatározása18 szerint „a nemzetközi 
államok rendszerének egy szisztematikus értelemben vett kis egysége”. Ezzel azonban 
még nem alkottuk meg a koncepciót, ehhez mélyebb elemzésre volna szükség.

Ha nyelvtanilag boncolgatjuk a „kisállam” fogalmát, azt láthatjuk, hogy annak két 
lényeges eleme van: egy olyan entitást jelöl, mely (1) az államiság kritériumait teljesíti, 
és (2) kis mérettel rendelkezik. Ennél többet azonban a kifejezés nem árul el. Milyen 
méretről beszélünk? Abszolút értelemben kell-e értelmezni a kis méretet, vagy valami-
hez képest? Hol húzzuk meg a kicsi, a közepes és a nagy határait?

A kutatók ezekre a kérdésekre különböző válaszokat adnak, így a lehetséges defi-
níciók száma végtelen. Ha nem is tudjuk felsorolni az összes alternatívát, három nagy 
csoportot alkothatunk, hiszen többé-kevésbé ugyanazokra az alapokra épülnek.

A szakirodalomban így megkülönböztetünk:
• kvantitatív alapú definíciókat, amelyek a kis méretet egy mérhető mennyiség segít-

ségével kívánják meghatározni;
• kvalitatív alapú definíciókat, melyek inkább egy adott államnak a nemzetközi rend-

szerben elfoglalt helyzetét és kapcsolatait tekintik kiindulópontnak;
• egyéb definíciókat, melyek vagy vegyítik a kvantitatív és kvalitatív jellemzőket, 

vagy valamilyen más látásmódból közelítik meg a kérdést.

A kvantitatív definíciók jellemzően egy állam számszerűsíthető attribútumaira támasz-
kodnak. Két elemből állnak. Egyrészt megjelölnek egy, az államra jellemző mérhető 
tulajdonságot (például: lakosság, terület), másrészt határokat állapítanak meg (például: 
egymillió fő, 100.000 négyzetkilométer), amelyek kijelölik a kisállamiság kategóriájá-
nak szélső értékét, vagy pedig általánosságban, a nemzetközi közösség többi tagjához 
viszonyítva értelmezik a kis méret fogalmát – jellemzően a lakosság, a terület, a katonai 
erő, a földrajzi pozíció, a monetáris stabilitás és a gazdasági erő mérését felhasználva.19

E szemléletmódnak kétségkívül előnye, hogy a mérhetőség következtében a kisál-
lam kategóriájába tartozás megítélése objektív és könnyen eldönthető: egy állam vagy 
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megfelel a kisállamiság kritériumainak, vagy nem. Ráadásul egyes attribútumok (pl. 
lakosság) nagyságrendileg megismerhetők szinte bármelyik jelenkori vagy múltbeli ál-
lammal kapcsolatban.20 Hátránya viszont, hogy végtelenül önkényes mind a jellemző, 
mind a kisállamiság határának kijelölése szempontjából.21 Ha például az egymillió fő 
alatti országokat tekintjük kisállamnak, akkor a 999.999 és az 1.000.001 lakossal rendel-
kező államokat már másik kategóriába kell tennünk?22

Ennek ellenére széleskörűen alkalmazottá váltak a kvantitatív alapú definíciók. Az 
erre építő számos kutató közül a legfontosabbak a következők:

• Mathias Maas23 szerint a legelfogadottabb meghatározás a lakosságszámra épül. 
Ennek határát eleinte 1 millió főnél határozták meg, ma már azonban a kisálla-
mok kategóriája kitágult: Alyson J. K. Bailes24 például 5 millió, P. Hein viszont 
10-15 millió főig terjesztette ki.25 A kategóriahatár megemelését indokolja az is, 
hogy több kutató a 1,5 milliós miniállamokat (microstate) is külön csoportba sze-
retné rendezni.

• Vital 1967-es művében azokat az országokat tekintette kisállamoknak, amelyek 
(a) gazdaságilag fejlettek, lakosságuk pedig 10–15 millió körül mozog, vagy 
(b) gazdaságilag fejletlenek, lakosságuk pedig 20–30 millió közé tehető.26 Vital 
tehát a lélekszám mellett a gazdasági fejlettség szintjét is a kisállamiság-koncep-
ció részévé tette.

• Maurice A. East 1973-as művében27 a „hagyományos elméletre” hivatkozva a 
kisállamot már úgy írta le, mint ami a négy attribútum (kis terület és lakosság, 
alacsony szintű GNP és gyenge katonai kapacitások) közül legalább az egyikkel 
rendelkezik. Hozzá hasonlóan Tom Crowards is a lakosságot, a területet és a 
gazdasági erőt kombinálta.28

• Karl Deutsch kizárólag a gazdaságot ajánlotta a definíció alapjául: szerinte az az 
ország tekinthető kisállamnak, amelyik a globális GNP kevesebb mint 1 száza-
lékával rendelkezik.29

• Amry Vanderbosch30 szerint a terület és a lakosság irreleváns mérőszám, ellen-
tétben a katonai kapacitásokkal.31

Az eddig bemutatott kategóriával szemben a kvalitatív definíciók elméleti alapja sze-
rint lehet, sőt érdemes különbséget tenni egy állam mérhető kapacitásai (strength) és 
a tényleges hatalma (power) között.32 Ahelyett, hogy az elsővel foglalkoznánk, érde-
mes a másodikra koncentrálni, hiszen az határozza meg egy országnak a nemzetközi 
rendszerben elfoglalt helyét. Éppen ezért a kisállam meghatározását nem számokra és 
materiális kapacitásokra kell építeni, hanem az adott állam azon képességére, hogy a 
nemzetközi kapcsolataiban keresztül tudja-e vinni az akaratát, érvényesíteni képes-e 
az érdekeit. Ebben az értelemben a kisállam olyan egység, amely nemzetközi kapcsola-
taiban nem rendelkezik a kellő hatalommal, hogy ellenálljon más országok akaratának. 
A kisállam tehát a – nemzetközi értelemben vett – gyenge állam szinonimájává válik.
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E szemléletmód legfőbb előnye az a felismerés, hogy egy állam gazdasági, humán, 
természeti, katonai stb. erőforrásai nem feltétlenül egyenértékűek az állam nemzetkö-
zi súlyával és pozíciójával. Ezzel a megközelítéssel egy gyakorlatiasabb, valóságosabb 
képet kaphatunk a nemzetközi kapcsolatokról. Ennek ellenére ez a kiindulópont is 
számos hátránnyal rendelkezik, hiszen szinte megfoghatatlan és nehezen használható 
kritériumrendszert állít fel, így már az is hosszadalmas kutatómunkát venne igénybe, 
hogy egy adott országról bebizonyítsuk, hogy kisállam. Ezen túl, ahogy azt a különbö-
ző elméletek ismertetésénél látni fogjuk, a kvalitatív definíciók használatával gyakran 
túl széles körű és túl heterogén csoportot kaphatunk, így ismét megkérdőjelezhetővé 
válik a kisállam mint elemzési egység relevanciája. Ráadásul, ahogy arra Donna Lee 
és Nicola J. Smith rámutat,33 ha olyan diskurzust és értelmezési keretrendszert állítunk 
föl, amelyben a kisállamokat gyengének kezeljük, az önmagában is visszahat a kisálla-
mok pozíciójára, tovább gyengítve őket.

