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SZÖVETSÉG VAGY SEMLEGESSÉG  

(Gondolatok az osztrák biztonságpolitika történelmileg  
kialakult helyzetéről és mai távlatairól) 

Kasza Zoltán2 

Bevezető 

A mai osztrák biztonságpolitika kialakulásához, annak történelmi 
hagyományok tükrében való jobb megértéséhez kívánok jelen cikkem-
mel hozzájárulni.  

Talán nem szükségtelen emlékeztetnem kedves olvasóimat arra, 
hogy a történelemszemlélet végső soron rendszerszemlélet is egyben és 
mint ilyen, a változási trendeket környezetükből nem kiragadottan, ha-
nem abba beágyazva a maguk konkrétságában indokolt elemezni. 

Az elmúlt, mintegy 150 év főbb történelmi eseményeinek elem-
zésével megpróbálok választ keresni arra a biztonságpolitikai dilemmára, 
ami az osztrák külpolitika szövetség vagy semlegesség mai kérdés-
felvetésében tükröződik. A történelemszemlélet mellett csak érintőle-
gesen, az adott téma jobb megértését, vagy egyes háttérelemeinek fóku-
szált megvilágítását segítő mértékben térek ki a nemzetközi biztonsági 
rendszerek osztrák biztonságpolitikára gyakorolt egyes világpolitikai ösz-
szefüggéseire, trendjeire. Így például a balkáni helyzet, vagy a délszláv 
válság tárgykörében mélyebb elemzésekre pályatársaim számos és he-
lyenként érdekfeszítő cikkeit ajánlom szíves figyelmükbe, mert itt csak 
azt a néhány előzményt kívántam jelezni, melyek ok és okozati összefüg-
gésként meghatározott mértékben kapcsolódnak a cikk témájához. 

A mai osztrák biztonságpolitika, biztonsági stratégia fogalom rend-
szerének esetlegesen a magyar írott, vagy elektronikus sajtóban olvasot-
taktól eltérő voltának az a magyarázata, hogy azok Dr. Rudolf Hecht és 
Dr. Rüdiger Stix biztonságpolitikai szakértő urak nézőpontját tükrözik, 
mely előadások megtartására 2002-áprilisában a Budapesti Közgazdaság-

                                                      
2 Kasza Zoltán alezredes, HM Gazdasági Tervező Hivatal, osztályvezető. A 
ZMNE Hadtudományi Doktori Iskola 1. éves doktorandusz hallgatója. 

 



 

 25 

tudományi és Államigazgatási Egyetemen került sor és az ott elhangzot-
tak szellemiségétől, valamint az általuk készített ábrák tartalmától alapve-
tően nem kívántam eltérni. 

Végezetül bízom abban, hogy a kollektív biztonsági rendszerekben 
a multipolarizálódó világunkban jelen cikkemmel, néhány adalékkal 
szolgálhatok a szövetség – semlegesség biztonsági dilemmája elemzésé-
hez, kiemelt figyelemmel Ausztria esetleges NATO tagságának reális al-
ternatívájára. 

Történelmi előzmények 

Az Európában jelentős múltra visszatekintő Habsburg-monarchia 
a XX. század elején már nem volt elsőrangú nagyhatalom. Az 1867-es 
kiegyezés után létrejövő Osztrák-Magyar Monarchia (továbbiakban: 
Monarchia) területi kiterjedését tekintve (600.000 km2 ) nagyobb volt, 
mint Franciaország, vagy az 1871-ben egyesített Németország, továbbá 
a 35 milliós létszám3, a kor viszonyait tekintve Közép-Európában jelen-
tősnek volt mondható. 

Az alkotmányos monarchia - mint nagyhatalom – a kor színvonalá-
nak megfelelő modern, dinamikus gazdasági mutatók tekintetében azon-
ban az előző kedvező kép már mást mutat. Ipara korszerűtlen volt, pl.: 
kevesebb vasat és szenet termelt, mint a hússzor kisebb Belgium. A na-
gyobbrészt külföldi tőkeimport felhasználásával működő ipar a lakosság 
10 %-ának adott munkát, és a vasúthálózat kiépítésében is még csak a 
kezdeti lépéseknél tartott.4 A Magyar Királyság jóvoltából gabonaterme-
lésben az európai élvonalhoz tartozott, így Nyugat-Európa fejlett ipari or-
szágai és Kelet-Európa elmaradott agrár államai között mintegy a közép-
ső helyet foglalta el. 

