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Magyarics Tamás                                  Állandóság és változás

Az EgyEsült ÁllAmok hEgEmóniÁjÁnAk

gEopolitikAi és strAtégiAi hÁttErE

Az Egyesült Államok 1945-ben története során egyedülállóan kedvező kül- és 
belpolitikai helyzetbe került; Otto von Bismarcknak az Egyesült Államokkal 
kapcsolatos megállapítása, mely szerint „a Jóisten különös gondot”1 visel rá, be-

igazolódni látszott. A nemzetközi erőviszonyok talán nem is alakulhattak volna jobban 
Washington számára. A világrendet erőszakosan megváltoztatni kívánó, s e törekvésé-
hez jelentős erőket felvonultatni képes két nagyhatalom, Németország és Japán totális 
vereséget szenvedett a világháborúban. Némileg paradox módon, pontosan azon állam 
gyakorlati gyámsága alá kerültek, melynek a hatalmát meg akarták törni.

Japán esetében ez egyértelműbben nyilvánult meg: az amerikai „Cézár”, Douglas 
MacArthur tábornok szinte egyeduralkodóként határozta meg politikai, gazdasági és 
társadalmi életének átalakítását. Az új japán alkotmányt lényegében amerikai szakem-
berek írták, és vetélytárs nélkül tudták az amerikai típusú demokráciát megvalósítani 
a szigetországban. A potenciális rivális kiiktatása a lehető legdrasztikusabb módon, az 
atombomba bevetésével történt. A Truman-adminisztráció egyrészt – a Csendes-óceáni 
szigetharcok tapasztalataiból kiindulva – el akart kerülni egy, a fő japán szigetek elleni, 
minden bizonnyal súlyos áldozatokkal járó inváziót. Másrészt – esetleg tudomást szerez-
ve Joszif Sztálin „ars poeticájáról”, mely szerint minden győztes befolyása odáig terjed, 
ameddig a katonái eljutnak – a szovjet vezetéssel szemben Franklin D. Rooseveltnél sok-
kal gyanakvóbb Harry S. Truman addig akarta a Japán elleni háborút befejezni, mielőtt 
a Vörös Hadsereg egységei megjelentek volna Tokióban. A jó fél évszázaddal később 
sokat emlegetett „demokráciaexporthoz” a legyőzött Japán megfelelő laboratóriumnak 
bizonyult.2

Németország esetében az amerikai vezető szerep módosult: egyfelől a Szovjetunió, 
másfelől az amerikai hegemónpolitika önkorlátozó (és ezért közvetettebben végrehajtott) 
módja miatt. A Németország közepéig eljutó szovjeteket, reálisan nézve, nem lehetett 
erővel visszavetni, békésen, megegyezéses módon viszont Moszkva nem volt hajlan-
dó feladni a megszerzett pozícióit. A Németország nyugati felén megvalósult nyugati 
megszálláskor a szövetséges briteknek nem lehetett „nemet” mondani kompenzációként, 
ha már a roosevelti külpolitika egyik célja éppen London megfosztása volt a britek 
nagyhatalmiságát biztosító gyarmatbirodalomtól. Az amerikaiak antikolonializmusa ha-
sonlóképpen hozzájárult Franciaország európai hatalommá történt lefokozásához; Párizs 

1 Otto von Bismarck megjegyzése teljes formában állítólag így hangzott: „A Jóisten különös gond-
ját viseli a bolondoknak, a részegeknek és az Egyesült Államoknak.” H. W. Brands: „The Four 
Schoolmasters”. The National Interest, (Winter 2001/02). 146. o.

2 Tony Smith Németország és Japán 1945 utáni demokratizálását az Egyesült Államok történetének leg-
ambiciózusabb vállalkozásának tartja. Tony Smith: America’s Mission. The U.S. and the Worldwide 
Struggle for Democracy in the 20th Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. 32. o. 
Theodore Draper is egyetértően idézi Tony Smitht. Theodore Draper: „Mission Impossible”. The New 
York Review of Books, 1994. október 6. 632. o.
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megszállási övezethez juttatása mögött elképzelhetően ismét kompenzációs elképzelések 
is szerepet kaptak. Ám a brit és francia jelenlét ellenére, gyakorlatilag az amerikaiak stra-
tégiai elképzelései érvényesültek egész Nyugat-Németországban; a cél itt is az amerikai 
típusú demokrácia megvalósítása volt. Ebben az esetben az NSZK föderális berendezése 
formájában még az amerikai típusú decentralizálás is szerepet kapott.

Franklin D. Roosevelt az 1943. januárban, a marokkói Casablancában rendezett ta-
lálkozón még legszorosabb szövetségesét, Winston S. Churchillt is meglepve, a „feltétel 
nélküli megadásban” jelölte meg a szövetségesek háborús végcélját. A sok vitát kiváltó elv 
egyik lehetséges magyarázata az elvekért folytatott háborúk természete: ezekben nincs 
helye a kompromisszumnak, a lehetséges cél kizárólag a teljes győzelem lehet.3 A má-
sik valószínű magyarázat egy olyan amerikai „nagy stratégiában” rejlik, amiről eddig 
aránylag kevés szó esett. Az ellenséges hatalmakkal szembeni „feltétel nélküli megadás” 
politikáját logikailag hozzá lehet kapcsolni a már említett antikolonializmushoz, mely a 
briteket és a franciákat kívánta a háború utáni amerikai világrend kialakításában mellék-
szereplővé lefokozni. Franklin D. Roosevelt ugyanis „Európát vissza akarta vonultatni a 
világpolitikától”.4 Azaz Washington az ellenséges nagyhatalmakon túl lehetőség szerint a 
szövetségeseket is el akarta távolítani az útból, hogy az amerikai liberális internacionalista 
világrendnek nevezett nemzetközi rendszert minél kevesebb ellenállással szemben kelljen 
megvalósítania a világháborút követően. Washingtonban arra a következtetésre juthattak, 
hogy a britek és a franciák 1919-ben lehetőséget kaptak egy új világrend kialakítására, s a 
nyers hatalmi politika alkalmazásával látványos kudarcot vallottak. Az amerikaiak az új 
világrendet egy sokkal bonyolultabb és finomabb katonai, politikai, gazdasági, társadalmi 
és kulturális hálózattal kívánták megvalósítani, amely mögött azonban mindig ott volt 
„adu ászként” az óriási katonai fölény: az atombomba időleges monopóliumától a 2000-
es évek valóságáig, amikor az amerikai katonai költségvetés nem sokkal maradt el a világ 
összes többi államának hasonló célokra költött összesített büdzséjétől.

E „nagy stratégia” mögött felsejlik az amerikai történelemben az egyik legszívósab-
ban jelen lévő mítosz, mely szerint „kezdetben az egész világ Amerika volt”. Az Egyesült 
Államok sikertörténetének egyik fontos – ha nem legfontosabb – ideológiai kulcsa az, 
hogy az amerikai földrészen a bevándorlók újrakezdhették az életüket és a semmiből 
„felépíthették” magukat, s ugyancsak nagyon szerény kezdetek után sikerült nekik egy 
világhatalmat is létrehozniuk. Az újrakezdés azonban az egyének és az állam szintjén 
is tabula rasával indult, s a semmiből való építkezés, illetve a „kreatív rombolás” és 
utána az újjáépítés eszméje beívódott az amerikai pszichébe. Az amerikaiak az euró-
pai politikai, gazdasági és társadalmi modelleket több szinten – kezdve James Monroe 
geostratégiai doktrínájától Henry James egyes regényeiig – reménytelenül ódivatúnak 
tartották. Két lehetőség állt előttük: vagy elzárkóznak tőlük, vagy eltörlik azokat és a sa-
játjaikat ültetik a helyükbe. Az első világháború után az előbbit próbálták meg, a második 
után az utóbbihoz folyamodtak.

3 Henry A. Kissinger: Diplomácia. Budapest: Panem–McGraw-Hill–Grafo, 1996. 40. o.
4 John Lamberton Harpert idézi Robert Kagan: „Power and Weakness”. Policy Review, No. 113. http://

www.policyreview.org/JUN02/kagan_print.html, 14. o.
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Természetesen az „egész világot” metaforikusan kell érteni, hiszen a világháborút 
követően a Szovjetunió, majd rövidesen Kína is sokak számára követendő alternatívát lát-
szott kínálni. Azonban, paradox módon, a kommunista tömb léte is az amerikaiak kezére 
játszott az ún. „szabad világban”. Az Egyesült Államok vezető szerepét több helyen még 
azok az államok is elfogadták, amelyek egy többpólusú világban nem szükségszerűen 
támogatták volna Washington külpolitikáját, illetve esetenként nem fogadták volna el az 
amerikai „demokráciaexportot”. Esetükben a kommunistaellenesség felülírta az Egyesült 
Államok politikája iránti fenntartásokat. Ennek a magatartásnak egyik legjobb példája 
Helmut Schmidt szociáldemokrata kancellárnak a Carter-kormányzat által szorgalma-
zott, fokozott sugárzású (neutron) bomba európai telepítésére vonatkozó reakciója volt. 
Jóllehet a kancellár és az SPD támogatóinak többsége elvből és gyakorlati szempontokból 
sem tartotta szerencsésnek az amerikai döntést, a szövetségi kötelékek és a potenciális 
szovjet fenyegetés miatt mégis támogatták azt.5 Némileg hasonló dilemmát ugyanilyen 
módon oldott meg néhány évvel később Helmut Kohl az amerikai Pershing-II-es és az ún. 
cirkálórakéták németországi telepítésével kapcsolatban. Más szavakkal: az amerikai ve-
zetésű szövetségi rendszer egyik legfontosabb összetartó ereje a külső (szovjet) fenyegetés 
volt; ez sokszor megkönnyítette Washington helyzetét, amikor a hidegháború alatt akár 
egyoldalúnak is nevezhető lépéseket tett. A hidegháború után már nem működött auto-
matikusan ez a rendszer. Ismételten Németország példáját lehet a kontraszt illusztrálására 
felhozni. A vietnami háború legalább annyira népszerűtlen volt az NSZK-ban, mint az 
iraki háború Németországban; ám míg az előbbi esetében a vezetők, Konrad Adenauertől 
Willy Brandtig, legfeljebb zárt ajtók mögött, bizalmas körben hangoztatták fenntartásai-
kat, addig 2003-ban Gerhard Schröder kihátrált az amerikaiak mögül az ENSZ BT-ben, 
újraválasztási kampányának egyik elemévé a Bush-kormányzat külpolitikáját tette, sőt 
egy ad hoc Párizs–Berlin–Moszkva „tengely” is létrejött Washington ellen. Ha azonban 
fontos megemlíteni az amerikaiak szövetségeseinek esetenkénti „önkorlátozását”, akkor 
ugyanilyen fontos Washington hasonló magatartását is hangsúlyozni. Az 1945 utáni ame-
rikai hegemónia egyik legfontosabb jellemzője az önkorlátozás volt; az amerikai liberális 
világrend az Egyesült Államok érdekszférájához tartozó államok – igaz, néha csak for-
mális – bevonása volt a döntéshozatali mechanizmusba. A legkézenfekvőbb példát az 
Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) adja, amelyben hivatalosan minden 
résztvevő egyenlő szavazati joggal rendelkezik, és az egyhangúság elve biztosítja 
azt, hogy egyes államok akarata ellen ne lehessen döntéseket hozni. Természetesen 
a gyakorlatban az amerikai álláspont nagyobb súllyal esett a latba, mint egy pár 

5 Kérdésként merülhet fel, hogy mennyire volt valós a szovjet katonai fenyegetés, vagy pedig Moszkva 
az ütközőzóna (Közép-Európa) elfoglalásával nem is kívánt tovább terjeszkedni. Az Egyesült 
Államok vezetése a hidegháború alatt mindvégig a szovjetek agresszív szándékára hivatkozott. 
A dilemmát bizonyos fokig azzal lehet áthidalni, hogy a kölcsönös percepció is fontos tényező volt 
a hidegháborús szembenállásban, amelyben mindkét fél ismételten nagyobbnak tüntette fel a másik 
jelentette veszélyt, mint amilyen az valójában volt. James Doolittle tábornok 1954-ben kijelentette: 
„[A Szovjetunió] célja a világuralom bármilyen eszközzel és bármilyen áron ...” Idézi: H. W. Brands: 
„The Idea of the National Interest”. Diplomatic History, Vol. 23. No. 2. (Spring 1999). 251. o. William 
D. Walker III. Melvyn P. Lefflert idézve megjegyzi, hogy az Egyesült Államok a „veszély percepci-
óban” is fölényre törekedett a Szovjetunióval szemben. William O. Walker III.: „Melvyn P. Leffler, 
Ideology, and American Foreign Policy”. Diplomatic History, Vol. 20. No. 4. (Fall 1996). 664. o.
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tízezres nagyságú haderővel rendelkező kis államé, de az illúzió legalább megvolt, és 
Washington, talán Donald Rumsfeld védelmi miniszternek a müncheni biztonságpolitikai 
konferencián elmondott, éles vitát kiváltó beszédéig, kínosan be is tartotta a nyilvánosság 
előtt ezt az elvet.

