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Egy kritikus kézikönyv 

(Békés Márton: Az amerikai neokonzervativizmus. Egy kisiklott 
ellenforradalom. Budapest: Századvég Kiadó, 2008) 

Norman Podhoretz, a Commentary című magazin egykori főszerkesztője 1996 már-
ciusában a neokonzervativizmust méltató esszéjében meglepő módon úgy fogal-
mazott: az eszme halott, méghozzá nem kudarcai, hanem éppen ellenkezőleg: si-

kerei miatt. A neokonzervativizmus, érvelt Podhoretz, megszűnt különbözőnek lenni az 
amerikai konzervativizmustól, és bár ez korántsem azt jelenti, hogy az ellenforradalom elérte 
volna minden célkitűzését, „a konzervativizmus előtt álló feladatok megoldásához minden 
tekintetben a neokonzervativizmus hagyatéka szolgál majd iránymutatóul” (Podhoretz, 
1996). A szerző mégoly óvatos győzelmi jelentése 2009-ből visszanézve elhamarkodottnak 
tűnik, ma már inkább úgy érezni: bármilyen utat járt is be a neokonzervativizmus, képvi-
selőinél kevés megosztóbb szereplője volt az amerikai – és a globális – politikai közösség-
nek. A neokonok a kezdetektől fogva ellenséges vizeken eveztek: belpolitikájukat a haladó 
baloldal reakciósnak, kül- és biztonságpolitikai célkitűzéseiket a klasszikus konzervatívok 
túlfűtöttnek, az idővel egyre nagyobb számban jelentkező kritikusok egyenesen (neo)im-
perialistának nevezték. Lépten-nyomon jelentek meg „az összeesküvést” leleplező kiad-
ványok, melyek azt hivatottak „bebizonyítani”, hogy voltaképpen Leo Strauss filozófustól 
a Bush-adminisztráció „birodalmi” külpolitikájáig bezárólag a teljes amerikai politika vala-
miféle neokonzervatív konspiráció áldozata lett volna.  

A „neokon vita” az utóbbi években Magyarországon is megjelent, és a kevés pozitív 
kivételtől eltekintve mind ez idáig nélkülözte azt a szintetizáló szándékú munkát, ami a 
zsurnalizmus szintjéről a tudományos szférába emelte volna a polémiát. Békés Márton 
könyve (Békés, 2008b) egyszerre kerüli ki és viseli magán a neokonzervativizmus értel-
mezésének ebbéli kettősségét: a munka első fele precíz és tisztázó szándékú eszmetör-
téneti vizsgálódás, míg a „félresiklott ellenforradalomnak” a nemzetközi rendszerben 
betöltött szerepéről szóló második egyben markáns értékítélet is, mely világosan leszö-
gezi: eljött az ideje a neokonzervativizmus utáni konzervativizmusnak. Állásfoglalásá-
hoz bel- és külpolitikai „programot” is rendel: Békés szerint a neokonzervatívoknak 
vissza kell térniük a belső kulturális háború megnyerését segítő amerikai mítoszhoz, 
külpolitikájukat pedig teljes egészében „leszerelve” egy befelé forduló, „nyugalma-
sabb” nemzetközi szerepvállalást kell magukévá tenniük. A vitára alkalmas ajánlások 
megítélése előtt azonban mindennél fontosabb tisztázni: kik azok a neokonok?    

*
Az amerikai neokonzervativizmus jelentősége megértésének kulcsa a kultúra és annak 
a 20. század második felében tapasztalt válsága (Lánczi, 2003). Ez vezette a korábban 
baloldali, liberális gondolkodókat arra a felismerésre, hogy valójában saját közegük, a 
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felvilágosodásra és a progresszióra hivatkozó tudományos és politikai elit tesz magá-
évá olyan eszméket, valamint célkitűzéseket, amelyek veszélyeztetik Amerika klasszi-
kus liberális intézményrendszerét és a hidegháborús közegben az ország nemzetbiz-
tonsági érdekeit is. 