A fő kvalitatív definícióra épített csoportok Maas szerint a következők:34

• Az egyik legelterjedtebb felfogás két kategóriára osztja az államokat:35 erős nagy-
államokra/nagyhatalmakra és gyenge kisállamokra. A lehető legegyszerűbb 
meghatározás szerint az a kisállam, amelyik nem nagyállam. A nemzetközi 
rendszer alakítói az erős országok, a többiek pedig csak elszenvedői, s külpoliti-
kájuknak egyetlen célja van: a túlélés. A történelem is ezt példázza: a legjelentő-
sebb konferenciákon (1815, 1918 stb.) a nagyhatalmak alakították át a térképet és 
a nemzetközi rendet, a kicsiknek gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem volt.36 
Ebben az értelemben ma nagyhatalomnak minősülnek az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsának tagjai (és esetleg a nukleáris hatalmak), az összes többi ország pedig 
kisállam, esetleg középhatalom.

• A második felfogás egy viselkedésalapú definíciót ad: a kisállamok egy egyedi 
külpolitikai viselkedésmintát követnek, melynek a leglényegesebb jellemzői: a 
nemzetközi életben való limitált részvétel, a nemzetközi intézmények és jog tá-
mogatása, a katonai erő alkalmazásának hanyagolása, illetőleg a regionális po-
litikára és lokális érdekekre való koncentrálás. Ebben az értelemben kisállam az 
az ország, amelyik ezt a viselkedési mintát követi.

A két legfontosabb definíciócsoport mellett megjelentek egyéb kísérletek is. Ezek 
vagy egy új tényezőt vettek számításba, vagy pedig kombinálták, módosították a fenti 
két csoport jellemzőit. A leginkább figyelemre méltó változatok a következők:

• Egyesek felhasználnak egyszerre kvantitatív és kvalitatív tulajdonságokat is. 
Alan Chong37 klasszifikálása szerint a kisállamok 30 millió vagy annál kevesebb 
lakossal rendelkeznek, nemzetközi tevékenységüket pedig sérülékenységük, 
erőforrásaik hiánya és földrajzi elhelyezkedésük korlátozza.

• Számos kutató (függetlenül attól, hogy mennyiségi vagy minőségi tulajdonsá-
gokat vizsgál) arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisállam fogalmát csak relatív 
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értelemben érdemes használni, és akkor is kifejezetten regionális összehasonlí-
tásban,38 hiszen egy ugyanolyan attribútumokkal rendelkező állam lehet, hogy 
Ázsiában kicsinek számítana, de Európában nagynak. Erre tökéletes példa a 
24 milliós Észak-Korea.39

• Önmeghatározás alapján is szokás felállítani a kisállam kategóriáját:40 Keohane 
szerint azok a kisállamok, amelyek annak tekintik magukat. Jeanne A. K. Hey 
szerint egy államnak „a nemzetközi hierarchiában érzékelt szerepe” alapján ala-
kítható ki ez a kategória, míg Robert L. Rothstein pontosítja ezt: kisállamok azok 
az országok, amelyek „felismerik, hogy a biztonságot nem érhetik el elsősorban 
a saját képességeikre támaszkodva, és hogy alapvetően más államok segélyeire, 
intézményeire, folyamataira és fejleményeire kell támaszkodniuk”. Ez a felfogás 
azonban Maas szerint nem pontos, hiszen ebben az esetben egyrészt politikusok, 
diplomaták, nem pedig kutatók véleményére hagyatkozunk, s őket nem a tudo-
mányos pontosság vezéreli, másrészt (következésképpen) ezek a vélekedések 
gyakran nem állnak összhangban a valósággal.41 Alan K. Henrikson e megfon-
tolásokat szem előtt tartva vegyíteni kívánja az öndefiníciós kritériumrendszert 
a hagyományos értelmezésekkel: „a kisállamnak kicsinek kell lennie kvantitatív 
értelemben, de kicsinek is kell éreznie magát, és kicsiként kell viselkednie”.

Szót kell ejtenünk azon kutatók álláspontjáról is, akik szerint a kisállam önmagában 
véve nem megfelelő analitikus egység. Pinet Tonurist úgy véli,42 hogy a globalizáció 
folyamatának következtében a méret és a földrajzi adottságok szerepe csökkent. „A glo-
bális gazdaságban való túléléshez az innovációalapú termelékenység a kulcs” – állítja.43 
William Coplin ennél tovább megy: kvalitatív alapú elemzésében arra a következte-
tésre jut, hogy a nemzetközi rendszerben betöltött szerepek tekintetében az igazi kü-
lönbség a nukleáris kapacitásokkal rendelkező szuperhatalmak és a többiek között van. 
Így viszont ez utóbbi kategória olyan tággá és heterogénné válik, hogy nem lehet őket 
ugyanannak az elméletnek a tükrében vizsgálni.44

Ennyi lehetséges variáció közül a kutatónak nehéz kiválasztania egyet elemzése 
alapjául. Mindazonáltal ez kihagyhatatlan lépés, hiszen az elemzési egység definíciójá-
nak rögzítése alapvetően meghatározza a kutatás szemléletmódját, és nagyban befolyá-
solhatja a vizsgálat kimenetelét is.

Az alábbiakban az általam javasolt definíciós keretet írom le, amelynek kiválasztása 
során az alkalmazhatóságot és a small state studies alapkérdéseinek céljaival való kohe-
renciát tartottam a legfontosabb szempontnak.

Először is el kell ismernünk, hogy az államokat nem lehet kizárólag csak az erőfor-
rásaik mérete alapján vizsgálni, hiszen így olyan tág kategóriát kapunk, amit lehetetlen 
kezelni; ezért érdemes a képet egyéb lényeges tulajdonságokkal és meghatározókkal 
árnyalnunk, erre a továbbiakban teszünk kísérletet. 
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Másodszor: úgy gondolom, hogy a kisállami tanulmányok alapkérdéseihez sokkal 
közelebb állnak a kvantitatív definíciók, hiszen azok fejezik ki a leginkább és a leg-
konkrétabban a vizsgálni kívánt korlátozottságot. Ezen túl viszont nagyon találónak 
érzem Gaetano Calenzo és Mughanda Muhindo kiegészítését, miszerint csak regioná-
lis összehasonlításban beszélhetünk kis méretről. Nem szeretnék azonban számszerű 
korlátokat szabni a kisállamiságnak, egyelőre csak azt az elvárást fogalmazom meg, 
hogy a különböző mérőszámok alapján a kisállam tulajdonságainak a vizsgált régió 
átlaga alatt kell lennie.