A kölcsönös önkorlátozás mellett az amerikai hegemónia egy másik kulcsfontosságú ele-
me az Egyesült Államok szolgáltató jellege volt. E politika legnagyobb haszonélvezője a két 
volt világháborús ellenség, Németország és Japán volt, illetve – tágabb értelemben – Nyugat-
Európa és a Távol-Keleten Japán mellett elsősorban Dél-Korea és Tajvan. A „szolgáltató” 
jelleg mindenekelőtt katonai-biztonsági téren nyilvánult meg. Washington katonai „vé-
dőernyőt” húzott e térségek fölé, s alatta az érintett államok korábban soha nem látott 
forrásokat tudtak biztosítani a belső fejlődésre, és korábban soha nem látott jóléti rendsze-
reket tudtak teremteni. Hiba lenne mindezt az Egyesült Államok filantróp szándékainak 
tulajdonítani. Az ideológiai magyarázat két mozzanatra is utalhat. Egyfelől a wilsoni 
liberális internacionalizmus alapja a demokrácia mint államforma elterjesztése volt, ab-
ból a meggondolásból kiindulva, hogy a demokráciák nem háborúznak egymással – a 
tétel empirikus bizonyítása még elég csekély bizonyító anyagra támaszkodik. Másfelől 
adva volt a kommunista ideológiával való küzdelem, mely gyakorlatilag a hidegháború 
központi kérdése volt: ki nyeri meg a „szívekért és agyakért” folytatott küzdelmet. Nyugat-
Európa gazdasági (valamint politikai és társadalmi) újjáépítésének szellemi atyja, George 
C. Marshall világosan látta ezt a dilemmát, amikor megfogalmazta: a jóléti társadalmak 
felépítése azért szükséges, mert „tele hassal” az emberek nem támogatnak semmilyen 
radikális, forradalmi mozgalmat akár a jobb-, akár a baloldalon. Ennek a politikának 
hosszabb távú hatásaival most szembesül az atlanti szövetség: az ún. képességszakadék 
egyre szélesebbé vált a NATO fennállásának évtizedeiben, s az eredmény egy egymással 
egyre kevésbé kompatibilis amerikai és európai szövetséges haderő; illetve, hogy pon-
tosabban és árnyaltabban fogalmazzunk, az európai szövetségesek nemzeti haderejének 
mindössze csekély hányada képes a megfelelő technikai szinten együttműködni az ame-
rikaiakkal. Mindehhez járul még a NATO közvetlen „szolgáltató” jellegének eltűnése, 
azaz a Varsói Szerződés haderejének elrettentése vagy, adott esetben, annak támadása 
esetén az elhárítása. Helyébe a sokkal közvetettebben közös érdekeket szolgáló, „területen 
kívüli” funkciók léptek, amelyekhez az expedíciós képességek még inkább hiányoznak 
az európaiak döntő többségénél, mint a területvédelmi képességek, nem is szólva azok 
belpolitikailag nehezebben „eladható” voltáról.

Részben ebből következett az amerikai kül- és biztonságpolitikában mindig is meglévő, 
bár többnyire csak látensen létező egyik alapvető jellemzőjének, az unilateralizmusnak a 
megerősödése. Az egyoldalú lépésekre való hajlam ugyancsak több forrásból táplálkozott 
az Egyesült Államok története folyamán, és táplálkozik napjainkban is. A legkorábbra 
visszavezethető ok talán a puritánok kiválasztottság tudata, amelynek egyoldalúan vallási 
jellegét az amerikai történelem olyan nagyjai, mint Thomas Jefferson, Abraham Lincoln 
vagy Woodrow Wilson szekularizálták, amikor arról beszéltek – némileg változó re-
torikával –, hogy az Egyesült Államok „az emberiség utolsó és legjobb reménysége”. 
A küldetéstudat és az erkölcsi felsőbbrendűség együtt pedig, kimondva vagy kimon-
datlanul, arra hatalmazza fel az Egyesült Államokat, hogy akár egyedül is, a legjobb 
belátása szerint cselekedjen. Ha a többi ország nem tart vele, az biztosan azért van, 



Magyarics Tamás                                  Állandóság és változás

2012. január 25.         7

mert nem rendelkeznek ezekkel az attribútumokkal. A második világháború után az 
amerikai unilateralista ösztönök a szövetségi önkorlátozás miatt nem a felszínen jelent-
keztek, hanem például olyan kérdésekben, hogy Washington az európaiak „feje fölött” 
tárgyalt Moszkvával az emberiséget létében érintő nukleáris kérdésekről.6 Az amerikai 
unilateralista gondolat másik forrása a hidegháború utáni amerikai és európai geopo-
litikai gondolkodás bizonyos mértékű divergenciájában keresendő. Robert Kagan sokat 
emlegetett dichotómiája szerint az európaiak egy kanti világban (szeretnének) élni, míg 
az amerikaiak a hobbesi nemzetközi anarchiát sokkal adekvátabbnak látják napjaink 
nemzetközi helyzetének leírására.7 A szemléletbeli és a képességek közötti különbségek 
egymást erősítik. Amiatt, hogy a Szovjetunió felbomlása után Európa legtöbb országá-
ban a védelmi kiadások jelentősen csökkentek („békeosztalék”), az Egyesült Államokban 
immár, némi joggal, arra is hivatkoznak, hogy az unilateralizmusuk kényszerűségből fa-
kad: abból a tényből, hogy az európai szövetségesek még akkor is képtelenek hatékonyan 
együttműködni, ha arra megvan a politikai akarat.8 A helyzetet, némi túlzással, akár for-
dított unilateralizmusként is jellemezhetjük, amennyiben az európai szövetségek többsége 
nem hajlandó és/vagy nem képes megfelelő szinten tartani a védelmi kiadásait. Teszik 
ezt időnként még azzal a hátsó szándékkal is, hogy ha válságosra fordul a helyzet, akkor 
az Egyesült Államok a NATO. 5. cikkelyének szellemében úgyis kisegíti a bajba jutott 
államot vagy államokat. A fentiekhez még annyit érdemes hozzátenni, hogy a poszthi-
degháborús nemzetközi helyzetben az Egyesült Államokat ért (vélt vagy valós) kihívások 
katonai kezelése nem fenyegetett egzisztenciális veszélyeket is hordozó háborúval, ezért 
Washington könnyebben folyamodott ehhez az eszközhöz. Mindehhez adalékként meg 
kell jegyezni, hogy az Egyesült Államok fegyveres erőinek a potenciális ellenfelekkel 
szembeni óriási fölénye is abba az irányba terelte a politikai vezetést, hogy az ország 
szempontjából a legnagyobb előnyt biztosító „terepre” vigye a konfliktusok megoldását.

A második tényező rideg reálpolitikai meggondolás volt. Jóllehet, Németország ese-
tében az újrafegyverkezést az európaiak is hevesen ellenezték, Japán esetében kizárólag 
az amerikaiak határozták meg a védelmi kiadások rendkívül alacsony szintjét (a bruttó 
nemzeti össztermék egy százaléka), valamint azt is, hogy a szigetország csak védelmi 
képességeket fejleszthet ki. Egyértelmű volt, hogy sem az amerikaiak, sem az európaiak 
nem akartak még egy katonailag erős Németországot, illetve az Egyesült Államok nem 
akart egy potenciális katonai riválist a Csendes-óceán térségében sem. A katonai hegemó-
nia biztosítása a hidegháború körülményei között azért is célszerű volt, mert a nukleáris 
fegyverek feltalálásával minőségileg más szintre kerültek egy, a nagyhatalmakat is érintő 
háború lehetséges következményei, így a katonai képességek koncentrálása egy logikus 
megelőző politikának is felfogható. Az amerikai vezetés nagy erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy atommonopóliuma megmaradjon 1945 után. Ennek jegyében született 
a Baruch-terv, mely nemzetközi ellenőrzés alá kívánta helyezni a nukleáris technológiát 

6 A Charles de Gaulle fémjelezte, egy Washingtontól és Moszkvától „egyenlő távolságot” tartó Európa 
megteremtéséről szóló kezdeményezések részben erre az amerikai felfogásra adott lehetséges vála-
szok voltak.

7 Robert Kagan: Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order. New York: 
Knopf. 2003.

8 A nyugat-balkáni háború, Irak és Afganisztán példája sorolható fel ebben az összefüggésben.
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és az ahhoz szükséges legfontosabb nyersanyag, az uránérc forgalmát. Miután ez a terv, 
elsősorban a – Berija felügyelete alatt a saját atombombájuk előállításán nagy erőkkel 
dolgozó – szovjetek ellenállásán megbukott, Washington legalább a saját befolyási öve-
zetében próbálta a monopóliumot megtartani. Az 1946-os McMahon-törvény, mely az 
1950-es évek végéig volt érvényben, a korábbi partnert, Nagy-Britanniát is kizárta a le-
hetséges nukleáristechnológia-transzferből. A törvény visszavonása után az amerikaiak 
és a britek még a nyilvánosság előtt is szópárbajba keveredtek a létrehozandó brit nukle-
áris elrettentő erő függetlenségéről; végül a „kettős kulcs” („dual key”) amerikai ötletét 
elvetették ugyan, ám a brit nukleáris tengeralattjárókat amerikai rakétákkal szerelték fel. 
Az amerikai–brit vita is hozzájárult ahhoz a francia döntéshez, hogy Párizs önálló force 
de frappe-ot hozzon létre. Az egész kérdéskör egyik aspektusa a „nélkülözhetetlen nem-
zet” státusára való amerikai törekvés volt; az európai biztonság végső elemzésben az 
Egyesült Államok elrettentő („szolgáltató”) erejére támaszkodott.