Társadalmi-politikai berendezkedésére is a középső helyzet volt jel-
lemző. A XIX. század második felében lezajlott forradalmak felszámol-
ták ugyan a középkori kötöttségek nagy részét, de a feudalizmus egyes 
maradványai az antidemokratikus alkotmányos monarchia konzervatív 
rendszerében tovább éltek. Gyökeresen különbözött Nyugat-Európa egy-

                                                      
3 Oroszország és Németország mögött a harmadik, melyben az összlakosság 3 
%-át kitevő kiképzett férfilakosokból álló mintegy milliós tömeghadsereg alap-
jának megteremtésére volt lehetősége. 
4 Konek Sándor: Magyar birodalom Statisztikai Kézikönyve folytonos tekintettel 
Ausztriára. Budapest, 1878. 
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séges gazdasági rendszerén, a népek szintén egységes etnikai közösségén, 
továbbá a parlamentarizmuson alapuló rendszerállamaitól csak úgy, mint 
Kelet-Európa abszolutisztikus államaitól. 

A kapitalizmus fejlődése a gazdaság egységesítése irányába hatott 
ugyan, de a társadalom hordozta a 11 nemzethez – nemzetiséghez-5való 
tartozás történelmi örökségét, ami jelentősen befolyásolta a Monarchia 
szövetségi politikáját. A határokon belüli legnagyobb 5 nemzet (nemze-
tiség)6 élt a határokon belül a teljes lélekszámával, míg a többi 6, a ha-
tárok mentén kialakult vagy alakulóban lévő nemzetállamok etnikai kö-
zösségéhez tartozott. A szövetségek kialakítását nehezítette, hogy az 
európai nagyhatalmak a Monarchia határain belül és kívül jelentkező 
regionális törekvések lokális támogatóivá váltak. 

Ebben a történelmi helyzetben természetesen a semlegességi politika 
nem lehetett cél, sokkal inkább a két- vagy többoldalú, erős nemzetközi 
szövetségek kiépítése annak érdekében, hogy azok eredményesen és ag-
resszíven szolgálják a Monarchia Németországban, Itáliában és a Balká-
non folytatott birodalmi nagyhatalmi érdekeit.  

A meglévő szövetségek tükrében az úgynevezett várakozó semleges-
séggel csak egy-egy adott esetben, mint a be nem avatkozás politikai 
módszerével7találkozhatunk. A poroszellenes politika tükrében Bismarck 
közeledését elutasítva a dualista Monarchia 1870-augusztusában csatla-
kozott az európai hatalmak franciabarát tömörüléséhez, a Semlegesek Li-
gájához, bízva a franciák gyors győzelmében. Ez azonban fordítva kö-
vetkezett be, és a porosz győzelmeket követően Poroszország az egységes 
német állam bázisává vált, így a hőn áhított német egység nem osztrák 
vezetés alatt valósult meg. Ebben a helyzetben a vesztes és revansvágyó 
francia külpolitikához kapcsolni a Monarchia sorsát veszedelmes lett vol-
na, így nem maradt más lehetőség, mint Poroszország új németországi ál-
lásainak elismerése, vele a történelmi rokoni szálakon alapuló baráti 
együttműködés, melyben a már meglévő német-orosz jó viszony lehető-
séget teremtett Kelet-Európa nagyhatalmával8is rendezett kapcsolatok ki-

                                                      
5 Osztrák-németek: 20 %.; magyarok 20 %- az összlakosság %-ban. 
6 Magyar-cseh-szlovák-horváth-szlovén. 
7 1870-71 közötti francia-porosz háborúban az 1870.VII.18-i közös miniszterta-
nács egyhangú határozata a semlegességről.  
Diószegi István: Ausztria-Magyarország p.40-63. 
8 Oroszország, az 1873-as Három Császár Szövetsége alapján. 
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építésére. Ezek után az osztrák külpolitika súlypontját Kelet-Európa régi-
ói9jelentették. 

Európa nyugati és középső felében végbement nemzeti átren-
deződés, továbbá a Monarchia nyugaton teret vesztett szövetségi politi-
kájának kudarca után, annak külpolitikai aktivitása a Balkán felé for-
dult, melynek jelentős részére a belső működési válságokkal küzdő, a 
több évszázada fennálló és kizárólagos szuverenitását a XIX. század vé-
gére egyre nehezebben érvényesíteni tudó Oszmán-birodalom fennható-
sága alá tartozott. 