Ennek ellenére mindenképpen elismerhető a kvalitatív definíciók létjogosultsága, de 
úgy gondolom, hogy azokhoz a small power kifejezés sokkal jobban illik. Az általam ja-
vasolt fogalmi keretben tehát kisállamnak, small state-nek tekinthető az az ország, mely 
regionális összehasonlításban korlátozott természeti, gazdasági, katonai, humán és te-
rületi erőforrással rendelkezik, kis hatalomnak (small power vagy weak state) pedig azt 
az államot nevezhetjük, amelyik a nemzetközi kapcsolataiban kevéssé tudja érvényesí-
teni érdekeit, rákényszeríteni akaratát másokra. A small state kifejezést tehát inkább az 
adottságokon, a small powert pedig a képességeken és a külpolitika eredményességén 
alapuló fogalomként kezeljük.

E kereteket felhasználva a fő kérdések a következők: az erőforrások hiánya meny-
nyiben határozza meg egy adott állam súlyát és hatalmát a nemzetközi kapcsolatok 
rendszerében? Mekkora átfedés és mekkora azonosság van a két csoport tagjai között?

Egy ilyen megközelítésnek számos következménye van, ezek közül kiemelkedik a 
méret relativizálása. E koncepció elfogadásával azt állítjuk, hogy a kisállam abszolút érte-
lemben nem létezik, csak egy adott régión, biztonsági rendszeren vagy országcsoporton 
belül beszélhetünk kisállamról. Ezt érdemes észben tartani az elmélet alkalmazása so-
rán.

További lényeges jellemzője az általam használt koncepciónak a kisállami státusz 
változékony jellege. Ez két eredőre vezethető vissza: egyrészt a méretet a továbbiakban a 
regionális átlagokhoz mérem, így annak változása növelheti/csökkentheti az általunk 
vizsgált ország súlyát, méretét. Másrészt pedig az általam vizsgált államok jellemzői 
folyamatosan alakulnak/átalakulhatnak az idő múlásával: a népesség megnövekedhet, 
a gazdasági teljesítmény változhat, a katonai kapacitások pedig fejleszthetők. Ebből a 
szemszögből nézve tehát lehetséges, hogy egy adott régióban az 1970-es években kisál-
lamnak tekintett ország a 2000-es évekre ezt a státuszát (legalábbis bizonyos változók 
szerint) „kinőhette”. Ezért érdemes nemcsak a jelenben megvizsgálni az adatokat, ha-
nem folyamatában is szemlélni a változásokat.

Elemzésem következő lépése megvizsgálni a kisállamok külpolitikájának a megha-
tározóit.
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A kisállami külpolitika determináló tényezői

Az erőforrások alapján meghatározott méreten kívül természetesen még számos össze-
tevő befolyásolja egy állam lehetőségeit, mozgásterét, illetve nemzetközi kapcsolatait: 
például Bulgária és Tunézia, vagy Szerbia és Ghána, esetleg Luxemburg és Türkme-
nisztán gazdasági össztermékének szintje igen közel van egymáshoz, mégis magától 
értetődő, hogy ezek az országok más-más pozícióval rendelkeznek a nemzetközi rend-
szerben, s egymástól eltérő külpolitikát folytatnak. Többek között az elhelyezkedést, a 
nemzetközi intézményekben való részvételt, a nemzeti és nemzetközi normákat sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül egy külpolitikai analízis során.

Az egyes elméletek különböző determináló tényezőket állapítanak meg a kisálla-
mokkal kapcsolatban. Vizsgálódásom során törekedtem arra, hogy több elméletet is 
számba vegyek, ne kizárólag a mainstream elméletek felől közelítsem meg a kérdést.

A kisállamok külpolitikájának fő meghatározói a következők:45

• Földrajzi elhelyezkedés: a geopolitika fontosságának elismerése nem új gondolat, 
így nem kérdőjelezhető meg a kisállamok esetén sem. Két hasonló mérettel, la-
kossággal és gazdasági kapacitással rendelkező országtól más külpolitikai vi-
selkedést várhatunk attól függően, hogy például az Arab-félszigeten vagy Dél-
Amerikában, egy szigeten vagy a kontinens belsejében, esetleg nagyhatalmak 
szomszédságában vagy hozzá hasonló apró entitások között helyezkedik el.

• Államiság kialakulása: ahogy minden állam, úgy a kisméretű országok külpoliti-
káját, viselkedését, külkapcsolati rendszerét is alapvetően meghatározzák az ál-
lamiság kialakulásának jellemzői és azok hosszú távú következményei. Nagyon 
fontos szempont ez a dekolonizáció révén létrejött kisállamok vizsgálata során, 
hiszen a gyarmati múltnak és a külső szereplők által befolyásolt államépítésnek 
kiemelkedő hatása volt a születő országok külpolitikájára és normarendszerére.

• Nemzetközi politikai rendszer: a mainstream neorealista szemlélet szerint a kisálla-
mok számára sokkal nehezebb a saját túlélés biztosítása, ezért számukra ez a leg-
fontosabb külpolitikai cél. A szűkös erőforrások következtében a legnagyobb fe-
nyegetések alapvetően kívülről érik a kisállamot, hiszen a nemzetközi rendszer 
anarchikus természetéből adódóan sosem lehetnek biztosak abban, hogy nem 
jutnak Mélosz sorsára. Ezért a kisállami külpolitikát elsősorban maga a nem-
zetközi rendszer és annak kötöttségei határozzák meg – James Rosenau szerint 
ezért a külső környezet szerepe jóval nagyobb e kategória esetén, mint a nagyha-
talmaknál. Ott épp ellenkezőleg történik: a belpolitika sokkal jobb támpontot ad 
a külpolitika elemzésében. Ezen a véleményen van többek között W. G. Wolfer 
is. Glenn H. Snyder a nemzetközi biztonság és a gazdasági verseny jelentőségét 
hangsúlyozza a kisállamok esetén. Mary Ann Tetreault szerint46 a kisállamok 
külpolitikája azon szükségszerűségeken alapul, melyeket a struktúra és a 
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domináns államok határoznak meg. E felfogás szerint tehát a nemzetközi poli-
tikai és gazdasági rendszer jellemzői, korlátai és fenyegetései szinte kizárólagos 
meghatározói egy kisállam külpolitikájának.

• Belső állami intézmények, struktúrák és normák: a belpolitikai intézmények jelen-
tős szerepét Miriam Fendius Elman két pontban foglalja össze. Egyrészt a bel-
ső intézményrendszer biztosítja az arénát egy ország társadalmi és gazdasági 
erőcsoportjainak küzdelmei számára, ezáltal befolyásolja őket; másrészről pedig 
közvetítik (és artikulálják) e csoportok érdekeit és az „államérdeket” egymás 
között.47 Éppen ezért, ezek vizsgálata nélkül nem érthetjük meg egy kisállam 
külpolitikáját.