Ez az amerikai stratégia csak elvétve találkozott európai ellenkezéssel. A történeti 
irodalomban elsősorban John Lewis Gaddis munkássága nyomán elterjedt kifejezéssel 
élve, ezen a területen is működött a „meghívásos birodalom” („empire by invitation”) 
szindróma. A NATO-n keresztül megvalósuló amerikai katonai jelenlét még a legin-
kább különutas Franciaországnak sem volt valójában ellenére, hiszen a hidegháború alatt 
Nyugat-Európa védelmén („az oroszok kint tartásán”) kívül az atlanti szövetség egyik hi-
vatalosan ki nem mondott célja a „németek lent tartása” volt. Az időnként Amerika-ellenes 
retorikához folyamodó nyugat-európaiak is tisztában voltak azzal, hogy az alternatíva 
vagy a szovjet fenyegetéssel szembeni védtelenség, vagy egy újra felfegyverzett – és nuk-
leáris képességekkel rendelkező – Németország lenne.

intézményépítés

Az amerikai külpolitikai hagyományok egy részét George Washington és Thomas 
Jefferson fektette le, a köztársaság korai évtizedeiben. Mindketten óvták az ame-
rikaiakat attól, hogy tartós kötelezettségvállalást tegyenek a nemzetközi életben, 

különösen Európában. Továbbá, Jefferson mellett a föderalisták vezetője, a nyitottabb 
külpolitika híveként elkönyvelt Alexander Hamilton is támogatta azt az alkotmányos 
megkötést, hogy az országot minél nehezebben lehessen háborúba vinni. A számos ideo-
lógiai és politikai ellentét ellenére mindketten úgy vélték, hogy az Egyesült Államoknak 
a novus ordo seclorum megvalósulását az értelemre apellálva és a példa erejével kell elő-
segítenie a világban.9 Az elv legismertebb megfogalmazása John Quincy Adams nevéhez 
fűződik, aki kijelentette: az Egyesült Államoknak nem kell külföldön keresnie legyő-
zendő „sárkányokat”. Ezt a washingtoni–jeffersoni–adamsi szellemi tanácsot – jórészt 
egyszerű geopolitikai és realista okok miatt (az Egyesült Államokat két óceán zárta el 
Európától és Ázsiától; az amerikai állam energiáit a 19. század második feléig a kontinen-
tális terjeszkedés és Észak–Dél konfliktusa kötötte le; az amerikaiak nem rendelkeztek 

9 David C. Hendricksen: „The Renovation of American Foreign Policy”. Foreign Affairs, Vol. 71. No. 2. 
(Spring 1992). 49. o.
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expedíciós képességgel, stb.) – egészen a 19. század végéig betartották az egymást kö-
vető elnökök. Ebben a politikában fordulatot hozott William McKinley, de különösen 
Theodore Roosevelt elnöksége, akik alatt az Egyesült Államok már tengerentúli katonai 
akciókba is bonyolódott. Ám minden ambíciójuk ellenére sem törekedtek arra, s nem 
is kísérelték meg azt, hogy a létező nemzetközi rendszert megváltoztassák.10 A „nyitott 
kapuk” elvét – melyre később az ún. újbaloldali vagy revizionista történészek, elsősor-
ban William Appleman Williams,11 az Egyesült Államok egész külpolitikájának a fonalát 
felfűzték – a századfordulón meghirdette ugyan az amerikai adminisztráció, de sem-
milyen intézményes formát nem öltött az elképzelés. A külpolitikailag rendkívül aktív 
Theodore Roosevelt is szinte teljes mértékben a reálpolitikai hagyományokra támasz-
kodott, így a Monroe-doktrínának az általa jegyzett kiegészítése is azt célozta, hogy az 
európai nagyhatalmak továbbra is tartsák magukat távol az amerikai „földrészek” (Észak 
és Dél) ügyeitől.

Az alapvetően reálpolitikai fogantatású amerikai külpolitikától való szakítást a szak-
irodalom döntően Woodrow Wilsonnak tulajdonítja. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
Wilson elnök nem szakított teljes mértékben a hatalmi politikával; ha kellett, annak alap-
ján alakította az ország kül- és biztonságpolitikáját – annak ellenére, hogy Jeffersonnal 
együtt általában őt is a háború nélkül megvalósítandó globális aspirációk hívei közé 
sorolják, Hamiltonnal vagy Wilson egyik legjelentősebb korabeli politikai ellenfelével, 
Henry Cabot Lodge-dzsal szemben. Az Egyesült Államoknak az első világháborúba való 
belépése sem kizárólag bizonyos elvek – pl. a semlegesek jogainak a háborús körülmé-
nyek közötti védelme – alapján történt. Egy esetleges német győzelem perspektivikusan 
sérthette volna az amerikai érdekeket; a császári Németország a századfordulót megelőző 
és az azt követő években Afrikában, Dél-Amerikában, sőt a Csendes-óceánon is szembe-
került az Egyesült Államokkal.

A wilsoni „hozzáadott érték” két területen azonosítható. Az elnök, az ország fennállása 
óta először, az Egyesült Államok biztonságát hozzákötötte a világ többi részének bizton-
ságához; vagy más szavakkal: bevezette azt a doktrínát, hogy az Egyesült Államok addig 
nem érezheti biztonságban magát, amíg a világ mint egész, nem él biztonságban. A bizton-
ságnak ezt a parttalan felfogását aztán számos utódja vette át a politikai paletta mindkét 
oldalán, és ez a gondolkodásmód több alkalommal is akadályozta, hogy Washington ész-
szerű kompromisszumokat kössön.12 A másik vetület a nemzetközi rend átalakításának 
kísérlete volt; az elnök a hatalmi politikát (reálpolitikát) fel akarta váltani egy nemzetkö-
zi jogon és intézményrendszeren alapuló szisztémával. A rendszer alapintézményének a 
Nemzetek Szövetségét (Népszövetséget) javasolta a háború utáni rendezésről 1919. janu-
árban közzétett tizennégy pontban. A Népszövetség felállítását javasló pont előtt még szó 
volt olyan nemzetközi alapjogokról is, mint például a tengerek szabadsága vagy a nemze-
tek önrendelkezése. A wilsoni liberális internacionalizmus azonban sem külföldön, sem 
belföldön nem kapott kellő támogatást. A világháború utáni békeszerződések a korábbi 

10 Henry A. Kissinger: i. m. 38. o.
11 William Appleman Williams: The Contours of American History. New York: Quadrangle Paperbacks, 

1966; Uő: The Tragedy of American Diplomacy. New York: Dell, 1971.
12 Vö. James Chace – Nicholas X. Rizopoulos: „Grand Stategy. Toward a New Concert of Nations: An 

American Perspective”. www.worldpolicy.org/journal/chase-rizopoulos.html, 2002. július 15.
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háborúkat lezárókra emlékeztettek annyiban, hogy a győztesek minden felelősséget a vesz-
tesekre hárítottak, és súlyoson büntető jellegű békeszerződéseket kényszerítettek rájuk. 
Ezeknek a megalkotásában a Wilson elnök vezette amerikai delegáció is teljes mértékben 
kivette a részét; az más kérdés, hogy a Szenátusban – nagyrészt belpolitikai okok miatt – a 
ratifikáláshoz szükséges kétharmados többség híján az Egyesült Államok formálisan két-
oldalú békeszerződéseket kötött Ausztriával, Magyarországgal és Németországgal 1921 
júliusában. A Népszövetség ugyancsak a nagyhatalmi politika, illetve az amerikai belpo-
litika áldozatává vált, és soha nem tudta betölteni azt a szerepet, amit Woodrow Wilson 
megálmodott a számára.

Annak ellenére, hogy a századfordulón megerősödött az Egyesült Államok ak-
tív nemzetközi szerepvállalását támogatók köre13, az ún. izolacionisták még mindig 
többségben voltak. Gyakorlatilag csak az ország keleti és északkeleti részei voltak túl-
nyomórészt internacionalisták, míg az Egyesült Államok nagyobbik részét képező Délen, 
Középnyugaton és Nyugaton sokkal szkeptikusabbak voltak az emberek abban a kér-
désben, hogy Amerikának bele kell-e folynia a nagyvilág ügyeibe.14 Ám mindenképpen 
árnyalni kell a képet az „internacionalisták” versus „izolacionisták” (akiket időnként 
„nacionalistáknak” is neveznek) vitában. Az utóbbiak az Egyesült Államok prominen-
sebb katonai és politikai szerepvállalását utasították el; különösen azt a népszövetségi 
tagságból eredő kötelezettséget, hogy egy állam által elkövetett agresszió esetén a tagok 
„megfontolják”, hogy milyen lépéseket tegyenek a béke helyreállítására, illetve a konflik-
tus tárgyalásos, békés rendezésére. Ezt sokan, eltúlozva az esetleges kötelezettségvállalás 
tényleges következményeit – ugyanis a Népszövetség nem írta elő az automatikus közös 
fegyveres fellépést az agresszor ellen –, úgy értelmezték, hogy Washington globális mé-
retekben kötelezi el magát a jövőben. A washingtoni–jeffersoni intelmek jegyében, de 
egy teljesen megváltozott geopolitikai környezetben, a Népszövetség amerikai ellenzői 
elvből elutasították a békeidőben történő katonai és politikai kötelezettségvállalást. Ám a 
hamiltoni hagyományok jegyében felkarolták az amerikai gazdasági és pénzügyi aktivitás 
támogatását külföldön. Az Egyesült Államok az 1920-as évekre – részben az ún. második 
ipari forradalom vívmányainak is köszönhetően – a világ vezető ipari és pénzügyi ha-
talmává nőtte ki magát. Az amerikai tőke kulcsszerepet játszott Németország, Ausztria, 
Magyarország és még egy sor ország gazdaságának restaurálásában és valutájának stabi-
lizálásában, miközben az amerikai nagyvállalatok (az autóipartól kezdve az vegyiparig és 
az elektronikai ágazatig) egyre több országban vezető szerepre tettek szert. Az Egyesült 
Államok tehát nem „vonult vissza” a világtól; mindössze egyes területeken még nem vál-
lalta a nemzetközi életben a súlyának megfelelő szerepet és kötelezettségeket.15

Ez a helyzet változott meg gyökeresen a második világháború alatt és után. Még az 1930-
as évek végén is viszonylag erős befolyással rendelkezett az America First mozgalom, mely 

13 A legismertebb „internacionalisták” közé tartozott: Theodore Roosevelt, John Hay, Elihu Root, 
Alfred Thayer Mahan, Henry Adams, Brooks Adams vagy akár az „imperialista” Albert Beveridge 
szenátor.

14 A legelszántabb izolacionista a Szenátusban az idahói William E. Borah és a kaliforniai Hiram 
Johnson volt.

15 Érdemes megemlíteni, hogy napjainkban az Egyesült Államok egyes vezetői Kínától kérik szá-
mon, hogy a súlyának megfelelő szerepet vállaljon a nemzetközi életben, azaz legyen „responsible 
stakeholder”.
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olyan prominens személyek támogatására is számíthatott, mint például Charles Lindbergh 
vagy a történész Charles A. Beard.16 A mérvadó politikai vezetők mindkét nagy pártban 
– így a demokrata Franklin D. Roosevelt és a republikánus Wendell Willkie – egy-
aránt „internacionalisták” voltak, és elkerülhetetlennek látták, hogy az Egyesült Államok 
előbb-utóbb belépjen a háborúba a parlamenti demokráciák oldalán. A döntés erkölcsileg 
könnyebb volt, mint az első világháború idején, amikor a cári Oroszországnak az Entente 
cordiale-ban való részvétele eltüntette a hadviselő felek közötti ideológiai választóvonalat. 
Ugyancsak újdonságot jelentett a megelőző világháborúhoz képest, hogy a Roosevelt-
kormányzat a háború utáni világ intézményeinek tervezését sem hagyta egy majdani 
békekonferenciára. A Népszövetség helyébe egy olyan Egyesült Nemzetek Szövetségét 
képzelt az amerikai vezetés, amely nem kizárólag erkölcsi fórumként fog működni, ha-
nem jogosítványokat kap a határozatai végrehajtásának kikényszerítésére – akár kényszer 
alkalmazásával is.17 Roosevelt elnök, a washingtoni–jeffersoni elvekkel szakítva, először 
a négy csendőr (az Egyesült Államok, Kína, Nagy-Britannia, Szovjetunió) ötletét vetet-
te fel; az elképzelés végül az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó, a testület – nem 
eljárásbeli – határozataival szemben vétójoggal rendelkező tagjában öltött végső formát 
(Franciaország került még az eredeti tagok mellé).