A dinasztikus alapokon nyugvó, egyrészt a terjeszkedő szláv politi-
ka, másrészt a konzervatív status quo fenntartása érdekében kezdetben 
Oroszország megértő együttműködést tanúsított. A keleti kérdés10 megol-
dásában az európai liberalizmus azonban a Monarchiának az orosz bázisú 
szláv terjeszkedés megállítását szánta, mely megmutatkozott az orosz-
török krími háborúkban11 is. A Monarchia semleges álláspontja a I. krími 
háborúban súlyos helyzetbe hozta Oroszországot, mely a Monarchia se-
gítsége nélküli kapitulációhoz vezetett. Ez azonban paradox módon ron-
totta a Monarchia külpolitikai helyzetét, hiszen a német egység orosz se-
gítséggel jött létre és a lengyel önállóság hagyományos szószólója 
Franciaország is már a vesztes Oroszország kegyeit kereste, Anglia pedig 
a keleti kérdés megoldása miatt nem akarván újabb háborút Európában 
szintén a Monarchia ellen politizált. 

A lengyel kérdésben12a Monarchia támogatta ugyan Galícia önálló-
sági törekvéseit, azonban a magyar nacionalista politikusok hallani sem 
akartak erről. 

Az olasz kérdést13 illetően a kialakult konzervatív status quo alapján 
ezeket a területeket ( Dél-Tirol és Isztria) a Monarchia meg akarta tartani, 

                                                      
9 Galíciát az Észak-keleti, míg a Balkánt a Dél-keleti régióhoz sorolva. 
10 Keleti kérdés: Az oszmán birodalom felbomlása után a Balkánon etnikai alapú 
nemzetállamok kialakulása, vagy a Monarchia és Oroszország birodalmi érdekei 
szerinti megosztottság érvényesüljön. 
11 1854-1856. közötti I. orosz-török krími háború. Anglia és Franciaország Törö-
kországot támogatja. 1873-78. II. orosz-török krími háború. 
12 Az önálló Lengyelország nem létezett a XIX. század második felében, a szö-
vetséges birodalmak a megszállása alatt volt a XVIII. század végétől. 
13 A mai Észak-Olaszország egyes részei a Monarchiához tartoztak az I. világhá-
ború végéig.  
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így nagyhatalmi érdekösszetűzésbe került Olaszországgal a Balkán újra-
felosztását érintően. 

Ezek a bonyolult, 2-3 nagyhatalom szerződésekkel megpecsételt ha-
talmi érdekeire épülő erős szövetségi rendszerek, majd a hozzájuk kap-
csolódó önálló nemzeti létüket etnikai alapon kovácsoló államok csaptak 
össze az I. világháborúban abban a reményben, hogy a Római Birodalom 
bukását14 követő Keleti Frank Birodalom, továbbá a nyugati és keleti ke-
reszténység jól elhatárolható és máig létező biztonságpolitikai törésvona-
lán a megoldatlan kérdésekre erőszakos, a biztonság ekkor kizárólagos-
nak tartott katonai módszereivel találjanak választ. A központi hatalmak 
kezdeti sikerei után egyrészt a szövetségi szerződéshez csatlakozó orszá-
gok átállásai, a háború végén harcolni már nem akaró katonaság jelen-
tős balra tolódása, másrészt az USA háborúba lépése vereségre ítélte az 
állóháborút kikényszerítő és a katonai patthelyzetben a központi hatal-
mak részéről elfogadható békében reménykedő Monarchiát. 1918-
októberében Budapesten, Bécsben, Prágában és Zágrábban Nemzeti Ta-
nácsok alakultak, melyek kimondták a Habsburg dinasztia trónfosztását 
és az önálló államok megalakulását15. A béketeremtés azonban nem Wil-
son amerikai elnök 14 pontja alapján, hanem Franciaország – mint a kon-
tinens legnagyobb győztes állama – hatalmi érdekein nyugodott. Ezzel 
végérvényesen megszűnt egy Európa biztonságát évszázadok óta alapve-
tően meghatározó nagyhatalom, és az 1918-utáni európai békerendszer-
ben16egy viszonylagosan homogén, szövetségi köztársaság államformájú 
osztrák nemzetállam jött létre 1920-ban. Nem csatlakozott a német fel-
sőbbrendű fajelmélet etnikai alapokon egy nemzetté történő teljes össze-
kovácsolódásának demagóg politikai gyakorlatához, így 1938-ban Néme-
tország a belső reakció segítségével megszállta a jelentős ellenállásra 
képtelen és egyik szövetségi rendszerhez sem orientálódó Ausztriát. 