Egy eszme születése
A Demokrata Párt az Egyesült Államokban két jóléti fordulatot hajtott végre a 20. szá-
zadban: a Roosevelt elnök nevével fémjelzett New Deal az 1930-as évek világgazdasági 
válságára adott válaszként lerakta a mai amerikai jóléti rendszer alapjait, a Johnson-
adminisztráció Great Society programja pedig megkísérelte mindezt továbbvinni, kibő-
víteni és a méltányosság elvét az általánosság gyakorlatára felcserélni. Nem véletlen, 
hogy a későbbi neokonzervatívok elsőként a társadalomtudósok soraiból kerültek ki, 
és a The Public Interest című folyóirat hasábjain kezdték meg a „társadalommérnökség” 
(social engineering) elleni érveiket koherens világkép formájában artikulálni. Minden 
mindennel összefüggött: az egyre szélesebb körre kiterjesztett központi kormányzati 
jóléti politikák és a mögöttük húzódó felvilágosult szellemiség, a társadalomba való 
beavatkozás negatív következményei és a munka presztízsének hanyatlása, a kapita-
lizmus elutasítása és a „függőség kultúrájának” elterjedése. 

Mindezek a jelenségek hamar ráébresztették Irving Kristolt és szerzőtársait, hogy 
valójában mindvégig „kulturális konzervatívok” voltak (Kristol, 1995: 31. o.). Vagyis a 
szabadság, a közösség és a hagyomány intézményeinek elszánt védelmezőiként szem-
bekerültek az 1960-as évek ellenkultúrájával, annak minden bel- és külpolitikai vonatko-
zásával. A „kinagyított” kép tehát úgy fest, hogy két kultúra került egymással szembe: az, 
amelyik hisz a közjó létezésében és ennek minden morális következményében, valamint 
ezzel szemben az, amelyik tagadja ezt és az egyén bárminemű korlátozásában a mo-
dern despotizmus valamilyen formáját látja. Gertrude Himmelfarb megközelítésében: egy 
nemzet, de két kultúra, vagyis egy olyan megosztottság, ahol a konzervatívok számára 
a közösségi lét egyben a teljes demokratikus közösség „morális szövetének reparálását” 
jelenti (Himmelfarb, 2001: 35. o.). Ezt látták veszélyeztetve a neokonzervatívok az 1960-
as évekre: a domináns liberalizmus megkérdőjelezett mindent, ami a „régi renddel” volt 
összefüggésben, így a hagyományos családmodellt, a tekintélyt, a szerintük „abszolu-
tista”, tehát kirekesztő igazságfogalmat, végső soron pedig magát a nyugati kultúrát és 
az azt fenntartó intézményeket, az egyetemeket. Békés Márton könyvének első része 
pontosan „ágyazza be” az amerikai konzervativizmus politikai filozófiatörténetébe a 
neokonzervativizmus megjelenését, korai szerveződését. A szerző precíz, jól válogatott 
idézeteivel és a legfontosabb mozzanatok kiemelésével árnyaltan rajzolja meg a haladó 
baloldalisággal szembeni kiábrándultságtól az 1980-as elnökválasztásra önálló politikai 
tényezővé, Ronald Reagan elnökben a Fehér Ház első (egyetlen?) neokonzervatív elnö-
két támogató mozgalom és szellemiség erejének mibenlétét. 
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A neokonzervativizmus eszmei és politikai-mozgalmi befolyása tehát az 1980-as évekre 
tagadhatatlanná vált. Találóan fogalmazza meg Békés Márton, hogy „noha a nyolcvanas 
évtized, a Reagan-korszak nemcsak az övék volt, de az határozottan megállapítható, 
hogy politikai vélekedésük lényegében minden eleme szerephez jutott benne” (Békés, 
2008b: 300. o.). Bár már ezt megelőzően is többször érezni, hogy Békés Márton szerint 
hol „siklott ki” a neokonzervativizmus, a könyvnek az 1989 előtti politikatörténetét fel-
dolgozó szakaszai, főként a belpolitikára fókuszáló fejezetrészek fontos elemei a – mind 
ez idáig egyébként hiányos – magyarországi neokonzervatív recepciónak: a munka a 
sokszor értetlenségből és ismerethiányból bírált irányzat kiteljesedéséhez bőségesen 
dokumentált forrásul szolgál. Ha másra nem is vállalkozott volna, a szerző már ez-
zel jelentős lépést tett az utóbbi évtizedek egyik legellentmondásosabb mozgalmának 
demisztifikálása érdekében. Annak ellenére, hogy Békés félreérthetetlenül állást foglal a 
neokonzervativizmus 1990-es évekbeli külpolitikai iskolává válásával kapcsolatban, ku-
darcként, mi több: végzetes stratégiai hibaként értékelve azt, álláspontja alátámasztásá-
ul nem mulasztja el végigkísérni azokat az évtizedeket, amikor Irving Kristol és a hozzá 
csatlakozó társadalomtudósok kizárólag a szociálpolitika és a jóléti rendszer válságával 
voltak elfoglalva. Erre azért is szükség van, mert valójában innen, a neokonzervatívok 
világképéből kiindulva lehet megérteni mindazt, ami a külpolitika egyes – mégoly vita-
tott – elemeiben később visszaköszön, mind az „elsőgenerációs”, tehát a hidegháborús, 
mind az 1989 utáni neokonok okfejtéseiben és állásfoglalásaiban. 