Az amerikai vezetés a világháború után – a realitások figyelembe vételével – mul-
tilaterális fordulatot hajtott végre. A nemzetközi kapcsolatok korabeli vezető amerikai 
teoretikusai, Henry Morgenthautól kezdve Reinhold Niebuhron át Walter Lippmannig, a 
diszciplína realista iskolájához tartoztak, akik óva intettek attól, hogy az Egyesült Államok 
az anyagi lehetőségein túlmutató kötelezettségeket vállaljon („Lippmann-rés”). A „rés” 
kitöltésére Washington az ún. kooperatív hegemóniát alkalmazta; azaz a lehetőségekhez 
mérten bevonta a szövetségeseit is az amerikai globális stratégia megvalósításába úgy, 
hogy azok is előnyöket kovácsolhattak maguknak. A realisták óvatos külföldi tehervál-
lalásával azonban már 1947 márciusában (a Truman-doktrínával) szakított az amerikai 
adminisztráció. A nemzeti érdekeken messze túlmutató, globális kötelezettséget vállalt 
Harry S. Truman, amikor meghirdette, hogy országa az egész világon fellép a kommu-
nizmus terjesztői ellen. A Truman-doktrína fokozta az amerikai elnököknek a bel- és 
külpolitikában korábban is egyaránt szívesen használt taktikáját: a valós helyzet eltúl-
zásával próbálta „eladni” a globális kötelezettségvállalást az amerikai embereknek.18 Az 
eredmény az évek során egy, a valóságtól nagymértékben elszakított retorika lett, olyan 
kétséges vállalkozásokkal, mint például az ún. „dominó effektust” megelőzni kívánó vi-
etnami háború vagy az iraki diktátor, Szaddám Huszein rendszerének megsemmisítése. 
Mindkét esetben olyan apokaliptikus, az Egyesült Államok nemzetbiztonságát közvetle-
nül fenyegető veszélynek írták le a korabeli vezetők Észak-Vietnamot és Irakot, amelyek 

16 Charles A. Beard később az Egyesült Államok második világháborúba való belépésének körülmé-
nyeiről alkotott véleményével ahhoz az „összeesküvés-elméleti” csoporthoz csatlakozott, amelynek 
tagjai meg voltak győződve arról, hogy Franklin D. Roosevelt és adminisztrációja egyrészt tudatosan 
provokálta Japánt, másrészt előre tudott a Pearl Harbor elleni japán támadásról.

17 A „paleokonzervatív” Robert A. Taft republikánus szenátor az ENSZ létrehozását ellenezte, mert úgy 
vélte, hogy az az 1930-as évek New Dealjéhez hasonlóan, döntő mértékben növelni fogja az állam 
szerepét, az egyéni szabadságjogok rovására. Brands: „The Idea of the National Interest”. 249. o.

18 A végletes retorika ősforrását akár a puritán gyarmatosítók megalkuvást nem ismerő vallási nézetei-
ben is kereshetjük, amelyekben kizárólag a „jó” és a „rossz” létezett, minden átmenet nélkül.
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azok soha nem voltak. A felfokozott retorika melléktermékeként pedig létrejött az Egyesült 
Államokban az ún. nemzetbiztonsági állam, kezdve az integrált Védelmi Minisztériumot 
és a hírszerzést, valamint a Nemzetbiztonsági Tanácsot létrehozó, 1947. évi nemzetbiz-
tonsági törvénnyel. A politikai vezetés egyre inkább rabja lett – Dwight D. Eisenhower 
kifejezésével élve – a katonai-ipari komplexumnak. Noha az Egyesült Államok eddigi 
története bizonyos mértékben rácáfol Paul Kennedynek a birodalmak felemelkedéséről és 
bukásáról alkotott paradigmájának, azaz még nem beszélhetünk birodalmi túlterjeszke-
désről és a védelmi kiadásoknak a gazdaságra gyakorolt végzetesen káros hatásáról, de 
– például – a vietnami háború miatt vesztette el részben Lyndon B. Johnson a „szegénység 
elleni háborút”, részben emiatt volt kénytelen az Egyesült Államok 1971-ben bevezetni a 
dollár „lebegtetését”, s az iraki és afganisztáni háborúkra elköltött, nagyjából egybillió 
dollárnak is meg lett volna a helye a gazdaság élénkítésében, a nagy ellátó rendszerek 
reformjának végrehajtásában – és a sort még lehetne folytatni.

Az Egyesült Államok azonban (nem teljes) 180 fokos fordulatot hajtott végre a 
multilateralizmus irányába; az ország nemzetbiztonságát érintő – vagy annak felfo-
gott – fenyegetés esetén az Egyesült Államok – az 1945 óta eltelt időszak gyakorlatát 
nézve – fenntartotta magának az unilaterális lépések jogát. Ennek összetevői mind poli-
tikaiak, mind katonai-biztonsági jellegűek. Politikai téren az Egyesült Államok kezdetben 
biztosan támaszkodhatott az ENSZ-tagállamok többségének támogatására. A gyarmati 
rendszer felbomlásával azonban ugrásszerűen megnőtt a tagállamok száma: jelenleg kö-
zel négyszer annyi tagja van a szervezetnek, mint alapításakor, 1945-ben. Annak ellenére, 
hogy az amerikai külpolitika antikoloniális irányt vett Franklin D. Roosevelt elnöksége 
alatt, a felszabadult ázsiai és afrikai államok többsége Nyugat-ellenes magatartást tanúsí-
tott még akkor is, ha nem is csatlakozott akár formálisan, akár informálisan a kommunista 
országok tömbjéhez. A kétpólusú világ „nulla összegű játék” elvét Washington nagyjából 
az 1970-es évek elejéig, a Nixon–Kissinger vezetés által hangoztatott, többpólusú világig 
elfogadta, és ennek megfelelően egyre bizalmatlanabbul kezelte, s potenciálisan a másik 
oldalhoz húzónak tekintette a nem a nyugati típusú gazdasági és politikai berendezkedést 
vállaló országokat.19 Ennek a folyamatnak az eredményeként az ENSZ-ben egymást érték 
az Egyesült Államok elleni (indokolt vagy alaptalan) támadások, és az amerikai veze-
tés, ennek megfelelően, egyre kevésbé volt hajlandó együttműködni a szervezettel, ami 
újabb bírálatokat váltott ki – és ezzel bezárult az ördögi kör. Katonai-biztonsági téren az 
Egyesült Államok és az ENSZ elhidegüléséhez vezető okokat mindenekelőtt a hideghá-
ború utáni időszakban kell keresni.

A Szovjetunió felbomlása azt is jelentette, hogy a roosevelti „négy csendőr” újabb 
tagja dőlt ki a sorból. Franciaország és Nagy-Britannia gyakorlatilag az 1956-os szuezi 
válsággal iratkozott ki ebből az „exkluzív klubból”; London 1967-ben hivatalosan is beje-
lentette visszavonulását a Szuezi-csatornától keletre fekvő területekről, míg Franciaország 
nagyhatalmi pozícióját először Vietnamban, majd Algériában érte súlyos csapás. Kína 
egyrészt – történelméből adódóan – a saját régióján túl nem expanzív hatalom, másrészt 

19 John Foster Dulles külügyminiszter (1953–1959) egyenesen erkölcstelennek tartotta a semlegességet. 
Vele szemben Richard M. Nixon az ideológiát kontraproduktívnak tekintette, mert az – véleménye 
szerint – megakadályozta, hogy az Egyesült Államok hamarabb kihasználja a Szovjetunió és Kína 
között jelentkező ellentéteket a maga javára. Brands: „The Idea of the National Interest”. 257. o.
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a kommunista vezetés óriási hibái következében a hidegháború évei alatt az ország gaz-
daságilag végzetesen meggyengült, s csak az 1980-as évek végén végrehajtott, Teng 
Hsziao-Ping által inspirált változások kezdtek el javítani ezen a helyzeten. Mindennek 
ellenére, Peking még mindig nem áll készen arra, hogy politikai fordulatot hajtson végre 
a „responsible stakeholder” szerep irányába. Mindezek következtében, az egyetlen iga-
zán komoly expedíciós képességgel rendelkező államként az Egyesült Államok maradt a 
színtéren. Ahogy Kenneth N. Waltz fogalmazott: „a világot az amerikai [katonai] erő és 
az ezen erő használatához való amerikai hajlandóság tartja fenn. … Paradox módon, a hi-
degháború vége az amerikai külpolitika katonai komponensét a korábbinál prominensebb 
szerephez juttatta.”20 Ugyanakkor a nemzetközi élet színpadán egyre több nem állami 
szereplő jelent meg: gazdasági, politikai, pénzügyi, vallási stb. csoportok, melyek egy 
része államhatárokon túlnyúló, másik része államhatárokon belüli tevékenységet foly-
tatott. Röviden: a nemzetközi biztonsági helyzet instabilabbá vált, s ami a tárgyalt téma 
szempontjából különösen fontos, a nem állami szereplők, per definitionem, nem estek a 
nemzetközi szervezetek hatáskörébe. A biztonsági kihívásokat az 1945-ben létrehozott 
liberális internacionalista rendszerben az erőszak alkalmazását egyedül szentesítő ENSZ, 
illetve ENSZ BT volt hivatva kezelni; az Alapokmány 51. cikkelye kizárólag önvédelem 
céljára használt erőszakot fogad el legitimnek.

Az Egyesült Államokban a korábbi liberálisok egy csoportjából ún. neokonzervatívokká 
válók már 1991-ben egyrészt arra figyelmeztettek, hogy az Egyesült Államok biztonságát 
a nemzetközi szervezetek nem tudják hatékonyan garantálni, másrészt pedig, hogy a meg-
változott biztonsági környezetben (a globalizmus egyik melléktermékeként a technológiai 
és a kommunikációs lehetőségek ugrásszerű terjedése az egész világon) az önvédelemnek 
a nemzetközi jog által való korlátozása adott esetben végzetes következményekkel járhat – 
leginkább akkor, ha egy nemzetközi terroristacsoport vagy mozgalom tömegpusztító 
fegyverekre tesz szert. A gondolatmenet a republikánusoknál és a demokratáknál egy-
aránt támogatókra lelt; az Egyesült Államok négyévenkénti nemzetbiztonsági stratégiája 
az 1990-es évek eleje óta – függetlenül az elnök pártbeli hovatartozásától – hangsúlyo-
zottan nem zárja ki az ország nemzetbiztonságának garantálásának érdekében teendő 
unilateralista lépéseket. Az unilateralizmus mellett az önvédelem jogát is átértelmezték 
az amerikai döntéshozók. Noha a legtisztább formában az ún. Bush-doktrínában van jelen 
a megelőző csapás elve, a gyakorlatban demokrata párti elődje és utódja, Bill Clinton és 
Barack Obama is alkalmazta azt, például Irakban és Pakisztánban. Ezen túlmenően, a 
demokrata Clinton-kormányzat a nemzetközi jog egy újabb pillérét ütötte ki a Jugoszlávia 
elleni 1999-es háborúval, amikor az ENSZ-felhatalmazás helyett a nehezebben megfog-
ható humanitárius beavatkozást alkalmazta, a többi NATO-tagországgal egyetemben.