A II. világháborút követően az 1945 utáni európai békerendszer17 
létrejöttét már jelentős ideológiai különbségek is jellemezték. A korábbi 
szövetségi rendszerekben a magántulajdonra épített társadalmi rend en-
nek minden határon túli egyéni és társadalmi gyorsítása volt a cél – a há-
borús eszközökkel is, ezzel szemben a bolsevizmus előretörésével a kapi-

                                                      
14 i.sz.476-ban. 
15 Zeman, Z.A: Der Zusammenbuch des Habsburgerreiches 1914-1918 Wi-
en.1963.p.230-252. 
16 1.sz.vázlat: Az európai békerendszer 1918 után. 
17 2.sz.vázlat: Az európai békerendszer 1945 után. 
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talista termelési viszonyok megdöntése lett a végső célja a háborús győz-
tes Szovjetunió és a köré csoportosuló országok szövetségi rendszereinek. 

Ebben az időszakban Ausztria biztonságpolitikai dilemmája az volt, 
hogy a háborús sebektől ismét vérző Európában az évszázados tapaszta-
latok alapján folytassa-e az Atlanti Charta18modern, demokratikus elve-
in nyugvó új szövetségi rendszerekbe való aktív integrálódást, vagy csat-
lakozzon a Szovjetunió által megszállt területeken politikailag, ideológi-
ideológiailag balra tolódott kormányok diktatórikus irányvonalához, 
mely egyre inkább újra egy tömbösödő és bipolarizálódó Európához ve-
zet. 

Ausztria helyesen ismerte fel ezen utóbbi megoldás minden törté-
nelmi alapot nélkülöző voltát, továbbá azt, hogy az akkor katonailag na-
gyon erős és a történelmi szláv terjeszkedés addigi legnagyobb mértékű 
eredményét elérő Szovjetunióval szemben csak a nagyhatalmak által ga-
rantált semlegesség19a szuverén nemzetállam egységét megtartó egyedüli 
alternatíva. Mindkét világháború elemzésének tapasztalatai is azt mutat-
ták, hogy a katonai erő alkalmazási elveinek két- és többoldalú szövetségi 
meghatározásával, a kölcsönös segítségnyújtási kötelezettségek definiálá-
sával, külön biztonságpolitikai célokkal, új mozgósítási stratégiákkal, 
erős katonai szövetségek létrehozása volt a cél, mely csak kikényszerített 
eredményeket hozhatott. A hidegháborús európai biztonsági környezet-
ben nézetem szerint Ausztria fejlődését pozitívan segítette az örökös 
semlegesség deklarációja. A két világrendszer Európában tömbösödő or-
szágai a katonai erők- és eszközök asszimetriája alapján a plurális de-
mokráciák a háborús veszély elhárítására törekedtek, míg a szocialista or-
szágok a hagyományos erőkben meglévő fölényük alapján egy 
ideológiailag megalapozottnak vélt háború megvívására készültek a XX. 
Század 50-es és 60-as éveiben. 

 

                                                      
18 1941. augusztus 14. F. D. Roosevelt elnök által fogalmazott, majd a Szövetsé-
gesek és további 26 ország által aláírt biztonságpolitikai alapdokumentum. J.V. 
Sztalin 1941. szeptemberében aláírta, de csak a Szovjetunió számára előnyös 
pontjait tartotta be. 
19 1955. évi államszerződés alapján az osztrák alkotmány „örökös semlegesség”-

et deklarált. 
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Az 1960-as évek közepétől kialakuló általános katonai erőegyensúly 
mellett azonban bizonyos egyenlőtlenségek a biztonságpolitikai célokban 
és az intézményesedett szervezetekben továbbra is megmaradtak. Ebben a 
helyzetben és az enyhülés politikai légkörében a semlegesség gyümöl-
csöző volt Ausztria számára. Katonai kiadásait csak a szükséges nemzeti 
biztonságpolitikai célok megvalósításának mértéke határozta meg, hiszen 
szuverenitását a két katonai tömb vezető nagyhatalmai kölcsönösen ga-
rantálták, és az elrettentés / fenyegetés nagyhatalmi dilemmái sem érintet-
ték. Ausztria a két világrendszer határán a politikai és ezen belül termé-
szetesen a biztonságpolitikai híd szerepét eredményesen töltötte be az 
első, a második és a harmadik20 világ országaival kialakított nemzetközi 
együttműködése során, miközben természetszerűen folyamatosan megtar-
totta az első világhoz tartozó politikai, gazdasági és társadalmi orientált-
ságát. 