Francis Fukuyama szerint a neokonzervatívokat a kezdetektől fogva „masszív an-
tikommunizmus” jellemezte (Fukuyama, 2006: 15. o.) – ez az „alapállás” önmagában 
ragadja meg mindazt, amire a teljes eszmerendszer végül felépült. Az antikommu-
nizmus ugyanis egyszerre bír bel- és külpolitikai, morális és közgazdasági jelentés-
tartalommal, valamint ezekből fakadó következményekkel.1 Az antikommunizmus 
ugyanis magába foglalta a sztálinizmussal – egyben minden totalitarizmussal – szem-
beni elvi alapállást, a bűn relativizálásának elutasítását, továbbá a haladó szellemiségű 
baloldal új társadalmi mozgalmainak és az ellenkultúrának antitézisét. Ugyanebből 
fakadt a neokonzervatívok demokráciavédelme is, vagyis az a straussiánus ihletésű 
meggyőződés, hogy akár belső, akár külső fenyegetés esetén az amerikai alkotmányos 
intézményrendszer melletti kiállás morális kötelesség. Ugyanerre vezethető vissza a 
neokonzervatívok által vallott anti-egalitarianizmus, ami széles körű következtetések 
levonására alkalmas. Nem utolsósorban pedig az antikommunizmus segít megmagya-
rázni azt is, mi tette sajátossá, minden korábbi elnök külpolitikájától gyökeresen eltérő-
vé, és ezzel összefüggésben egyben sikeressé az Egyesült Államok nemzetközi szerep-
vállalását a Reagan-érában, a hidegháború utolsó szakaszában. 

Békés Márton elvi-filozófiai alapvetései is ugyanezt a gondolkodásmódot tükrözik. 
Szerinte az amerikai neokonzervativizmus által végrehajtott „három nagy ellenforradal-
mi aktus” (Békés, 2008b: 139. o.) egyrészt az ellenkultúra, a relativizmus és posztmodern 
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nihilizmus elleni következetes fellépésben, másrészt a kapitalizmus etikájának megvédé-
sében, végül pedig a külpolitika győztes hidegháborús stratégiává változtatásában ra-
gadható meg. Ez az önmagában is nehezen túlbecsülhető eredmény azt is jelentette, hogy 
a neokonzervatívoknak mindössze néhány évtized leforgása alatt sikerült rácáfolniuk 
Lionel Trilling 1950-ben megfogalmazott meglehetősen pesszimista hangvételű megálla-
pítására, mely szerint az Egyesült Államokban a liberalizmus „nemcsak a domináns, ha-
nem az egyetlen intellektuális tradíció” (idézi Micklethwait and Woolridge, 2004: 43. o.). 