Az 1945 utáni nemzetközi rend és annak legfőbb őre, az ENSZ a vesztfáliai rend-
szerből levezethető nemzeti szuverenitás elvére épült. A hidegháború utáni amerikai 
közgondolkodásban azonban széles teret kapott ennek az elvnek az átértelmezése. 
A Clinton-kormányzat által használt „haramia államok” („rogue states”), a George W. 
Bush által a 2002. évi State of the Union beszédben említett „gonosz tengelye” („axis of 
evil”), vagy a politikailag korrektebben hangzó „kudarcot vallott/valló államok” („failed/

20 Kenneth Waltz: „Globalization and American Power”. The National Interest, (Spring 2000). 53. o.
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failing states”) kifejezések lényegében mind az egyes államok nemzetközi páriává való 
minősítését célozzák. Ezen országok egyben nem is méltók arra, hogy a szuverenitásukat 
tiszteletben tartsa a nemzetközi közösség; sőt, a létük, illetve a területükön megtűrt vagy 
a központi kormányzat gyengesége miatt szabadon működő terrorista csoportok egysze-
rűen fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére, vagy egyes országokra. A „kudarcot 
vallott/valló államok” még egy másik szempontból is potenciális veszélyt jelentenek a 
nemzetközi rend amerikai eszményére. A stabil kormányzat, hosszú távon, demokrati-
kus elveken nyugszik; ebből következően, a nem demokratikus államok kevésbé stabilak, 
s könnyebben felbomlanak, mint a demokratikus pilléreken álló stabilak. A felbomlás 
azonban többnyire anarchikus állapotokkal jár együtt, melyek veszélyeztetik a békét.21 
Az amerikai adminisztrációk által levont tanulság az, hogy az önvédelem elve feljogo-
sítja az érintett államokat (elsősorban az Egyesült Államokat) arra, hogy ezeknek az 
államoknak a területi szuverenitását figyelmen kívül hagyva, katonai akciókat folytas-
sanak az ellenségeikkel szemben. A hidegháború után egész iskola alakult az Egyesült 
Államokban azokból a tudósokból, kutatókból és gyakorló politikusokból, akik á la carte 
módon fogták fel a nemzetközi jogot. Érvelésük középpontjába azt a gondolatot helyez-
ték, hogy az „Egyesült Államoknak nem kellene a nemzetközi normákat átvennie”.22 Így 
az utóbbi években az USA elutasította a földi telepítésű aknák tiltását célzó konvenció-
hoz, a nemzetközi büntetőbíróságot életre hívó római szerződéshez, a kiotói protokollhoz 
vagy a gyermekek jogairól szóló konvencióhoz való csatlakozást. A Bush-kormányzat 
Igazságügyi Minisztériumának volt magas rangú tisztviselője, John Yoo kifejtette, hogy 
Washington azért marad távol számos nemzetközi megállapodástól, mert „azokból 
hiányzik az amerikai nyitottság és számonkérhetőség”.23 Jeremy Rabkin pedig azzal ér-
velt, hogy az Egyesült Államok mint a világ leggazdagabb és legerősebb országa, képes 
egyedül is megvédeni a szuverenitását.24 Sőt, ahogy George W. Bush fogalmazott Bob 
Woodwardnak: „Nem gondolom, hogy bárkinek is magyarázattal kellene szolgálnom.”25

Az „amerikai nyitottságnak” is megvannak azonban az árnyoldalai. Az Egyesült 
Államok az egész világon – „one size fits all” alapon – „nyitott kapukat/piacokat” kíván 
teremteni, a helyi sajátosságoktól függetlenül (mint gazdaságilag legerősebb állam) a nyi-
tott kereskedelem híve, mindenhol „nyitott társadalmat” támogat, mely multikulturális, 
multietnikus, értékmentes, „politikailag korrekt” mindennel és mindenkivel szemben 
az egyéni autonómia jegyében.26 Amivel szemben többnyire intoleráns vagy legalábbis 

21 Waltz: i. m. 51. o.
22 Peter J. Spiro: „The New Sovereigntists. American Exceptionalism and Its False Prophets”. Foreign 

Affairs, Vol. 79. No. 6. (November/December 2000). 9. o.
23 Uo. 12. o.
24 Uo. 12. o. Michael McFaul ezt a gondolkodásmódot „jakobinus internacionalizmusnak” nevezte; azaz 

az Egyesült Államok meghallgatja a szövetségesei tanácsait, de kategorikusan elutasítja azokat.
25 Idézi Joan Hoff: A Faustian Foreign Policy. From Woodrow Wilson to George W. Bush. New York: 

Cambridge University Press, 2008. 189. o.
26 Az 1970-es és 1980-as években heves vita zajlott le a liberális és a konzervatív gondolkodók között 

az Egyesült Államokban a multikulturalizmusról. Allen Bloom, sőt még egy korábbi liberális ikon, 
Arthur M. Schlesinger Jr. is rendkívül pesszimista képet festett egy értékmentes, kizárólag az egyéni 
szabadságjogokra koncentráló, s a (hagyományos) értékeket elvető ideológia fokozódó egyeduralmá-
ról és annak lehetséges káros hatásairól, köztük az amerikai nemzet atomizálásáról és végső soron 
széthullásáról. Érvelésük szerint a közösen vallott értékek tartanak össze egy nemzetet, és ha ezeket 
a kapcsokat kiveszik, széthull a közösség.
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közömbös, az a nemzet,27 melyet túl metafizikusnak, retrográdnak és a progresszió kerék-
kötőjének tart gyakorlatilag mindenhol – kivéve az Egyesült Államokat. A „nyitottság” 
amerikai fetisizálása azonban jól megfogható érdekeket takar: „... a globalizmusban rejlő 
lehetőségek kiaknázásának, a demokratikus kapitalizmus terjedésének, valamint az ame-
rikai hegemóniának a kulcsa a nyitottság” – szögezte le a Clinton-adminisztráció első 
nemzetbiztonsági tanácsadója, Anthony Lake 1993-ban.28 A „nyitottság” dogmája mára 
beépült az amerikai ideológiába, míg a külpolitikában stratégiává vált.

A jelek szerint azonban az Egyesült Államok „unipoláris pillanata”29, ha egyáltalán 
létezett ilyen, elmúlt. Ha 1945-ben Washington részben az önkorlátozást gyakorolta, ami-
kor erős jogosítványokat szavazott meg az ENSZ-nek, most egyre inkább kényszerből 
kell támaszkodnia a szövetségesekre és a nemzetközi szervezetekre. Másképpen fogal-
mazva: míg a második világháború után a wilsoni „idealizmus” jegyében hozott létre és 
működtetett az Egyesült Államok egy sor nemzetközi intézményt, akkor valószínűleg 
„reálpolitikai” meggondolásokból (relatív hatalomvesztés külföldön, erősödő erőköz-
pontok stb.) kell most és a közeljövőben a liberális internacionalizmusra alapítani az 
amerikai külpolitikát. Ráadásul az „unipoláris világ” percepciója, valamint az ameri-
kai unilateralizmus, a klasszikus realista felfogásnak megfelelően, ellenreakciót váltott 
ki az amerikai hegemóniával elégedetlen nagyhatalmak részéről.30 Igaz, az ún. sanghaji 
együttműködésnek és a Moszkva által ismételten megpróbált eurázsiai „uniónak” még 
nincsenek kézzelfogható eredményei, de a kezdeményezések elképzelhetően eredményre 
vezethetnek a jövőben.

Az Egyesült Államok által a világháború végén létrehozott, ún. Bretton Woods-i 
pénzügyi rendszer közvetlen és közvetett értelemben is a „felelősségteljes részvényes” 
elvére épült. Mind a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban (Világbank), mind a 
Nemzetközi Valutaalapban (IMF) Washington birtokolta a legnagyobb részvényhányadot 
az összes tagország közül és – ennek megfelelően – Washington szava esett legsúlyosab-
ban a latba. A világ nemzetközi pénzintézeteiben játszott formális és informális amerikai 
vezető szerep, természetesen, a világ messze legerősebb gazdaságán alapult. A közvetle-
nül a világháborút követő években a világ ipari össztermelésének közel felét az Egyesült 
Államok produkálta. Az arány fokozatosan csökkenni kezdett az 1950-es években, s az 
évtized végére az amerikaiak által megtermelt javak a világon megtermeltek körülbelül 
egyharmadát tették ki. Erről a szintről először nagyjából egynegyedre, majd napjaink-
ra alig egyötödre esett vissza. A számok önmagukban még nem mutatják meg a valódi 

27 Andrew J. Bacevich: American Empire. Cambridge, MA–London: Harvard University Press, 2002. 
84. o. Bacevich idézi Madeleine Albrightot, aki kijelentette: „... a gazdasági növekedés hajtóereje a 
piacok nyitottsága, a nyitott befektetések, a nyílt kommunikáció és a nyitott kereskedelem”. Az utóbbi 
évek ugrásszerű gazdasági fejlődése különböző ázsiai és latin-amerikai államokban nem pontosan 
ilyen körülmények között ment végbe.

28 Uo. 101. o.
29 Charles Krauthammer (neo)konzervatív közíró kifejezése.
30 Erre figyelmeztet: G. John Ikenberry – Charles A. Kupchan: „Liberal Realism. The Foundations 

of a Democratic Foreign Policy”. The National Interest, (Fall 2004). 39. o. Zbigniew Brzezinski az 
Egyesült Államok növekvő „stratégiai elszigetelődését” érzékeli, és megoldásként Oroszországnak 
és Törökországnak a Nyugathoz való kapcsolását ajánlja – anélkül, hogy ezzel kimondottan Kína 
feltartóztatására törekedne a Nyugat. „Cold Warrior”. Financial Times, 2012. január 14–15. 3. o.
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pozícióvesztés mértékét. A világ valutatartalékát jelentő dollár az első csapást 1971-ben 
szenvedte el, amikor a Nixon-adminisztráció a költséges külföldi háború (Vietnam) és a 
még költségesebb jóléti állam (Medicare, Medicaid stb.) fenntartására elkezdte „lebeg-
tetni” az amerikai valutát. Továbbá az amerikai folyó fizetési mérleg deficites kezdett 
lenni, s lassan megindult az államadósság növekedése is. Mára ez a folyamat kritikus-
sá vált, s hiába nőtt hatalmas mértékben az amerikai GDP, a szuverén adósság mértéke 
még annál is gyorsabban emelkedett, és napjainkra elérte az Egyesült Államok bruttó 
nemzeti össztermékének közel száz százalékát. Az amerikai relatív hanyatlással párhuza-
mosan egyrészt felbukkant egy potenciálisan rivális valutatartalék, az euró, másrészt az 
utóbbi két évtizedben elért, óriási léptékű gazdasági növekedéssel Kína – ha a jelenlegi 
trendek folytatódnak (bár ez rendkívül kérdéses) – néhány évtizeden belül utolérheti az 
Egyesült Államokat. Ami az amerikai pozíciókat ezeken a jelenségeken túl is gyengíti, az 
az, hogy gazdaságuk egyre nagyobb mértékben ki van téve külső gazdasági és pénzügyi 
erőknek. Más szavakkal: az amerikai gazdasági és pénzügyi rendszer interdependenciája 
fokozódott az utóbbi években, és ez hátrányosan érinti Washington szuverenitását, cse-
lekvési önállóságát. Egyre többen javasolják, sőt követelik szervezeti és személyi szinten 
is a Bretton Woods-i intézmények reformját; azaz a „feltörekvő gazdaságok” – köztük a 
BRIC-országok (Brazília, Oroszország, India és Kína) – nagyobb szerepvállalását és pél-
dául annak az íratlan hagyománynak a megváltoztatását, hogy a Világbank mindenkori 
elnöke amerikai legyen.31 Az intézményi reformok elkerülhetetlennek látszanak, s meg-
valósulásuk során az erőviszonyok valószínűsíthetően nem az Egyesült Államok javára 
fognak eltolódni.