• Identitás és nemzeti érdekek: a szociálkonstruktivizmus általános megállapításait több 
kutató rendkívül hasznosíthatónak találta a kisállamok esetében is. A már idé-
zett Calenzo–Muhindo-tanulmány szerint például a szubszaharai Afrikában 
sokkal inkább hasznosítható ez az elmélet, mint a neorealizmus. A konstrukti-
vizmus alapvetései szerint a döntések meghozatalát az öndefiníció alapján szü-
letett identitásnak és érdekeknek való megfelelés logikája mozgatja. A hagyo-
mányos elmélettel ellentétben, mely szerint a képességekből és erőforrásokból 
következik egy állam külpolitikai aktivitása, ezen elmélet hívei úgy vélik, e két 
elem közé beilleszthetők közvetítő változóként az identitás és bizonyos nemzeti 
érdekek is. A nemzetközi rendszer jellemzőiből – mint például a hatalommeg-
osztásból és az anarchiából – nem következik egyértelműen egy állam viselke-
dése: azt a döntéshozók által felvett szerep, továbbá az adott helyzetben kijelölt 
és érzékelt érdekek szintén alakítják.48

A különböző tényezők fontosságának megítélése is alapvető kérdés az elemzés so-
rán; ezzel foglalkozik például Rosenau is.49 Természetesen minden elmélet más sorren-
det állít föl: a realizmus a nemzetközi rendszerre, a kisállam földrajzi elhelyezkedésére 
helyezi a hangsúlyt; a liberalizmus (ezek mellett) a belső intézmények meghatározó mi-
voltára hívja föl a figyelmet; a konstruktivizmus pedig az identitásokat és a társadalmi 
normákat sorolja az élre. E tanulmány keretei között nem célom eldönteni ezt a vitát, 
csupán megjegyzem, hogy az előnyben részesített tényezők megválasztása egy esetta-
nulmány során alapvető, hiszen kijelöli a kutatás irányát és adott esetben eredményét 
is: ha például a realizmusnak megfelelően a nemzetközi rendszer jelentőségét hang-
súlyozzuk, akkor könnyebben juthatunk arra a következtetésre, hogy a kisállamok a 
realista elvárásoknak megfelelően fognak viselkedni a nemzetközi színtéren.

Ez a kérdés átvezet következő témánkhoz, a kisállamok külpolitikai magatartásának 
elemzéséhez.
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A kisállami külpolitikai viselkedés elmélete

A legtöbb elméleti megközelítés egyetért abban, hogy a kisállamok korlátozott erőforrá-
saik miatt és a nemzetközi rendszer anarchikus természeténél fogva biztonsági deficittel 
rendelkeznek; e hiányosság mértékéről és kezelési módjairól azonban eltér a kutatók 
véleménye. Sokak szerint e probléma következtében a függőség olyan óriási mértékű 
lehet, hogy kétségessé válhat, hogy ezeket az államokat politikailag függetlennek te-
kinthetjük-e egyáltalán.

Mások finomabban fogalmaznak, ám többé-kevésbé minden kutató egyetért abban, 
hogy a kisállamoknak valamilyen speciális, csak rájuk jellemző problémakörrel kell 
szembenézniük, és valamilyen módon kezelniük kell a méretükből adódó kihívásokat. 
Hans Vogel szerint50 a kisállamok egy „strukturális oksági láncolat” elszenvedői: a meg-
levő erőforrások csekély volta hiányt teremt, ez pedig magában hordozza a gazdasági 
és védelmi függés, a túlzott mértékű érzékenység vagy az elköteleződés veszélyét is. 
Hakan Wiberg51 és Alyson J. K. Bailes52 rámutatott arra is, hogy ez a biztonsági deficit 
nem kizárólag a katonai (kemény) biztonság oldaláról értelmezhető, inkább a bizton-
ság egy tág koncepciójával kell dolgoznunk. Például: a sebezhetőség gazdasági oldalát 
vizsgálva a Nemzetközösség és a Világbank közös tanulmánya a biztonsági deficitet 
a külső veszélyeknek való kitettségben, az izolációban, a globális piacnak való kiszol-
gáltatottságban, a környezeti változásokra és katasztrófákra való érzékenységben, a 
szegénységben, valamint a limitált diverzifikációs és állami kapacitásokban véli felfe-
dezni.53

A limitált erőforrások tehát limitált képességekben és lehetőségekben öltenek testet: 
a kisállamok számára nem (vagy csak korlátozott mértékben) adottak a hagyományos 
külpolitikai érdekérvényesítés eszközei, függetlenségük fenntartásának magasabb az 
ára. Éppen ezért feltételezhető, hogy az államok e csoportja a rájuk jellemző alternatív 
stratégiákat54 fog alkalmazni céljai eléréséhez.

Milyen eszközrendszert használhatnak a kisállamok, milyen stratégiákat kövesse-
nek? Hogyan válhat egy ilyen ország sikeressé, és hogyan akadályozhatja meg, hogy a 
nagyhatalmak prédájává váljon?

Mindenekelőtt fel kell tennünk a kérdést: a limitált kapacitások tudatában szüksé-
ges-e egyáltalán, hogy a kisállamoknak önálló külpolitikai stratégiájuk legyen? 
A definíciós sajátosságokból nem épp az a következtetés vonható le, hogy a szükséges 
emberi, anyagi stb. erőforrások hiányában ezek az entitások egyszerűen nem lesznek 
képesek egy mélyreható és részletes külpolitikai doktrínát megalkotni és végrehajtani? 
A kérdésfeltevés teljesen jogos, ugyanakkor a definíció következménye az is, hogy az e 
kategóriába tartozó államok az anarchikus nemzetközi rendszerben jelentős kihívások-
kal és fenyegetésekkel szembesülnek, s ez a körülmény megnöveli a stratégiaalkotás 
szükségét és fontosságát.55 A kisállamok tudatos külpolitikai tervezésének megléte 
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mögött tehát legalább annyi elméleti érvet tudunk felsorakoztatni, mint ellene, ezért 
nem jósolható meg előre, hogy ezek az országok nem fognak-e egy előre kigondolt stra-
tégia szerint tevékenykedni.

A továbbiakban számba veszem a szakirodalom által felsorolt lehetséges kisállami 
külpolitikai stratégiákat. Röviden leírom a fő elméleti nézőpontokat, és funkcionális 
szempontból összehasonlítom őket – vagyis megvizsgálom, hogy egy-egy konkrét té-
mában mennyiben térnek el egymástól.

A külpolitikai viselkedési minták elemzésekor egy általános leíráson túl a következő 
kérdésekre keresem a választ a különböző elméletek segítségével:

• Milyen céljai vannak a kisállami külpolitikának, és milyen eszközök használata 
jellemzi?