A biztonságpolitika és a biztonsági stratégia osztrák nézetrend-
szere napjainkban 

A XXI. század hajnalán osztrák biztonságpolitikát a hivatalos ál-
lami politika részeként, annak célját megvalósító eszközrendszerként ér-
telmezik, amelyben a biztonsági stratégia, mint alkalmazott módszer je-
lenik meg.  

Az osztrák nemzeti biztonsági stratégia főbb összetevői: 

• A nemzeti belső és külső cselekvési szabadság, megőrzése, 
megragadása; 

• A háborút elhárító béke összes eszközrendszere, az azokkal 
való optimális manőverezés; 

• A politikai tényezők elsődlegessége térben és időben; 

• Nem a biztonsági kockázat okának legyőzése, hanem a biz-
tonságpolitikai cél elérése az elsődleges; 

                                                      
20 A három világ elmélet. Az első világ: A kapitalista világ; A második világ: A 

szocialista országok; A harmadik világ: Az el nem kötelezettek, az önálló 
nemzetállammá lett katonai tömbökön kívüli fejlődő országok. 
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• Összhang a nemzetközi rendszer új biztonsági struktúrájá-
val;21 

• A nemzeti függetlenség biztosítása; 

• A szövetségesekkel megvalósított fegyverzetellenőrzésen ala-
puló kollektív biztonság;22 

• Azonos biztonsági és stabilitási körülmények, követelmények 
és következmények minden európai ország számára. 

Ezek a biztonságpolitikai összetevők akkor fogalmazódtak meg, 
amikor a XX. század 90-es évei elején új biztonsági kihívások jelentek 
meg Európában: 

• Megszűnt a kelet-nyugat ideológiai alapú szembenállása; 

• Feloszlott a Varsói Szerződés, majd a Szovjetunió is átalakult; 

• A délszláv átalakulás során új nemzetállamok jöttek létre; 

• Európa igénye az önmeghatározásra és az önrendelkezésre23. 

Hiba lenne azt az egyoldalú következtetést levonni, hogy az ideoló-
giai, mentális és biztonságpolitikai vákuumban, Európában megterem-
tődtek az általános béke feltételei, hiszen megmaradtak bizonyos straté-
giai jelentőségű kockázati tényezők, nevezetesen: 

• Etnikai, vallási, gazdasági, regionális konfliktusok a délszláv 
térségben, a Balkánon és a FÁK 24 országaiban; 

• Az orosz nagyhatalmi törekvések feléledése; 

• A NATO-orosz és az amerikai-orosz kapcsolatok működésé-
nek eredményessége; 

• Az esetleges posztkommunista átalakulás veszélyei; 

 

 

                                                      
21 3.sz.vázlat: Az Európai Biztonsági Rendszer országainak elvi struktúrája. 
22 4.sz.vázlat: A kollektív biztonsági struktúra főbb elemei. 
23 5.sz.vázlat: A Párizsi Charta (1990. november) főbb elvei. 
24 FÁK: Független Államok Közössége. Alapítva: 1991. december 21. 
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• Az európai integrációs folyamat problémái;25 

• A globalizációs folyamat negatív hatásai. 

Napjainkban is folyik a vita a politikai és a biztonságpolitikai cse-
lekvőképesség elsődlegessége mellett megvalósuló Európa jövőbeli biz-
tonsági rendszerének alapkövetelményeiről, a biztonsági rendszer nyitott-
ságáról és szerkezeti szabadságáról, a határok minden önálló államra 
vonatkozó egyforma biztonságáról és azok védelméről, továbbá az integ-
ráció szükségességéről. Ez utóbbit több részterülete mellett a katonai in-
tegráció lehetősége teszi érdekessé. Itt térhetünk vissza a szövetség – 
semlegesség dilemmájára, melynek történelmileg kialakult alternatívái az 
előzőekben elemzésre kerültek. 