Az amerikai pénzügyi intézményi aktivitás és befolyás változását jelképesen jól ér-
zékelteti az európai pénzügyi és gazdasági nehézségekkel kapcsolatos 1947-es és 2011-es 
washingtoni állásfoglalás különbsége. 1947-ben George C. Marshall nagyszabású gazda-
sági programot ajánlott a (nyugat)-európaiak számára, míg 2011-ben Timothy Geithner 
pénzügyminiszter kategorikusan kizárta azt, hogy az Egyesült Államok számottevő 
módon beavatkozzon az euróövezet válságának megoldásába. Természetesen, nem egy-
szerűen pénzügyi kérdésekről van szó egyik esetben sem. 1947-ben a kommunizmus, 
illetve a szélsőséges politikai ideológiák visszaszorítása miatt volt stratégiailag szüksé-
ges az Egyesült Államoknak Nyugat-Európa gazdasági talpra állítása. Ellenben 2011-ben 
egyes amerikai elemzők a dollárnak mint általános valutatartaléknak a (legalábbis poten-
ciális) versenytársaként tekinthető eurónak a megerősítését vagy egyáltalán megmentését, 
nem tekintik feltétlenül Washington vitális érdekének. Ugyanakkor azonban a másik tábor 
arra hívja fel a figyelmet, hogy az eurózóna esetleges összeomlása az amerikai gazdaság-
ra nézve is súlyos következményekkel járna azt tekintve, hogy még mindig az EU jelenti 
külkereskedelmük első számú partnerét, és az Egyesült Államokban létező külföldi be-
fektetésék zöme is még Európából kerül ki.

31 Meg kell jegyezni, hogy nem mindegyik BRIC-állam kíván (még) a jelenleginél nagyobb felelősséget 
vállalni a nemzetközi ügyekben, beleértve a pénzügyeket is, másoknak pedig a gazdasága esetleg 
nem is igazán engedné meg a nagyobb szerepvállalást, mert maga is meglehetősen törékeny, például 
mivel ún. természeti erőforrás gazdaság (natural resources economy).
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„puhA hAtAlom”

A 20. századot több kutató is az „ideológiák évszázadának” tartja, amennyiben a li-
berális demokrácia, a kommunizmus és a nácizmus ádáz küzdelmet vívott – nem 
csupán a valódi csatatereken, hanem átvitt értelemben is – az „emberek szívéért 

és agyáért”. Némi túlzással azt lehet mondani, hogy ez utóbbi abból a szempontból kedve-
zett az amerikaiaknak, hogy az Egyesült Államok talán az egyetlen olyan modern állam, 
amelyet egy ideológiai, s nem pedig területi vagy vérségi alapon szerveztek. Ha tehát 
az Egyesült Államok, elsősorban katonai téren, a többi nagyhatalomhoz képest későn 
jövő volt a század első felében, akkor ezzel ellentétben, ideológiai téren jókora előny-
nyel rendelkezett a különböző, jobb- és baloldali diktatúrákkal szemben.32 A liberális 
(demokrata) elvek sokkal tartósabb, szélesebb körű és erősebb támogatást élveztek, mint 
a társadalomnak mindig is csak kisebbségét maga mögött tudó diktatórikus rendszerek 
(a „bolsevizmus” – megtévesztő módon – a kisebbség ideológiája volt az orosz munkás-
mozgalmon belül).

Az amerikai ideológiai offenzívának szerves részét képezte a vallás is – mely ugyan-
csak fajra, nemre, osztályra való tekintet nélküli, univerzalisztikus volt. A vallás az 
észak-amerikai földrészen annak újkori története kezdetétől kulcsfontosságú szerepet 
játszott és „központi szerepet kapott abban az amerikai univerzalisztikus identitásban, 
amely az amerikaiaknak a világhoz való viszonyát alakította a forradalmi háború óta”.33 
A 20. századi radikális ideológiai ellenfelek, azaz a fasizmus, a nácizmus és a kommuniz-
mus, mind vallásellenesek voltak. Ez a tény felerősítette a történelmileg amúgy is jelentős 
vallási tényezőt az amerikai kül- és belpolitikában egyaránt. A „másikkal” szembeni 
önmeghatározás egyik kulcsfontosságú tényezőjévé vált az „amerikaiság” vagy „ameri-
kai krédó” vallási oldalának hangsúlyozása,34 mely legeklatánsabban John Foster Dulles 
külügyminisztersége alatt nyilvánult meg. Ugyanakkor az amerikai vallási vezetők is 
nagymértékben hozzájárultak a politika és a vallás közötti választóvonal eltörléséhez; így 
például Reinhold Niebuhr jelentős erőfeszítéseket tett, hogy az Egyesült Államok hideghá-
borús politikáját vallási-erkölcsi alapon igazolja. Niebuhr az Eisenhower-adminisztráció 
magatartását viszont realista politikai alapon bírálta, és a „morális szentimentalizmus” 
veszélyeiről értekezett, amikor az Egyesült Államok 1956-ban Nagy-Britanniával és 
Franciaországgal szemben lépett fel. A neoprotestáns hitszónok, Billy Graham hasonló 
meggondolásból tartózkodó magatartást tanúsított az ENSZ-szel vagy akár a Marshall-

32 Az Egyesült Államok vezetői az 1900-as évek elejétől gondosan ügyeltek arra, hogy az amerikai esz-
mék, s ne az amerikai nép felsőbbrendűségét hirdessék. (Korábban egyesek, például Albert Beveridge 
szenátor, még az angolszász népek felsőbbrendűségét hangsúlyozták.) A kontraszt a faji alapokra 
helyezett nácizmussal, valamint az osztályalapon felépített kommunizmussal szemben markáns volt 
abból a szempontból is, hogy befogadóbb volt; többek közt ebben is kereshetjük a győzelmét a másik 
két ideológiai áramlattal szemben.

33 Andrew Preston: „Bridging the Gap between the Sacred and the Secular in the History of American 
Foreign Relations”. Diplomatic History, Vol. 30. No. 5. (November 2006). 791. o.

34 Gunnar Myrdal a „civil vallásról” mint  az „amerikai hitről” (American creed) beszélt. Uo. 785. o.
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tervvel szemben, és – sikertelenül – „keresztyén” külpolitikát követelt.35 A kommunizmus 
ellen még „keresztes hadjáratot” hirdetett az amerikai vezetés, ám amikor George W. 
Bush 2001. szeptember 11-e után hasonló hangot ütött meg, az eltérő kontextus miatt 
(a keresztényeknek a középkorban a muszlimok ellen viselt, valódi hadjáratának emléke) 
a retorika már visszájára fordult, és a vallási nyelvezet használata inkább ártott, semmint 
használt az Egyesült Államok nemzetközi helyzetének és tekintélyének.

A liberális demokrácia tulajdonképpen Woodrow Wilson elnöksége alatt lépett fel 
a nemzetközi élet színpadára. Az elnök elvei azonban általános értetlenségbe ütköztek 
még a szövetségesei részéről is; amikor Wilson elnök arról beszélt, hogy a háborút „győ-
zelem nélküli béke” kell, hogy kövesse, Georges Clemenceau klasszikus realista válasza 
csak ennyi volt: „Az én politikám a győzelem.” Woodrow Wilson több stratégiai és tak-
tikai hiba után (például: pártpolitikai alapon próbálta megvalósítani a céljait a párizsi 
békekonferencián, stb.) kénytelen volt belátni, hogy sem a világ, sem maga az amerikai 
nép többsége nem fogadja el a külpolitikai vízióját; úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 
jeffersoni–lincolni küldetéstudatnak a valóságba történő átültetésére tett első kísérlet 
kudarcot vallott. A washingtoni–jeffersoni–John Quincy Adams-i ún. negatív libera-
lizmust ekkor még nem váltotta fel a „pozitív liberalizmus”, azaz az amerikai felfogás 
szerinti liberalizmus aktív terjesztése a világ több pontján.36 Ez utóbbi törekvésnek az 
ún. neokonzervatívok fellépése adott valódi lendületet az 1990-es években, de meg kell 
jegyezni, hogy nem kizárólag ők hittek az Egyesült Államok küldetésében. Közismert, 
hogy a demokrata külügyminiszter, Madeleine Albright az elsők között volt, akik az 
Egyesült Államokat mint „nélkülözhetetlen nemzetet” emlegették, és első pillantásra ta-
lán meglepő, de a volt demokrata párti alelnök, a később elnökjelölt, Al Gore jelentette ki, 
hogy „... az Egyesült Államok a világ »természetes vezetője«”, melynek „missziója van” 
egy olyan modell felmutatásában, amely „más népeket segít abban, hogy olyan [társadal-
makat építsenek fel], mint az Egyesült Államoké”.37

Az Egyesült Államok 1945 után újabb lehetőséget kapott, hogy a kedvező nem-
zetközi és belpolitikai körülmények között38 ismét megpróbálja a liberális világrendet 
létrehozni. A kibontakozó hidegháború azonban hamar lehűtötte az ez irányú várako-
zásokat. A jeffersoni és lényegében wilsoni „szabadság birodalma” helyett – legalábbis 
1947-től kezdődően – egy alapjában véve hagyományosnak mondható „nemzetbiztonsá-
gi birodalom” kialakítása vette kezdetét, amelyben a biztonsági megfontolások mind a 

35 A vallásnak az amerikai külpolitikában elfoglalt helyével kapcsolatban többen nagyon szkeptikusak. 
Lásd például: Robert Buzzanco: „Where’s the Beef? Culture without Power in the Study of U.S. 
Foreign Relations”. Diplomatic History, Vol. 24. No. 4. (Fall 2000). 623–632. o. A másik végletre: 
William Imboden: Religion and American Foreign Policy 1945–1960. The Soul of Containment. New 
York: Cambridge UP, 2008. Imboden, többek közt, úgy tartja, hogy a hidegháborút elsődlegesen val-
lási háborúként kell felfogni.

36 A fogalmakat Isaiah Berlin nyomán John Lewis Gaddis alkalmazta az amerikai külpolitikára. John 
Lewis Gaddis: „Ending Tyranny. The Past and Future of an Idea”. The American Interest, (September/
October 2008). 13. o.

37 L. Robert Kagan: „The September 12 Paradigm. America, the World, and George W. Bush”. Foreign 
Affairs, Vol. 87. No. 5. (September/October 2008). 28. o.