• Hogyan csökkentik a kisállamok a biztonsági deficit szintjét?
• Milyen szintű külpolitikai aktivitás jellemzi a kisállamokat?
• Mennyire és milyen tekintetben korlátozott a kisállami külpolitika?

Jelen fejezetben négy koncepciót veszünk górcső alá. Elöljáróban le kell szögeznem, 
hogy a modellek nem zárják ki egymást, nincsenek feltétlenül ellentmondásban egy-
mással, inkább csak más hangsúlyokat, prioritásokat fogalmaznak meg a kisállamok 
számára.

A neorealista szemlélet: bárány- és sakálviselkedés

A már többször említett neorealizmus alapvetéseiből vajon milyen külpolitikai viselke-
dés következik?

Vital 1967-es művében a kisállamok előtt álló külpolitikai lehetőségeket kutatva ab-
ból a feltevésből indul ki, hogy a kis méret magas szintű fenyegetésekkel és a független-
ség magas árával jár együtt, éppen ezért háromféle magatartás közül választhatnak: az 
egyik a lemondás passzív stratégiája, a második a környezet megváltoztatásának aktív 
stratégiája, a harmadik pedig a status quo megőrzésének defenzív stratégiája.

Patrick J. McGowan és Klaus-Peter Gottwald is hasonló következtetésre jut,56 ám 
ők sokkal mélyebben és pontosabban írják le gondolatmenetüket, amely két elmélet 
összekapcsolására épül. Az első Rosenau adaptivitáselmélete, mely szerint egy állam 
külpolitikája a hazai és a nemzetközi politika változásaira való reagálásként írható 
le – a kérdés az, hogy melyik terület milyen súllyal esik latba. Ez alapján négyféle kül-
politikát tudunk megkülönböztetni:

• Beleegyező (acquiescent), amely leginkább a nemzetközi változásokra reagál, célja 
pedig a belpolitikai struktúrák megváltoztatása annak érdekében, hogy képessé 
váljon a külső problémák kezelésére;
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• Hajthatatlan (intransigent), amelynek a belpolitika a meghatározója. Az ilyen tí-
pusú külpolitika célja a nemzetközi környezet megváltoztatása a hazai érdekek 
és kihívások mentén.

• Kezdeményező (promotive), amely képes figyelmen kívül hagyni mind a bel-, 
mind a külpolitikai kihívásokat, mert azok vagy gyengék, vagy kiegyenlítik 
egymást. E külpolitika célja egy új egyensúly elérése a két szféra között.

• Konzerváló (preservative), amely mindkét típusú kihívásra kénytelen reagálni. Ez 
a klasszikus status quo-külpolitika.

A másik elméletet Henrik Hansen fogalmazta meg 1974-ben. Befolyásolási képesség-
nek (influence capacity) nevezte egy államnak a nemzetközi környezetre és szereplőkre 
való hatásának fokát, érzékenységnek (stress sensibility) pedig azt a mértéket, amennyi-
re a nemzetközi környezet hatással lehet egy ország belpolitikai struktúráira. A kuta-
tó feltételezése (és a neorealizmus alapfeltevései) szerint minél nagyobb a mérete egy 
államnak, annál nagyobb a befolyásolási képessége, és minél magasabb szinten áll a 
modernizációban, annál nagyobb az érzékenysége.57

McGowan és Gottwald összeillesztette a két koncepciót: összekötötték a méretet, a 
képességeket és a külpolitikai magatartást, s vizuálisan elhelyezték azokat egy koordi-
náta-rendszerben (l. 1. ábra). Az ábráról leolvasható alaptétel szerint minél nagyobb egy 
ország befolyásolási képessége, annál inkább jellemző lesz rá a hajthatatlan külpolitika, 
hiszen a nemzetközi környezet sokkal fontosabb lesz számára, mint a belpolitika; és 
fordítva: minél kisebb a befolyásolási képessége, annál inkább hajlamos lesz beleegye-
ző magatartást folytatni.

Így meg is találtuk az összekötő kapcsot a méret és a külpolitikai magatartás között: 
minél kisebb egy állam, annál kisebb befolyásolási potenciállal rendelkezik, és kül-
politikáját nagy valószínűséggel a beleegyező magatartás jellemzi. Az ilyen államok 
számára a nemzetközi környezet jóval meghatározóbb, mint a belpolitika.

A kutatók a modernitás és a külpolitikai magatartás közötti összefüggéseket is vizs-
gálták: ezek alapján minél modernebb egy (kis)állam, annál nagyobb az érzékenysége 
a külső változásokra, vagyis sokkal inkább jellemző lesz rá a konzerváló status quo-po-
litika, mint a kezdeményező.

Összességében tehát a modernitástól függően a kisállamokat leginkább a konzervá-
ló, a kezdeményező és a beleegyező külpolitikai magatartás fogja jellemezni. Vegyük 
észre, hogy Vital gyakorlatilag ugyanezt a három stratégiát írta le.
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1. ábra
McGowan és Gottwald ábrája

a méret, a fejlettség és a külpolitikai viselkedés közötti összefüggésről58

A neorealizmus ezen elmélete alapján tehát a kisállamok külpolitikai magatartását a 
nemzetközi kihívások alakítják: mivel nem képesek számottevően befolyásolni a nem-
zetközi környezetüket, inkább az ország belső jellemzőit alakítják át úgy, hogy képessé 
váljanak e veszélyek kezelésére. Minél modernebb egy kisállam, annál inkább a nem-
zetközi status quo fenntartását tekinti célnak.

Hasonló külpolitikai magatartást láthattunk 1990 után a közép-európai államok 
esetén is. A Szovjetunió visszaszorulásával, illetve az Egyesült Államok és Nyugat-
Európa megerősödésével megváltozott nemzetközi környezetre való reakcióként a ré-
gió államai a belső politikai és gazdasági rendszerüket mind úgy alakították át, hogy 
az alkalmazkodjon a NATO és az Európai Közösségek elvárásaihoz, akiktől védelmet 
és gazdasági prosperitást reméltek.

Randall L. Schweller McGowanhez és Gottwaldhoz hasonló következtetésekre ju-
tott.59 Az államok nemzetközi rendszerét (annak anarchikus voltára utalva) egy dzsun-
gelhez hasonlította, és négyféle szerepet különböztetett meg:
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• oroszlánok: a nemzetközi rendszer vezetői;
• bárányok: a gyenge államok, amelyeknek célja a status quo védelme és saját túl-

élésük;
• sakálok: a nagyállamokhoz hozzácsapódó kisebbek, melyeknek célja, hogy a 

másik erősségét kihasználva nagy profitra tegyenek szert;
• farkasok: erős államok, amelyek nem elégedettek a status quóval, és az oroszlá-

nok trónjára törnek.