A mai semlegesség tartalmában már távolról sem az 1955. évi hely-
zetet tükrözi. Akkor a semlegességet az ország biztonságpolitikai straté-
giájának tartották és láttuk az előzőekben, hogy az nem cél, csupán esz-
köz. A XXI. század elején a semlegesség alatt a nagyhatalmi érdekektől 
csökkentett függőség alapján inkább Ausztria szuverenitásának megőrzé-
sét értik. Az ország már ezer szállal integrálódott a multipoláris európai 
biztonsági rendszer intézményesült elemeibe. A katonai elem a hideghá-
ború végeztével háttérbe szorult a biztonságpolitikai tényezők között, de 
természetesen hatása nem elhanyagolható. Az USA katonailag a világ 
vezető országává vált, politikailag és gazdaságilag pedig a globalizáció 
erősíti a multipoláris biztonsági környezet kollektív biztonság irányába 
ható trendjét. Természetesen hosszan elemezhetnénk a tartós béke nem-
zetközi garanciái feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó realista és li-
berális nézetrendszereket, a bipoláritású vagy multipoláritású biztonsági 
rendszerek történelmileg kialakult, illetve kialakuló alternatívái tükrében. 
Mindkét nézetrendszer szakértői azonban abban egyetértenek, hogy 
minden érdekelt fél részvételével a nemzetközi biztonsági rendszerek in-
tézményesült fórumain kell a megoldást tárgyalásos úton megtalálni. 

Kérdés, hogy a konszenzusos döntéseket hozó, politikai céljaiban és 
nemzetközi funkcióiban megújult NATO, mint az Euro-atlanti Biztonsági 
Közösség egyik alapvető garanciája – közös katonai doktrínájával, az 
egyre egységesebb védelmi tervezési rendszerével, a többnemzetiségű 

                                                      
25 Kiemelt figyelemmel a politikai, intézményi, nem kormányzati szervekre, a 

multinacionális vállalatok globalizációt erősítő hatásaira, továbbá a katonai 
integrációs problémákra. 
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harci kötelékek reagáló erőivel, a befogadó nemzeti támogatás (HNS)26 
egységesen szabályozott követelmények szerinti polgári és katonai előfel-
tételeinek esetleges megteremtésével – milyen mértékben fogadható el a 
NATO Partnerség a Békéért (PfP)27 programjában annak kezdete óta te-
vékenyen és eredményesen résztvevő Ausztria számára. 

Arra is kell gondolnunk azonban, hogy a kormányzati pozícióban 
lévő mindenkori politikai elit és a lakosság esetlegesen eltérő véleményt 
képviselhet. Egy közvélemény kutatás során a megkérdezettek 60 %-a ál-
lította, hogy a stabilitás és a közös biztonság mellett meg kell tartani a ré-
gi semlegességet. Ebben a kérdésben azonban a lakosság távolról sem 
egységes. Más a véleménye az ország nyugati részében, Tirol tartomány-
ban lakóknak, akik az un. Észak-dél irányú regionális szempontokat he-
lyezik előtérbe, mint az ország keleti részén élőknek, akik a hagyomá-
nyosabb, Kelet-Nyugat irányú regionális problémákra érzékenyebbek. 
Megint más a fiataloké, akik többségükben pacifista alapon utasítják el a 
NATO csatlakozást. 

Összegzett következtetések 

Történelmi bázison értékelve az eddigi tapasztalatokat összességé-
ben megállapíthatjuk: 

• Az osztrák politika az elmúlt 150 évben igen aktív volt; 

• 1918-ig olyan szövetségeket hozott létre, vagy vett részt ben-
nük, amely az európai hatalmi viszonyokat folyamatosan el-
lensúlyozó módon mindig valamelyik ország, vagy 
országcsoport ellen irányult, és csak időnként helyezkedett 
semleges álláspontra; 

• A hidegháború évtizedeiben a semlegesség alapján a bizton-
ságpolitikai híd szerepet betöltve aktívan és eredményesen 
politizált; 

• Integrálódott az önállósodó Európa számos intézményesített 
nemzetközi szervezeteibe; 

                                                      
26 HNS: Host Nation Support. 
27 PfP: Partnership for Peace. 
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• A kollektív biztonságpolitikai garanciákat jelenlegi multipo-
láris világunkban a fegyverzetellenőrzésben és az EBESZ28 
(OECD) országaiban látja; 

• A szövetség – semlegesség ciklikusan ismétlődő biztonság-
politikai dilemmájában a lakosság és a hatalmi ágak megosz-
tottak;  

• Az Euró-atlanti integrációs folyamat keretén belül nagy nyo-
más nehezedik rá a NATO tagságot illetően. 

Véleményem szerint még ebben a kormányzati ciklusban, vagy a 
nem túl távoli jövőben népszavazást fognak kiírni, amely referendum a 
liberálisok és a nosztalgikus konzervatívok demokratikus küzdelmére a 
népakaratot tükröző választ fog adni. 
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