A kisiklás természetrajza 
A neokonzervatívok tehát az 1980-as évekre elérték, amit lehetett: koherens, az amerikai 
politikai gondolkodás addigi főáramától különböző, újszerű eszmerendszerrel, az ehhez 
szükséges háttérintézményekkel és a döntéshozatalban részt venni kész politikusokkal 
sikeresen juttatták kifejezésre érdekeiket, váltak kezdeményezőkké és az amerikai po-
litikai diskurzus megkerülhetetlen szereplőivé. Az újdonság, az újszerűség és az ezzel 
együtt járó, olykor konfrontatív fellépés a neokonzervatív belpolitikában is tetten érhető 
volt, leginkább azonban mégis a külpolitika, az államközi kapcsolatok szférájában jelent 
meg legmarkánsabban, egyben máig legvitatottabb módon. Békés könyve ezen a pon-
ton vált irányt: egy korábban megjelent írásának megállapításaival (Békés, 2008a) egy-
becsengően ugyanis a szerző, félretéve az eszmetörténeti és politikai filozófiai részeknél 
következetesen képviselt elemzői attitűdöt, ezúttal kendőzés nélkül fogalmazza meg 
véleményét arról, miért is van szüksége az Egyesült Államoknak, az amerikai konzerva-
tivizmusnak és a világnak a neokonzervatívok utáni új konzervativizmusra. 

„Az ötödik korszak, amely a neokonzervativizmus kisiklásának ideje is egyúttal, a 
posztbipoláris világrend felbomlásától számítandó, és nagyon korai volna bármit is meg-
állapítani a végével, de kimenetelével kapcsolatban is. Nagyon valószínű azonban, hogy 
az amerikai konzervativizmus ma ismét korszakhatárhoz érkezett, amelyben nagy sze-
repe van a neokonzervativizmus domináns meggyőződéssé és hamarosan kisiklott ide-
ológiává válásának” – írja (Békés, 2008b: 244. o.). Megállapítása jól rímel korábbi cikkére, 
melyben a posztbipoláris neokonzervativizmus „forradalmi tendenciáját” elemezve arra a 
következtetésre jut: annak demokráciaterjesztő idealizmusa „már a bolsevizmussal rokon 
vonás” (Békés, 2008a: 78. o.). Hogy megértsük, a szerző honnan jutott erre a sarkos végkö-
vetkeztetésre, érdemes röviden felvázolni a neokonzervatívok külpolitikai programját, azt 
elhelyezni a nemzetközi kapcsolatok elméletében, és megvilágítani: milyen környezetben 
jelent meg a hidegháború utolsó évtizedében, a berlini fal leomlása és a World Trade Cen-
ter elleni terrortámadások közti intervallumban (11/09–09/11), majd pedig szeptember 11. 
után. Ez a három szakasz ugyanis a nemzetközi kapcsolatok újkori történetének merőben 
eltérő fázisainak feleltethető meg, vagyis a változás kényszerét jelentette minden, a nem-
zetközi rendszerben megjelenő szereplő, így az Egyesült Államok számára is. 