38 A belpolitikában a legjelentősebb változás az első világháború utáni helyzethez képest az volt, hogy 
– hivatalosan is – az ún. Vandenberg-határozat nyomán kétpárti egyetértés alakult ki az Egyesült 
Államok hidegháborús stratégiáját illetően, noha taktikai kérdésekben több ízben is eltért egymástól 
a Demokrata és a Republikánus Párt álláspontja.
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kül-, mind a belpolitikában felülírták a (liberális) elveket. A külpolitikában a roosevelti 
vagy a – szalonképesebb – kirkpatricki elv vált, vagy inkább maradt, az irányadó; azaz 
Washington hatalmi szempontok alapján, szelektíven támogatta a demokratikus értéke-
ket a különböző országokban és fórumokon. Az érdekek és az értékek közötti, többször 
mutatkozó szakadékot a legtöbb esetben retorikával hidalták át az egyes amerikai admi-
nisztrációk; az egyedüli kivételt talán a hatalmi politikát a többieknél sokkal nyíltabban 
képviselő Richard M. Nixon (és Henry A. Kissinger) jelentette, aki(ke)t ezért mind a 
liberális, mind a konzervatív oldalon élesen támadtak. Ez a realista vonulat aztán ismét 
felbukkant George H. W. Bush külpolitikai vonalvezetésében, sőt elnöksége első kilenc 
hónapjában az ifjabb Bush is azt hangoztatta, hogy „az Egyesült Államoknak nem kellene 
mindenkinek megmondania, hogy mit kell csinálni”. Első nemzetbiztonsági tanácsadó-
ja, Condoleezza Rice pedig azzal az ars poeticával vette át hivatalát 2001. januárban, 
hogy az Egyesült Államok külpolitikájának „szilárdan a nemzeti érdekeket kell követnie, 
nem pedig egy illuzórikus nemzetközi közösségét”.39 Az üzenet világos volt: az Egyesült 
Államoknak normális országként kell viselkednie, és nem szabad vélt vagy valós indokok 
alapján kiváltságosnak, másoknál különbnek tartania magát. Belpolitikailag ugyancsak 
folyamatosan szorultak vissza a polgári (egyéni) jogok a nemzetbiztonsági érdekekkel 
szemben; ennek a folyamatnak a legutóbbi csúcspontja a 2001. szeptember 11-ét követően 
törvénybe iktatott ún. PATRIOT-törvény. A fentiek alapján jutott, többek közt Theodore 
Draper is arra a megállapításra, hogy a liberális világrend soha nem is létezett, vagy leg-
alábbis csak nagyon rövid ideig, és a világ földrajzilag kisebb részén.40

Ahogy már korábban szó volt róla, az Egyesült Államok az első világháború után nem 
vonult vissza a világtól; politikai és biztonsági téren beszélhetünk izolacionalizmusról, 
ám gazdasági téren semmiképpen sem. Sőt, a nye-i „puha hatalom” terén az amerikaiak 
pontosan ekkor léptek ki az elszigeteltségből, és ekkor indult hódító útjára az „amerikai 
hit” (American creed) és az amerikai „puha hatalom” szerves részét képező kulturális 
„imperializmus”, azaz az amerikai magas- és (elsősorban) populáris kultúra hihetetlen 
mértékű térhódítása. A második ipari forradalomnak is nevezett technológiai feltalálások 
és újítások sorában a nyomtatott sajtón kívül megjelentek az elektronikus (tömeg)kommu-
nikáció olyan eszközei, mint a rádió, a film és később a televízió. Ezeknek a médiumoknak 
a révén az amerikai életforma, szokások, hagyományok az egész világon ismertté és na-
gyon sok helyen a többség által elfogadottá, vagy legalábbis követésre méltóvá váltak. 
Az amerikaiak – a „Vadnyugat” mítoszától kezdve, a „fakunyhóból a Fehér Házba” si-
kertörténetén át, a „rongyokból a gazdagságba” mítoszáig – olyan képet sugároztak a 
társadalmukról és a gazdaságukról, mely óriási tömegeket hódított meg szerte a világon. 
A „korlátlan lehetőségek hazájáról”, „a bőség földjéről” tudatosan felerősített, a gyarmati 
időszakra is visszavezethető sztereotípiák nem a (távoli) jövőben ígértek az embereknek 
megfelelő életkörülményeket és lehetőségeket (mint például a kommunizmus), hanem a 
mában.

Az amerikaiak a 20. század két forradalmi és diktatórikus ideológiájával a(z) 
– ugyancsak a gyarmati idők puritán gondolkodásmódjából levezethető kiválasz-
tottság és egyediség tudatban inherensen létező – manicheus világnézetet könnyen 

39 Kagan: „The September 12 Paradigm”. 28. o.
40 Draper: i. m. 32. o.
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szegezték szembe.41 Az egyik oldalon állt a „Jó” (az Egyesült Államok), a másikon pedig 
a „Gonosz” (nácizmus, kommunizmus, majd a hidegháború után a radikális iszlám).42 Ez a 
gondolkodásmód, visszautalva Franklin D. Roosevelt casablancai beszédére, az ideológia 
terén is kizárólagosságra, „feltétel nélküli megadásra” törekedett; az Egyesült Államok 
ideológiai téren is „túlnyomó erőre” (hegemóniára) törekedett a második világháború 
után. A háborús hasonlatoknál maradva, míg a második világháborúban a felek gyak-
ran folyamodtak mindkét oldalon szőnyegbombázáshoz (carpet bombing vagy saturation 
bombing), a módszert mindkét oldal ideológiai téren folytatta a hidegháború során. Egy 
kevésbé „harcias” megfogalmazással: Washington a „puha hatalom” terén is áttért a 
„pozitív (offenzív)” taktikára a korábbi negatívval szemben. Az amerikai hatóságok, a 
Nemzetbiztonsági Tanács és a CIA koordinálásával, a legmagasabb szinten jóváhagyott 
pszichológiai hadviselést indítottak az 1950-es évek elején, többek közt rádióállomások 
(Amerika Hangja, Szabadság Rádió, Szabad Európa Rádió) vagy a kommunista érték-
renddel szembenálló kulturális szervezeteket, kiadványokat és rendezvényeket támogató 
Congress for Cultural Freedom nevű, a CIA által pénzelt fedőszervezetek révén.43 A CIA 
egyik legsikeresebb programja a könyvküldő program volt, amelynek során évente több 
százezer kötetet juttattak el évtizedeken keresztül – hivatalosan a különböző könyvki-
adó vállalatok – a kommunista uralom alatt élő országok értelmiségi foglalkozást űzői 
számára; a vállalkozás minden bizonnyal nagyban hozzájárult a „bársonyos átmenetek-
hez” egész Közép- és Kelet-Európában. A Rockefeller-, a Ford-, valamint leginkább a 
Fulbright-csereprogramok révén az évek során több ezer közép- és kelet-európai tudós 
és kutató töltött rövidebb-hosszabb időt az Egyesült Államokban, s alakított ki személyes 

41 Stephen M. Walt mindkét fogalmat mítosznak tartja. Stephen M. Walt: „The Myth of American 
Exceptionalism”. Foreign Policy, (November 2011).

 Walt öt mítoszt próbál eloszlatni. 1. Mindegyik nagyhatalom a világtörténelemben „egyedinek” tar-
totta magát; ebből következően az amerikai „egyediség” eszmében semmi „egyediség sincs”. 2. Az 
Egyesült Államok nem tanúsított erkölcsileg magasabb rendű magatartást, mint más államok; elég 
csak az atombomba alkalmazására vagy a koreai, vietnami, iraki stb. háborúkban elkövetett bűncse-
lekményekre utalni. 3. Az amerikai sikertörténet nem kizárólag az amerikai „géniusz” sikere, hanem, 
többek közt, a valóban kivételesen előnyös geopolitikai helyzetéé is, azon a közel kétszáz éven át, 
amikor a leginkább sérülékeny volt. 4. Nem az Egyesült Államoktól ered a világ minden pozitív fej-
leménye. Így a különböző filmekkel stb. sugallt kép, hogy az Egyesült Államok szinte egyedül nyerte 
meg a második világháborút, építette újjá Európát a háború után vagy „győzte le” a kommunizmust, 
nem állja ki a valóság próbáját. 5. Az Isten az Egyesült Államok oldalán áll. Walt a bismarcki bon mot-
val szemben Abraham Lincolnt idézi, aki szerint inkább arra kellene törekedniük az amerikaiaknak, 
hogy ők álljanak Isten oldalán.

42 Vö. a Ronald Reagan által használt „Gonosz birodalmával” vagy George W. Bush megjegyzésével a 
„Gonosz tengelyéről”. A szemléletre az egyik legjellemzőbb példaként Ronald Reagan elnök egyik, 
az 1983. március 8-án elmondott beszédének egy részlete szolgálhat: „Létezik Bűn és Gonosz a világ-
ban, s a Szentírás és Jézus Krisztus azzal a misszióval bízott meg bennünket, hogy minden erőnkkel 
harcoljunk ellenük ... A modern világban a kommunisták a Gonosz megtestesítői.” Idézi Smith: i. m. 
189. o.

43 A Congress for Cultural Freedom olyan folyóiratokat támogatott, mint például az Encounter az an-
gol nyelvterületeken, de francia és olasz nyelvű „változata” is létezett a folyóiratnak. A szervezet 
konferenciákat szervezett nyugat-európai baloldali értelmiségiek számára is; a stratégia részeként a 
kommunizmussal szemben álló baloldali mozgalmak, médiumok és alkotók is gyakori kedvezménye-
zettjei voltak a nagyvonalú (CIA-) támogatásnak. Lásd, többek közt, Frances Stoner Sanders: USA: 
The Cultural War. The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The Free Press, 2000.
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és intézményi kapcsolatokat amerikai kollégákkal, illetve intézményekkel. A programok ki 
nem mondott egyik célja az volt, hogy a látogatók a saját szemükkel győződjenek meg az 
amerikai modell politikai, gazdasági és társadalmi előnyeiről (s időnként a hátrányairól is).

A „magaskultúra” (high brow culture) mellett ugyancsak rendkívül fontos szerepet ját-
szott az amerikai populáris kultúra (low brow culture) spontán hódítása, valamint tudatos 
terjesztése is az egész világon.44 A tudatosság elméleti alapját talán Arnold J. Toynbeetől 
merítették Washingtonban, aki egy ízben megjegyezte, hogy általában egy kultúra köny-
nyebben „emészthető” elemei tudnak hatékonyabban behatolni egy másik kultúrába. Az 
amerikai populáris kultúra ugyanakkor, nem direkt módon, olyan, egyedien amerikainak 
tartott értékeket is közvetített, mint az individualizmus, a korlátlan szabadság érzete vagy 
az „új” szakadatlan keresése. (Korábban, a „vadnyugati” filmekben rejlő üzenetek is, 
végső soron, olyan értékeket hangsúlyoztak, amelyeket az Egyesült Államokkal azono-
sította a közvélemény nagyobbik része: individualizmus, szabadságvágy, fair play és, 
ami mindennél fontosabb, mindig a „Jó” és a „Rossz” küzdelme – kivétel nélkül az 
előbbi győzelmével. A „Vadnyugat” bizonyos mértékben „Amerika” jelképévé vált.) 
A mítoszok szerepéről az Egyesült Államokban folyó, korábban említett liberális–konzer-
vatív vita kiterjeszthető az USA hegemóniájának fenntartására is; a hegemón rendszeren 
belül is szükség van olyan közös élményanyagra és olyan közösen vallott értékekre és 
mítoszokra, amelyek a politikai, gazdasági és katonai érdekeken túlmenően, értékalapon 
is egybetartják a hegemón befolyási övezetében található államokat. Az oly gyakran em-
legetett amerikai „értékalapú” külpolitikának ez lehet az egyik realista (érdek) alapon 
megfogalmazott magyarázata.

Az amerikai értékek és intézmények külföldi terjesztése egy másik reálpolitikai 
meggondolásból is táplálkozhatott. Közhely, hogy a kül- és belpolitikát egyetlen állam 
esetében sem lehet egymástól elválasztani. A második világháború után alapjában libe-
rális értékeket próbált az Egyesült Államok a világ általa dominált részein megvalósítani, 
illetve – ahol már léteztek – megerősíteni. Az amerikai nemzetbiztonság és a világ liberá-
lis átalakítása közötti szoros összefüggést (Woodrow Wilsonnal kezdődően) lényegében 
mindegyik elnök magáénak vallotta, a Wilsont követő három republikánus elnök (Warren 
G. Harding, Calvin Coolidge és Herbert Hoover) kivételével; a nácizmus és a kommuniz-
mus felemelkedése csak elmélyítette ezt az eszmét. Ám a nemzetbiztonsági dimenzión 
kívül egy másik, korábban kevésbé vizsgált tényező is szerepet játszhatott a liberális vi-
lágrend megteremtésére irányuló amerikai törekvések mögött. A liberális demokrácia 
terjesztése ugyanis bizonyos mértékben belpolitikai kérdéssé redukálta a rendszer külföldi 
támogatását célzó törekvéseket.45 Egy demokratikus államban hatékony kül- és bizton-
ságpolitikát kizárólag a közvélemény többségének a támogatásával lehet folytatni. Az 
amerikai lakosság jelentős része azonban közömbös a külvilággal szemben; egy kiemel-
kedően teljesítő „külpolitikai elnök” megfelelő belpolitikai eredmények felmutatása híján 
kudarcra van ítélve; példa erre George H. W. Bush sikertelen újraválasztási kampánya 

44 Az amerikai politikai vezetés is felismerte a főleg a fiatalokra ható populáris kultúra fontosságát 
az ideológiai hidegháborúban, és pl. a kormányzati szervként funkcionáló Amerikai Tájékoztatási 
Hivatal (USIS) igyekezett pop és dzsessz együtteseket és előadókat elvinni a kommunista államokba; 
miközben a kormányzat által támogatott rádióadók ontották az amerikai könnyűzenei termékeket.