A dzsungelmodellben tehát a kisállamokra vagy bárány-, vagy sakálszerep jut. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen országok vagy megmaradnak korlátozott külpoli-
tikai tevékenységüknél, vagy szövetségre lépnek egy nagy állammal, és megpróbálják 
kihasználni annak hatalmát a saját céljaik elérésére.

E sakálszerepet azonosítja a neorealizmus több kutatója is a kisállamok biztonsági 
deficitjével kapcsolatban. Sokan alapfelvetésként fogadják el, hogy a kisállamok ön-
magukban nem képesek fenntartani a saját biztonságukat, ezért szükségszerűen más 
partnereket keresnek, hogy a másik fél egyedül vagy vele közösen biztosítsa a túlélését. 
Ez a kiindulópont az erőpolitika premisszáiból és a nemzetközi rendszer anarchikus 
természetéből eredezteti a kisállamok viselkedését: ha egy kormányzat nem képes ka-
tonai erőt felállítani, akkor keres valakit, aki meg tudja őt védeni. Wiberg a hideghá-
ború végén írt tanulmányában öt olyan stratégiát említ, amelyek közül a kisállamok 
választhatnak:60

• bilaterális szövetségi kapcsolatok építése egy nagyhatalommal;61

• szövetség két vagy több kisebb állam között;
• egy nagyhatalmat is magában foglaló szövetségbe való belépés;
• el nem köteleződés és semlegesség;
• el nem köteleződés deklarált semlegesség nélkül.

Látható, hogy ezek közül egyik alternatíva sem garantálja teljes mértékben a túlélést. 
Wiberg megemlíti, hogy a két világháború között e taktikák mindegyikére volt példa 
az európai kisállamok esetén, ennek ellenére szinte kivétel nélkül elbuktak a máso-
dik világháborúban.62 Ez ismét felveti a kérdést: a kisállamok túlélése mennyire függ, 
egyáltalán függ-e bármilyen mértékben a választott stratégiától, vagy sokkal inkább 
kizárólag a nemzetközi rendszertől és a nagyhatalmak kedvétől?

A kisállamok külpolitikájának korlátozottságával és aktivitási szintjével kapcsolato-
san a legtöbbet idézett megállapítások East nevéhez fűződnek.63 Tanulmányában két 
elméleti modellt hasonlított össze és tesztelt empirikus úton. Megállapításai szerint a 
korlátozott emberi és pénzügyi erőforrások miatt a kisállamok természetszerűleg nem 
képesek sem funkcionálisan, sem földrajzilag lefedni a nemzetközi politika teljes spekt-
rumát.64 A kormányközi interakciókat vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az 
aktivitás tekintetében egyértelműen a méret, és nem a fejlettségi szint a meghatározó.
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East megállapításait sokan vitatták, többek között Robert D. Duval és William R. 
Thompson.65 Szerintük East a kutatása során önkényes definíciót alkotott a kisállamok 
leírására, illetve az empirikus kutatásai alapján használt minta módszertanilag hibás 
volt, mert túlsúlyba kerültek benne az európai és latin-amerikai országok. Calenzo és 
Muhindo már úgy hivatkozik a neorealizmusra,66 mint amely szerint a gazdasági, po-
litikai stb. erőforrások mértéke fordítottan arányos az aktivitás szintjével, vagyis minél 
kisebb egy állam, annál nagyobb aktivitásra van szüksége túlélésének biztosításához. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy aktivitás tekintetében megosztottak a neorealista kutatók.

East nagy vitákat kavart tanulmánya utal a kisállamok külpolitikai eszközrendsze-
rének korlátozottságára is. Véleménye szerint a kapacitások alacsony szintjéből egy, az 
erőszak alkalmazását elutasító és a békés diplomáciai, multilaterális eszközöket támo-
gató magatartás következik.67 Megemlíti azonban, hogy ha nem a kis méretből, hanem 
a korlátozott döntéshozatali képességekből és emberi erőforrásokból indulva építünk 
fel egy modellt, akkor ennek épp az ellenkezőjére következtethetünk: ezek alapján a 
kisállamok esetén gyakran a nagy kockázati faktorral jellemezhető magatartás (high 
risk behavior) fog megjelenni. Ennek oka, hogy egy-egy nemzetközi politikai eseményre 
vagy válságra sokkal lassabban és sokkal később tudnak reagálni, amikor már keve-
sebb lehetőség közül választhatnak. A kisállami külpolitika aktivitása mellett tehát a 
kockázatvállalás kérdése is megosztja a szakirodalmat.68

Neoliberális institucionalizmus

Ez az elmélet sok tekintetben rokon a neorealizmussal, kiindulópontja szintén a biz-
tonsági deficit létezése és a korlátozott erőforrások mint determinánsok elismerése. 
A kisállamok célja ugyanaz: a túlélés biztosítása, de azt más és más eszközzel érik 
el. Ezen elmélet szerint a kisállamok törekedni fognak a nemzetközi rendszer azon 
intézményeinek, normáinak és szabályainak a megerősítésére, amelyek garantálják a 
túlélésüket. Ez a taktika jelentheti a Wiberg által is említett szövetségek mellett olyan 
nemzetközi formális és informális normák érvényesítését, mint a nemzetközi jog, a 
béke és biztonság, az erőszakmentesség, valamint a nemzetközi intézmények megerő-
sítése.69 East említett tanulmányában70 szintén hasonló viselkedésről írt. Ezen túl azok-
ban a régiókban, ahol több kisállam is található, a kollektív biztonság normája alapján 
regionális biztonsági rendszereket hoznak létre.

Ebből kiindulva feltételezhető, hogy a kisállamok nemzetközi tevékenysége aktívab-
bá válik a nemzetközi szervezetekben, de külpolitikájuk eszköztárából hiányozni fog a 
nemzetközi jog vagy a béke és biztonság megsértése, vagyis tartózkodnak az erőszakos 
lépésektől, valamint a diplomáciai megoldásokat, a globális és regionális vitarendező 
intézményeket preferálják.
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Szemléletes példa a neoliberális kisállami stratégiára a Benelux országok 20. századi 
viselkedése. Hollandia, Belgium és Luxemburg aktívan közreműködtek a különböző 
regionális integrációk létrehozásában (NATO, Nyugat-európai Unió, Európai Gazda-
sági Közösség stb.), a nemzetközi jogi intézmények fejlesztésében (ENSZ Nemzetközi 
Bírósága), valamint a már meglévő együttműködések folyamatos mélyítésében (Euró-
pai Unió).

Virtual enlargement

Egy kisállam túlélési harcának egyik megnyilvánulása lehet, ha a nemzetközi környe-
zetben különböző területeken megpróbálja a saját fontosságát hangsúlyozni, ezzel erő-
sítve a biztonságát. Ezt a fajta viselkedést Chong71 az állam virtuális felnagyításának72 
(virtual enlargement) nevezte. Tanulmányában hivatkozik Andrew F. Cooper és Timothy 
M. Show munkásságára, de az elméletben tetten érhető Nye soft power koncepciója is.