A neokonzervatívok újszerűsége éppen abban rejlett, hogy mindhárom korszakban 
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saját vízióval és ahhoz társított külpolitikai napirenddel tudtak a nyilvánosság elé lép-
ni. Reagan elnöksége alatt kulcsszerepet vállaltak az elnök nevével fémjelzett doktrína 
gyakorlatba történő átültetésében, az 1990-es években elsők között írták le, hogy a bipo-
laritás megszűnése történelmi pillanat az Egyesült Államok számára, legvitatottabb sze-
repvállalásukként pedig szeptember 11. után szintén ők fogalmazták meg a nemzetközi 
kapcsolatok és a nemzetközi jog addigi paradigmája komplett lecserélésének szükséges-
ségét. A három, egyébként merőben eltérő korszakon átívelő neokonzervatív külpolitika 
lényege úgy fogalmazható meg: Washington és az egész nemzetközi közössége érdeke 
azt kívánja, hogy Amerika jelen legyen a világban, akár katonai erejére támaszkodva is. 
Irving Kristol – a Békés által következetesen bírált „új” neokonzervatív William Kristol 
édesapja – úgy fogalmazott: bár „nincsenek a külpolitikára vonatkozó neokonzervatív 
hittételek, csupán a történelmi tapasztalatokra támaszkodó attitűdről lehet beszélni”, 
maga is megemlít négy elemet, amelyek valamilyen formában rendre visszaköszönnek 
(Kristol, 2003: 168. o.). Ezek az amerikai patriotizmus, a nemzetközi szervezetekkel szem-
beni szkepticizmus, a „barát” és „ellenség” mindenkori megkülönböztetése, valamint 
a nemzeti érdek földrajzi kategóriákon, vagyis az államhatárokon túlmutató érvénye-
sítése. Még tömörebben – szintén az idősebb Kristol szavaival – megfogalmazva: saját 
irányt kell szabni egy olyan külpolitikának, amely „a wilsoni utópista intervencionizmus 
és az opportunizmustól nem sokban különböző pragmatizmus” alternatívájává válhat 
(Kristol, 1995: 38. o.). A külpolitika ilyen felfogása egyszerre mutat rokon vonásokat a – 
tágabb értelemben vett – realista és idealista amerikai hagyományokkal, ugyanis elfogad-
ja adottságként a biztonságukért küzdő államok által dominált nemzetközi rendszert, de 
kifejezetten arra törekszik, hogy lehetőleg minél több téren jelenjenek meg az Egyesült 
Államok által képviselt, univerzálisnak tételezett értékek. A neo kon zer vatívok külpoli-
tikai napirendjét a kezdetektől fogva ez a kettősség jellemezte: a mérföldkőnek számító 
1985-ös Reagan-doktrína is egyszerre hivatkozott a feltartóztatás és a visszaszorítás poli-
tikájára (vö. Magyarics, 2000: 421–422. o.), ahogyan a 2002-ben elfogadott Nemzetbizton-
sági stratégia is egy helyen szól a megváltozott posztbipoláris nemzetközi környezetről 
és az Egyesült Államok által terjeszteni kívánt értékekről.  

Nem lehet tehát egyszerűen realistának vagy idealistának nevezve kijelölni a 
neokonzervatív külpolitika „helyét”, mert teljes egészében egyik tradícióhoz sem tar-
tozott, és a mai napig sem tartozik. Az 1980-as években határozottan szembement a 
realizmussal, élesen bírálva a Kissinger nevéhez fűződő diplomáciát és az enyhülés 
politikáját, a Szovjetunió felbomlása után is kitartott a katonai költségvetés nemzeti 
összterméken belüli súlyának növelése mellett, kritizálta Clinton elnök idealista lépé-
seit, 2001. szeptember 11. után pedig olyan nemzetbiztonsági stratégiát alkotott, ami 
túllépett a klasszikus realista-idealista kettősségen. Ahogyan azt az amerikai realizmus 
egyik legbefolyásosabb képviselője, Henry Kissinger volt külügyminiszter 2004-ben 
végül elismerte: „Az érdekközpontú külpolitika pártfogóinak rá kell jönniük, a demok-
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rácia támogatása olyan alapvető cél, amit be kell építeni az Egyesült Államok politiká-
jába. […] A külpolitikában a demokrácia fontos szerepének hangsúlyozói megnyerték 
az intellektuális csatát” (Kissinger, 2004: 53. o.). 