45 Vö. Samuel P. Huntington: A Katona és az Állam. Budapest: Zrínyi–Atlanti, 1994. 147. o.
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1992-ben. Ha azonban egy elnök vagy – tágabb értelemben – egy adminisztráció képes 
a közvélemény döntő részének fejében a bel- és külpolitika közötti szakadékot áthidalni, 
vagy legalábbis szűkíteni, akkor könnyebben meg tudja szerezni a megfelelő belpolitikai 
támogatást a külpolitikájához. Ennek egyik látszólag célravezető módja a külpolitikai 
kérdések belpolitikaivá változtatása. Azonban az e taktikában rejlő hosszabb távú veszély 
az, hogy a stratégiailag fontos érdekek egybemosódnak a triviálisokkal, valamint térben 
is – s nem csupán eszmeileg – határtalanná válnak az amerikai érdekek. Röviden: a stra-
tégiai túlterjeszkedés eszmei-ideológiai túlterjeszkedéssel jár együtt.

A kommunizmus közép- és kelet-európai bukása látszólag ideológiai ellenfél nélkül 
hagyta a liberális demokráciát az 1990-es évek elején – ennek klasszikus kifejtése Francis 
Fukuyama nevéhez fűződik.46 Amerika kétféle választ adott az új helyzetre. Egyrészt 
a nemzetközi terrorizmust és a radikális iszlámot stratégiai szintű fenyegetéssé emelte, 
holott erről – minden valószínűség szerint – szó sincs. A kommunizmus mint ideológi-
ai ellenség helyett széles körben „iszlamofasizmusról” kezdtek el beszélni, kihasználva 
a „fasizmus” mint kifejezés, negatív korrelációit.47 Az ellenséges ideológia veszélyessé-
gének túldimenzionálásával ellentétben, sokakban egyfajta hübrisz alakult ki, szinte az 
egész világgal szemben.48 Charles Krauthammer, az egyik legbefolyásosabb (neo)konzer-
vatív politikai kommentátor sokak érzését visszhangozta, amikor kijelentette: „A pokolba 
a [világ] együttérzésével!”, míg Fouad Ajami arra hívta fel a figyelmet, hogy az amerikai 
vezetés 1990 után egyre inkább azt hitte, az Egyesült Államok politikáját teljes mér-
tékben függetleníteni lehet a világ más államáétól. Az USA relatív térvesztése azonban 
megkérdőjelezi a „go it along” megközelítés érvényességét külföldön, míg az ameri-
kai népet évszázadokon keresztül összekötő narratíva és mítoszok a számos politikai, 
társadalmi, gazdasági, demográfiai és kulturális tényező hatására hasonlóképpen vissza-
szorulóban vannak. Az amerikaiak eddig számos alkalommal képesek voltak megújulni; 
a jelek szerint az 1945 után a nemzetközi színtéren élvezett, megkérdőjelezhetetlen pri-
mátusuk, a hatékony kül- és biztonságpolitikát lehetővé tévő belpolitikai konszenzus és a 
közösen vallott értékrendszer jelentős válságon megy keresztül napjainkban. Az Egyesült 
Államok és – bizonyos mértékben – a világ jövője attól függ, milyen válaszokat tudnak 
adni az amerikaiak. Az egyik kulcskérdés az „amerikai krédó” és az „amerikai álom” 
jövője; ha a széttartó és fragmentáló tendenciák győzedelmeskednek, akkor az Egyesült 
Államok sem passzívan, sem aktívan nem tud majd meggyőző követendő példát nyújta-
ni az embereknek – sem bel-, sem külföldön –, s közel kerül ahhoz, hogy elveszítse az 
utóbbi évtizedekben (sőt évszázadban) sikerrel vívott küzdelmet az emberek „szívéért és 
agyáért”.

46 Fukuyama azóta már revideálta akkori nézeteit és elismerte, hogy téves következtetéseket vont le.
47 A közbeszédben és még politikai szinten is sokan, sokszor összetévesztik a „fasizmust” és a „náciz-

must”, s amikor valójában az utóbbira kívánnak utalni, az előbbi kifejezést használják.
48 Ennek egyik legláthatóbb megnyilvánulása az egyes államokban szolgáló amerikai diplomatáknak 

a demokrácia ottani helyzetéről szóló jelentései alapján a State Department által évenként kiállított 
„bizonyítvány”.

Magyarics Tamás                                  Állandóság és változás

           MKI-tanulmányok 22



FElhAsznÁlt irodAlom

Bacevich, Andrew J.: American Empire. Cambridge, MA–London: Harvard University Press, 2002.
Brands, H. W.: „The Four Schoolmasters”. The National Interest, (Winter 2001/02). 143–148. o.
Brands, H. W.: „The Idea of the National Interest”. Diplomatic History, Vol. 23. No. 2. (Spring 1999). 

239–261. o.
Brzezinski, Zbigniew: The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York: Basic Books, 

2004.
Brzezinski, Zbigniew: „Cold Warrior”. Financial Times, 2012. január 14–15. 3. o.
Buzzanco, Robert: „Where’s the Beef? Culture without Power in the Study of U.S. Foreign Relations”. 

Diplomatic History, Vol. 24. No. 4. (Fall 2000). 623–632. o.
Chace, James – Nicholas X. Rizopoulos: „Grand Strategy. Toward a New Concert of Nations: An American 

Perspective”. http://www.worldpolicy.org/journal/chace_rizo.html, 2002. július 15.
Doenecke, Justus D.: „William Appleman Williams and the Anti-Interventionist Tradition”. Diplomatic 

History, Vol. 25. No. 2. (Spring 2001). 283–291. o.
Draper, Theodore: „Mission Impossible”. The New York Review of Books, 1994. október 6. 631–634. o.
Gaddis, John Lewis: „Ending Tyranny. The Past and Future of an Idea”. The American Interest, (September/

October 2008). 6–15. o.
Gellman, Barton: Contending with Kennan. Toward a Philosophy of American Power. New York, etc.: 

Praeger, 1984.
Hendrickson, David C.: „In Our Own Image: The Sources of American Conduct in World Affairs”. The 

National Interest, (Winter 1997/1998). 9–22. o.
Hendricksen, David C.: „The Renovation of American Foreign Policy”. Foreign Affairs, Vol. 71. No. 2. 

(Spring 1992). 49. o.
Hoff, Joan: A Faustian Foreign Policy. From Woodrow Wilson to George W. Bush. New York: Cambridge 

University Press, 2008.
Hunt, Michael H.: Ideology and U.S. Foreign Policy. New Haven – London: Yale University Press, 1987.
Huntington, Samuel P.: A Katona és az Állam. Budapest: Zrínyi–Atlanti, 1994.
Ikenberry, G. John – Charles A. Kupchan: „Liberal Realism. The Foundations of a Democratic Foreign 

Policy”. The National Interest, (Fall 2004). 38–49. o.
Imboden, William: Religion and American Foreign Policy 1945–1960. The Soul of Containment. New 

York: Cambridge UP, 2008.
Kagan, Robert: Dangerous Nation: America’s Place in the World from Its Earliest Days to the Dawn of the 

20th Century. New York: A. A. Knopf, 2006.
Kagan, Robert: Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order. New York: Knopf. 

2003.
Kagan, Robert: „Power and Weakness”. Policy Review, No. 113. http://www.policyreview.org/JUN02/

kagan_print.html.
Kagan, Robert: „The September 12 Paradigm. America, the World, and George W. Bush”. Foreign Affairs, 

Vol. 87. No. 5. (September/October 2008). 25–39. o.
Kennan, George F.: American Diplomacy 1900–1950. New York – Toronto: University of Chicago Press, 

1991.
Kissinger, Henry A.: Diplomácia. Budapest: Panem–McGraw-Hill–Grafo, 1996.
Krauthammer, Charles: Democratic Realism. Washington, D.C.: The AEI Press, 2004.
Krauthammer, Charles: „In Defense of Democratic Realism”. The National Interest, (Fall 2004). 15–25. o.
Kupchan, Charles A. – Peter L. Trubowitz: „Dead Center. The Demise of Liberal Internationalism in the 

United States”. International Security, Vol. 32. No. 2. (Fall 2007). 7–44. o.
Lieven, Anatol: America Right or Wrong. A History of American Nationalism. Oxford: Oxford University 

Press, 2004.

Magyarics Tamás                                  Állandóság és változás

2012. január 25.         23



McDougall, Walter A.: „Back to Bedrock: The Eight Traditions of American Statecraft”. http://www.
foreignaffairs.com.print/52858, 2009. március 19.

Mead, Walter Russell: „The Jacksonian Tradition and American Foreign Policy”. The National Interest, 
http://nationalinterest.org/issues/58/Meadextract.html.

Mead, Walter Russell: Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World. New 
York: A. A. Knopf, 2001.

Muravchik, Joshua: Exporting Democracy. Fulfilling America’s Destiny. Washington, D.C.: The AEI 
Press, 1991.

Nau, Henry R.: „Conservative Nationalism”. Policy Review, http://www.hoover.org/publications/
policyreview/26105009.html, 2009. március 17.

Niebuhr, Reinhold: The Irony of American History. New York: Charles Scribner’s Sons, 1952.
Nuechterlein, Donald E.: Defiant Superpower. The New American Hegemony. Washington, D.C.: Potomac 

Books, 2007.
Nye, Joseph S.: Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990.
Preston, Andrew: „Bridging the Gap between the Sacred and the Secular in the History of American 

Foreign Relations”. Diplomatic History, Vol. 30. No. 5. (November 2006). 783–812. o.
Ribuffo, Leo: „Religion and American Foreign Policy”. The National Interest, (Summer 1998). 36–51. o.
Sanders, Frances Stoner: USA: The Cultural War. The CIA and the World of Arts and Letters. New York: 

The Free Press, 2000.
Schlesinger, Arthur M., Jr.: The Vital Center. The Politics of Freedom. Boston: Houghton Mifflin, 1949.
Shafer, Byron E. (ed.): Is America Different? A New Look at American Exceptionalism. Oxford: Clarendon 

Press, 1991.
Smith, Tony: America’s Mission. The U.S. and the Worldwide Struggle for Democracy in the 20th Century. 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
Spiro, Peter J.: „The New Sovereigntists. American Exceptionalism and Its False Prophets”. Foreign 

Affairs, Vol. 79. No. 6. (November/December 2000). 9–15. o.
Walker, William O. III.: „Melvyn P. Leffler, Ideology, and American Foreign Policy”. Diplomatic History, 

Vol. 20. No. 4. (Fall 1996). 663–673. o.
Walt, Stephen M.: „The Myth of American Exceptionalism”. Foreign Policy, (November 2011).
Waltz, Kenneth: „Globalization and American Power”. The National Interest, (Spring 2000). 46–56. o.
Weigel, George: American Interests, American Purpose. Moral Reasoning and U.S. Foreign Policy. New 

York – Westport, CT – London: Praeger, 1989.
Williams, William Appleman: The Contours of American History. New York: Quadrangle Paperbacks, 

1966.
Williams, William Appleman: The Tragedy of American Diplomacy. New York: Dell, 1971.

Magyarics Tamás                                  Állandóság és változás

           MKI-tanulmányok 24