Ez az elmélet annyiban mindenképpen különbözik az eddig említettektől, hogy a 
kis méretet már nemcsak hátrányként, hanem bizonyos értelemben előnyként is értel-
mezi: Bailes arra mutatott rá,73 hogy a sikeres kisállami külpolitikai stratégia alapja egy 
olyan szaktudásra/előnyre való specializáció, amelynek forrása éppen a kis méretben 
gyökerezik. A földrajzilag korlátozott méret Chong szerint is előnnyé kovácsolható,74 
hiszen pszichológiailag felhasználható arra, hogy a nagyállamok ne gyanakodjanak, 
s ne keressenek mögöttes egyéni érdekeket és motivációkat egy kisállam külpolitiká-
jában. Ahogy Marton Péter 2013 fogalmazott,75 „a kisebb államok könnyebben őrzik 
az ártalmatlanság látszatát”. Ezt az a priori pozitív imázst egy kormányzat könnyedén 
felhasználhatja arra, hogy a saját befolyását erősítse és az érdekeit érvényesítse – tehát 
a kisállam már nem csak a túlélése érdekében folytathat külpolitikai tevékenységet.

Chong három tipikus módját különbözteti meg a virtual enlargement stratégiájának:76

• A nemzeti politikai gazdaságban rejlő potenciál hirdetése (promotion of national 
political economy potential): a globális kapitalizmus korában egy kormányzat stabi-
litása és a gazdasági ügyekben való kompetenciája komoly tőkevonzó hatást tud 
elérni. E politikának a következménye és az előzménye is lehet a specializálódás. 
Chong ilyen módszereket azonosított Hongkong, Panama, Tajvan, Szingapúr és 
több, öböl menti állam (például: Katar, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek) 
politikájában is.

• A jó kormányzás modellértékű gyakorlata (models of good governance): Chong rá-
mutatott arra, hogy a nagyállamok, a nemzetközi intézmények és a gazdasági 
szféra támogatásának alapfeltétele a jó politikai reputáció megléte. Éppen ezért 
a kisállamok előtt álló egyik kézenfekvő út a példaértékű kormányzás és a kiváló 
állami-társadalmi kapcsolatok kifelé történő kommunikálása.
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• Diplomáciai közvetítés (diplomatic mediation): Chong arra is rámutatott, hogy egy 
kisállam (a különböző előítéletek következtében) könnyebben rendelkezik olyan 
kvalitásokkal (elfogulatlanság, morális tartás, politikai tisztelet és reputáció, 
megbízhatóság), amelyek szükségesek egy sikeres mediáció megvalósításához. 
A közvetítés diplomáciai tevékenységével pedig képes a saját érdekei mentén 
befolyásolni a tárgyalásokat, érvényesíteni a konfliktussal kapcsolatos érdekeit.

Chong két konkrét példát írt le a virtual enlargement stratégiájának sikerességére: a 
Vatikánt, amely a morális tartással és az értékalapú diplomáciával, valamint Szinga-
púrt, amely a három fent leírt módszerrel ért el komoly eredményeket a nemzetközi 
környezetben.

E koncepció szerint tehát a kisállamokat könnyedén jellemezheti külpolitikai akti-
vitás, korlátozottságuk pedig mind regionálisan, mind funkcionálisan mérsékeltebb, 
mint amennyire azt az eddigi elméletek feltételezték: pusztán a hard power képességek 
hiányára terjed ki. Éppen ezért a virtual enlargement elmélet az eddigieknél tágabb esz-
közrendszert és mozgásteret állapít meg a kisállamok számára.

Konstruktivizmus

Bár a szociálkonstruktivizmus kisállamokkal foglalkozó irodalma igen korlátozott 
mértékű, ez az elmélet szintén számos tanulsággal rendelkezik e témában is. Ahogy 
azt már leírtam e tanulmány első részében, a konstruktivizmus képviselői szerint na-
gyon nagy szerepe van az identitásnak és öndefiníciónak abban, hogy milyen külpoli-
tikát választ egy állam – sokkal nagyobb, mint az erőforrások mértékének. Éppen ebből 
a tételből kiindulva, a konstruktivizmus sosem lesz képes mély elemzést adni arról, 
hogy a kisállamokat milyen külpolitikai magatartás fogja jellemezni. Ám az identitás 
vizsgálata is számos érdekfeszítő kérdésre mutat rá, amelyeket felhasználhatunk elem-
zésünkhöz.

Milyen szerepet vesz fel egy állam? A szerepkoncepció77 vizsgálata a konstruktiviz-
mus egyik lényegi módszertani eleme. Ebben a tekintetben a szerepek „a normáknak 
olyan készletét jelentik, amely kifejezésre juttatja az elvárt külpolitikai magatartás és a 
külpolitikai cselekvés orientációját”.78 E Kristina Hollis és Steve Smith szerint az össze-
kötő kapcsolatot jelenti az identitás és a magatartás között.79 E szerep és identitás hatá-
rozza meg egy kormányzat viszonyát a szomszédos államokhoz, a nagyhatalmakhoz, 
és megmutatja, hogy egy állam kit tekint barátnak, ellenségnek vagy agresszornak.

Milyen biztonságfelfogással rendelkezik egy állam? Alexander Wendt szerint egy 
állam biztonsági stratégiáját saját szuverenitásának értelmezése adja.80 Amennyiben 
egy kormányzat vagy állami vezetés az anarchikus nemzetközi rendszerben felmu-
tatott katonai-védelmi erőben látja saját szuverenitásának zálogát, akkor biztonságát 
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csak a self-help útján fogja megvalósítani. Ha azonban szuverenitását más országok és 
a nemzetközi rendszer általi elismertségéből eredezteti, akkor biztonságát aktív kap-
csolatépítéssel, a nemzetközi életben való részvétellel fogja megteremteni. Bizalomépí-
tő lépésekkel „megtanítja más államoknak, hogy megbízható, és nincsenek fenyegető 
szándékai”.81

Hogyan reagál egy állam egy agresszorra? Wendt leszögezi,82 hogy az államok visel-
kedésében valamilyen okból kifolyólag gyakran megjelenik az erőszakos érdekérvényesí-
tés, vagyis a vadászat (predition). A többi szereplő előtt két lehetőség van: vagy szövetséget 
kötnek, vagy egyéni úton próbálják megvédeni magukat. A kérdést a kollektív biztonság 
érzetének megléte és hiánya dönti el – tehát a viselkedés és a reagálás nem adott.

Milyen szinten van egy állam a saját szocializációjában? E jelenség alatt Frank 
Schimmelfennig83 azt a folyamatot érti, amely során az egyén „magáévá teszi a maga-
tartás és a gondolkodás helyesnek elismert intézményesített formáit, s érdekeit és pre-
ferenciáit azokkal összhangba hozza”. Ezt a folyamatot értelmezhetjük nemzeti, nem-
zetközi és transznacionális keretek között.84 Ez a gondolat a kisállamok esetében azt 
jelenti, hogy ha tapasztalatai alapján a saját méretei korlátot jelentenek számára, akkor 
úgy fog viselkedni; ha szocializációjának egy másik szintjén viszont erre a kis méretre 
mint lehetőségre tekint, akkor annak megfelelően cselekszik.