Ezért az intellektuális győzelemért súlyos árat fizettek a neokonzervatívok, és ezt Bé-
kés Márton is jól látja: az 1990-es évek során lezajlott generációváltás – melyet, kis túl-
zással, apák és fiúk stafétaváltásának is lehet ábrázolni – korántsem zajlott viták nélkül, 
és a Reagan revolution idején még egységes tábor az ezredfordulóra egy széles, olykor 
széttartó, befolyásos, azonban sokszor megosztott közösség képét mutatta. „Az apák 
után a fiúk generációja következett: William Kristol (Irving Kristol fia), Robert Kagan 
(Donald Kagan fia), John Podhoretz (Norman Podhoretz fia) és Daniel Pipes (Richard 
Pipes fia)” (Békés, 2008b: 324. o.). Jól látja a szerző, a nemzedékváltás tartalmi, lényegi 
elmozdulást eredményezett: a külpolitika-központú gondolkodás minden korábbinál 
jobban felerősödött, tulajdonképpen ez különböztette meg a neokonzervatívok tábo-
rát a többi döntéshozótól. Eközben egy szociológiai profilváltás is lezajlott, hiszen az 
eleinte főként az akadémiai szférában tevékenykedő politikatudósok, szociológusok 
és közgazdászok helyét 2001-től átvették a Bush-kormányzatban az adminisztráció kü-
lönböző szintjein szerepet vállaló politikus neokonzervatívok. Igaz, az ő jelenlétüket és 
befolyásukat a külső szemlélők hajlamosak túlhangsúlyozni. Nem véletlenül fogalmaz 
úgy Max Boot, hogy a neokonzervatívoknak „egyetlen képviselőjük sem volt a legfelső 
vezetésben” (Boot, 2004: 45. o.).2 

Jól látja Békés is: ennek a profil- és nemzedékváltásnak következményei voltak, jólle-
het a következtetések terén néhol talán hiba csúszik az érvelésébe. Hiszen mikor a szerző 
azt állítja, „a neokonzervatív ellenforradalomból […] forradalmi neokonzervativizmus 
lett”, ezt – többek között – azzal indokolja, hogy az új neokonzervativizmus már nem is 
konzervatív (értsd: realista), hanem „az amerikai egypólusú erő és az idealizmus” hibrid-
je (Békés, 2008b: 379). A valóságban a neokonzervatív külpolitika sosem volt tisztán rea-
lista, mindig bátran merített az amerikai idealizmus hagyományából, hiszen pont erre, az 
Egyesült Államok morális kötelezettségvállalásaira hivatkozva kezdte bírálni a Nixon–
Kissinger fémjelezte republikánus enyhüléspolitikát. Megtartva viszont a Békés által hiá-
nyolt realizmust, ugyanazok a neokonzervatívok, akik mindvégig a Reagan-doktrína és a 
konfrontatív, értékközpontú hidegháborús külpolitika lelkes támogatói voltak, 1990-ben 
az erőpolitika fenntartása mellett törtek lándzsát, akkor is, amikor a berlini fal leomlásá-
nak napjaiban a nyugati világ politikusainak jelentős része az „új világrend” triumfálásá-
ban már a fegyverek korának alkonyát vélte látni. A nemzetközi kontextustól függetlenül 
a neokonzervatívok „soha nem féltek kimondani azt, amit hazájuk érdekeiről és azok 
ellenfeleikről gondoltak vagy tudtak” (Böszörményi, 2008: 117. o.), és sosem titkolták azt 
sem, milyen eszközöket tartanak kívánatosnak Amerika érdekeinek érvényesítéséhez.    

Búcsú a fegyverektől? 
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Az Egyesült Államok, írta Robert Kagan, „benne ragadt a történelem mocsarában, s 
hatalmát egy olyan hobbesi anarchikus világban gyakorolja, amelyben a nemzetközi 
szerződések és szabályok megbízhatatlanok, és ahol a valódi biztonság és a liberális 
rend védelme és terjesztése még mindig a katonai hatalom birtoklásának és felhaszná-
lásának függvénye” (Kagan, 2002: 22. o.). Mi tehát a neokonzervativizmus 2001. szep-
tember 11. után? Egy birodalmi ideológia, az egypólusú világ hegemón Amerikájának 
szellemi és politikai fegyvertára, új bolsevizmus?

A New York-i terrortámadások elemi erővel világítottak rá, hogy a második világ-
háború után felépített nemzetközi jogi és biztonságpolitikai architektúra, valamint a 
vesztfáliainak nevezett fogalmi keret alkalmatlanná vált a nemzetközi rendszer krízis-
helyzeteiből való kilábalásra. Az államközpontúságra épülő fogalmak egyik pillanatról 
a másikra veszítették el jelentőségüket akkor, amikor az ellenség egy globális terrorista 
szervezet formájában jelent meg, a – nem mellesleg a hidegháborús logikára szerveződő 
– katonai szövetségek és az ENSZ fellépését szabályozó jogi normák pedig praktikusan 
légüres térbe kerültek. Elvesztette magyarázó szerepét az a keret, amiben az 1945 utáni 
nemzetközi kapcsolatok évtizedeken át több-kevesebb sikerrel értelmezhetők voltak.  
A neokonzervatívok ezt a helyzetet ismerték fel, és kínáltak rá egy stratégiát, amely 
máig talán a leginkább vitatott mind az akadémiai, mind a politikai szférában. Az 
Egyesült Államok vezető szerepére hivatkozó, a korábbi nemzetközi jogi előírásokat 
átértelmező dokumentum (National Security Strategy, 2002) kétségtelenül ellentmondá-
sos, magában foglalva mindazt, ami a posztbipoláris neokonzervativizmust jellemzi. 

A Békés Márton által leginkább kifogásolt univerzális demokráciaexportőr szándék, 
valamint a megelőző csapásmérés doktrínájának átértelmezését és kiszélesítését célzó 
kísérlet a neokonzervatív teoretikusok és döntéshozók grand oeuvre-jeként szándékozta 
valóban új alapokra helyezni a nemzetközi kapcsolatok rendszerét. A politikai projekt 
gyors sikerére építő szándék Irakban kudarcot vallott, ehhez nem fér kétség – a kérdés 
csak az, ténylegesen kisiklott-e ezzel az „új”, 21. századi neokonzervativizmus, végleg 
elhagyva gyökereit és eszméit. A szerző, alig meglepő módon, egyértelmű igennel vála-
szol a kérdésre, mert állítása szerint a hegemóniára törekvő neokonzervatívok egyszerre 
kettős problémát jelentenek az eszme fundamentális célkitűzései számára. „A hegemónia 
helyett a realizmus – a neokon külpolitika eredeti elméleti alapja – célja az erőegyensúly 
megteremtése. […] A realizmus a külpolitikai elemzésben ódzkodik minden ideológiai 
megfontolástól” (Békés, 2008b: 227. o.). Kérdés: vajon beszélhetünk-e még valójában a 
„tiszta” realizmus időszerűségéről a 21. században? Létezik-e még a szerző által kívána-
tosnak tartott erőegyensúly akkor, amikor 1989-et követően mind ez idáig a nemzetközi 
rendszer Amerikán kívüli szereplői egyszer sem fogtak össze annak érdekében, hogy 
így képezzenek valódi hatalmi ellenpólust Washingtonnal szemben. Úgy tűnik, mintha 
az Egyesült Államok ma éppenséggel a realista iskola hatalmi egyensúlyelméletének cá-
folatául szolgálna, és a vele szemben formálódó koalíció hiánya mégiscsak a Békés által 
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kárhoztatott egyik „új” neokonzervatív, Charles Krauthammer állítását igazolná vissza. 
Eszerint a posztbipoláris világ geopolitikai valósága az „egyetlen hatalmi pólus, a nyu-
gati világ csúcsát megtestesítő Amerika” (Krauthammer, 1990: 24. o.).3 Olykor úgy tűnik, 
Békés Márton vitája az új neokonzervatív politikusokkal és teoretikusokkal inkább a 21. 
századi nemzetközi rendszer hatalmi struktúrájával szembeni elégedetlenségből fakad, 
ebben azonban a neokonzervatívoknak és az általuk támogatott amerikai politikusok-
nak történetesen kisebb a szerepe, mint azt a könyv sugallja. A „neokonzervatív kiált-
ványként” is felfogható 2002-es Nemzetbiztonsági stratégia kétségtelenül kerüli a kon-
szenzust – vajon nem pontosan azon belátásból fakadóan, hogy maga a posztbipoláris 
és 09/11 utáni – „posztvesztfáliai” – nemzetközi rendszer az, amelyben a korábbi logiká-
ra épülő stratégiai és biztonságpolitikai gondolkodás irrelevánssá vált?