Úgy tűnhet, hogy a szociálkonstruktivizmus kevés konkrét tanulsággal szolgál egy 
kisállam vizsgálatához – gyakorlatilag több kérdést vet föl, mint amennyi választ ad. 
Annyi bizonyos, hogy az elmélet szerint a kis méret önmagában semmiképp sem pre-
desztinálja egy állam magatartását és viselkedését: külpolitikáját a fenti kérdésekre 
adott válaszok határozzák meg. Ez a szemlélet nagyban eltér a fent leírt három egyéb 
koncepciótól, ám mégis fontosnak tartottam a megemlítését és használatát.

A négy elmélet fő megállapításait táblázatban foglaltam össze. Onnan leolvasható, 
hogy a különböző elméletek nem állnak minden tekintetben szemben egymással, sőt 
számos átfedés tapasztalható közöttük. Például a neorealizmus és a neoliberalizmus is 
problémaként kezeli a kis méretet, és úgy tekint a túlélésért küzdő kisállamokra, mint 
amelyek önerőből nem, csak külső segítséggel (szövetségesek, nemzetközi intézmé-
nyek) képesek fennmaradni. Ugyanakkor a virtual enlargement és a konstruktivizmus 
is rendelkezik diskurzuselméleti elemekkel: az előbbi szerint az adott kisállam a róla 
folyó nemzetközi vitát próbálja befolyásolni, míg az utóbbi mind a nemzetközi, mind a 
nemzeti szinten folyó párbeszédet tekinti identitásképző tényezőként meghatározónak.

A neorealista, a neoliberális, a virtual enlargement és a konstruktivista szempontok 
megfelelő kiindulópontot jelenthetnek a kisállamok külpolitikai magatartásának vizs-
gálatához. Természetesen a legtöbb esetben nem sorolhatunk be minden kisállami stra-
tégiát e négy kategória valamelyikébe, ám egy-egy döntés, kormányzat vagy egy adott 
időszak vizsgálatánál kimutathatók az elméleti elvárásoknak megfelelő és azokkal be-
azonosítható viselkedésminták.
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Figyelemreméltó tanulságokkal szolgálhat továbbá annak elemzése, amikor egy 
adott országban stratégiaváltás következik be, uralkodóváltás vagy egy nemzetközi po-
litikai fejlemény hatására. Ezt a tendenciát láthatjuk például Katarban az elmúlt negy-
ven évben: míg az 1972–1995 között uralkodó Kalifa emír – a neorealista elméleteknek 
megfelelően – egy alacsony intenzitású, szaúdi orientációjú külpolitikát folytatott, ad-
dig fia, Hamad emír már a virtual enlargement stratégiának megfelelően nem konvencio-
nális eszközökkel szélesítette ki az ország befolyását és mozgásterét. Sokatmondó, hogy 
az aktivista külpolitikával számos sikert elért, ám az „arab tavasz” eseményei között 
magát elszámító katari kormányzat 2013-ban, egy új emír vezetésével ismét fordított a 
kisállam irányultságán és magatartásán, mégpedig egy passzívabb irányba.

Összefoglalás

Jelen tanulmánnyal a célom az volt, hogy bemutassam a kisállamok vizsgálatának 
jelentőségét és lehetséges módszereit. A nemzetközi rendszer modernizálódása és a 
territorialitás szerepének csökkenése következtében a globalizáció korában a bőséges 
erőforrások hiánya már nemcsak hátrányt, de előnyt is jelenthet, így a kisállamok sze-
repét és jelentőségét nem szabad alábecsülnünk. Éppen ezért szükség van az e kate-
góriába tartozó állami szereplők helyzetének és lehetőségeinek elméleti és gyakorlati 
elemzésére.

Az általam javasolt módszertan összességében három lépésből áll. Először, a vizs-
gálat elején elengedhetetlen a kisállamok fogalmi alapjainak meghatározása, egy meg-
felelő definíció kiválasztása és alkalmazása. E lépéssel tudni fogjuk, hogy az általunk 
választott állam mikor tekinthető kisméretűnek, illetve egy adott régióban/globális 
szinten mely aktorokat helyezhetjük még e kategóriába. Második lépésként a kisálla-
mok külpolitikájának meghatározóit kell számba vennünk, így a földrajzi elhelyezke-
dést, a nemzetközi politikai és gazdasági rendszer jellemzőit, az államiság kialakulásá-
nak körülményeit, a belső intézményrendszert és normákat, valamint a társadalom és a 
vezetőréteg által előtérbe helyezett identitásokat és nemzeti érdekeket. Ezzel megfelelő 
alapot teremthetünk elemzésünk harmadik lépcsőfokához, ahol a különböző külpoliti-
ka-elméleti viselkedésmintákat vetjük össze a gyakorlattal.

Természetesen egy ilyen vizsgálat nemcsak egy adott kisállam megismeréséhez vagy 
egy külpolitikai döntéshelyzet pontosabb leírásához vezethet, hanem – a small state studies 
fejlesztésével – a (poszt)modern nemzetközi politikai rendszer jellegéről alkotott képünk 
formálásához is. A kisméretű államok komolyabb tanulmányozása nélkül ugyanis nem 
érthetjük meg a globalizált világ működését, pedig arra van szükség ahhoz, hogy előre 
jelezhessük a legjelentősebb nemzetközi politikai folyamatok várható kimeneteleit.
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Magyarország számára különösen fontos lenne mind az elméleti kutatások, mind 
a külpolitikai döntéshozatal szempontjából a korlátozott erőforrásokkal rendelkező 
kisállamok lehetséges stratégiáinak vizsgálata. Az ilyen irányú kutatások egy újfajta 
látásmóddal, számos tanulsággal szolgálhatnak Budapest külpolitikai lehetőségeinek, 
céljainak és eszközrendszerének meghatározásában.
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Résumé

Analytical Aspects of Small State Studies

The article explores the evolution and the various analytical aspects and frameworks 
of the discipline of small state studies. While historically the dominant narrative of 
examining states lacking sufficient resources has been constructed on (neo)realist 
principles, several modern and post-modern theories and the post-bipolar practise 
itself demonstrate different aspects and attitudes towards small states, according to 
which smallness, by itself, doesn’t necessary constitute a weakness.

The author covers three basic elements of the methodology of small state studies: 
first, the possible quantitative and qualitative definitions of the concept of ‘small state’; 
second, the article presents the most determinative factors of the foreign policy of such 
states and the possible hierarchies between them. And last, the possible strategies and 
behavioural characteristics of small states are also described from the points of view of 
the major theoretical schools.
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