Egy másik konzervativizmus óhajtása    
Békés Márton könyve egyedülálló a magyar nyelven a neokonzervatívokról megjelent 
szakirodalmi kínálatban. Az első monográfia, amely azzal az igénnyel íródott, hogy 
egy korszak lezárulásával megpróbáljon értelmezési keretet adni egy olyan jelenség-
nek, amelyik eddig Magyarországon inkább a vélemény, semmint a megalapozott 
tudás által vezérelt vitának volt kitéve. Az amerikai neokonzervativizmus 2009-ben, 
ifjabb George Bush elnök hivatalból távozásakor korszakhatárhoz ért, olyanhoz, ami-
ről egyelőre csak annyit tudni: lezárta a neokonzervatív eszme és politika első, átfogó 
szakaszát. Ennél többet a jövőt illetően felelősséggel kijelenteni egyelőre nem lehet, 
legfeljebb az eddigiek alapján egy „új” neokonzervativizmussal kapcsolatos várakozá-
sokat megfogalmazni. 

A sort Francis Fukuyama nyitotta még 2006-ban, amikor megjelentette After the 
Neocons című könyvét, címében jelezve írásának célját (Fukuyama, 2006). Az amerikai 
politikatudós munkáját több hasonló szellemiségben íródott mű követte, és ebbe a kép-
zeletbeli sorba illeszkedik Békés Márton könyve is. A szerző a neokonzervatívoknak 
javasolt programjával azt üzeni: az Egyesült Államok diplomáciájának vissza kellene 
térnie a jacksoniánus nacionalista tradícióhoz, vagyis az eddigi aktivista külpolitikát 
feladva a legszigorúbban definiált nemzeti érdekekre építve félretenni az utóbbi évek-
évtizedek missziótudatát annak érdekében, hogy továbbra is nagyhatalom marad-
hasson (Békés, 2008b: 236–238. o.). Ez a „javaslat” azonban mindenképpen túlmutat a 
neokonzervatívoknak szóló üzeneten, mert implicite a teljes nemzetközi rendszer ma-
gatartásmódjának átalakulását igényli. Nem nehéz ugyanis belátni, hogy a saját földraj-
zi határai mögé visszahúzódó-visszavonuló Amerika éppúgy szolgálhatja egy valóban 
sokpólusú globális rend kiépülését, mint egy apoláris, vagyis tényleges vezető nélküli 
káosz megszületését. Ez utóbbira már szolgáltatott példát a nemzetközi rendszer, ami-
kor a két világháború közötti évtizedekben az amerikai kormányzat úgy döntött, nem 
avatkozik be a tengerentúli konfliktusokba; a következmények ismertek.  
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Békés Márton tehát merész vállalkozásra szánta el magát: könyvével új neokon zer va-
tivizmust, és egyben új nemzetközi rendszert is óhajt. Napjaink eseményeit figyelve nyu-
godtan kijelenthetjük: a kettő közül ez előbbi lesz a könnyebb feladat. 

Szabó Márk

Jegyzetek
 1 A nemcsak a neokonzervatívok által előszeretettel citált idézet Richard M. Weaver filozófus 1948-

ban született könyvének címe: Ideas Have Consequences.  
 2 Egy ponton a szerző is tévedésbe esik, hiszen könyvében például Condoleezza Rice-t is a 

neokonzervatívok közé sorolja, holott a volt külügyminiszter a 2000-ben kifejezetten a Clinton-ad-
minisztráció aktivista külpolitikája ellen foglalt állást (Rice, 2000). 

 3 Más kérdés, hogy maga Krauthammer egyébként sosem volt a demokratikus globalizmus híve, és kifeje-
zetten tévedésnek tartotta ennek összemosását a neokonzervativizmussal. Szerinte az előbbi túl idealisz-
tikus és utópisztikus, ehelyett javasolta ő a Békés Márton által lehetetlennek nevezett (vö. Krauthammer, 
2004: 187–188. o. és Békés, 2008b: 325. o.) demokratikus realizmust, ami egy megszorítóbb, az univerzá-
lis-idealisztikus iskolánál visszafogottabb megközelítése a nemzetközi kapcsolatoknak. 
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