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Kutatási téma és módszer 

 

A neokonzervativizmus Amerikában a ’70-es évek első harmada óta a tudományos – 

eszmetörténeti, gazdaság- és politikaelméleti, szociológiai stb. – feldolgozások tárgya, bírálata 

és védelmezése pedig mára már majd’ négy évtizedes múltra tekint vissza. Alapító atyái közül 

jónéhányan készítették el visszaemlékezéseiket, egyik-másik neokonzervatív szöveg a 

politológiai szakirodalom és a forrásgyűjtemények kedvelt darabja lett. Olyan, nemzetközi 

hírre szert tett kutatók tartoztak soraiba, mint a szociológiában Lipset és Bell, a külügyi 

elemzésben Huntington és Fukuyama. Számos politikust és egy nagyszerű elnököt – Ronald 

Reagant – hoztak hírbe a neokonzervativizmussal, amely a ’80-as években mintha nem csak 

Amerikában, hanem Nagy-Britanniában és Nyugat-Németországban is hívekre lelt volna. 

Mióta azonban a neokonzervatívok második generációja 2001. szeptember 11-e után 

látványosan szóhoz – és fegyverhez – jutott, nehéz eldönteni, hogy a XXI. század első 

évtizedének Amerikája mit és miért cselekszik a nemzetközi színtéren úgy, ahogy. A 

válaszadást leegyszerűsítők pedig sokszor érvelnek a neokonzervativizmus egészét elvető 

megokolással, amely a terror elleni háború csődjét a ’60-as évek konzervatív lázadóira 

igyekszik testálni. A fogalmi és értelmezési zavart tehát csak fokozza, hogy nem vesznek 

tudomást arról, hogy a neokonzervativizmus lassan hetven évébe bizony komoly cezúra 

húzódik a két nemzedéket elválasztva.  

 Magyarországon az amerikai neokonzervativizmus feldolgozása a Kádár-korszakban 

elkészült két – az akkori kornak megfelelő tendenciákkal súlyosan megterhelt – köteten túl 

csak rövidebb cikkekben és számos, színvonalában erősen különböző publicisztikában 

testesült meg. Ezek mellett azonban a kortárs magyar konzervativizmus ismert szerzői és 

konzervativizmus-kutatásban elismert elméi is többször érvényesen megszólaltak a témában. 

A XX. század második felében megjelenő konzervatív irányzatok megértéséhez csakúgy, 

mint Amerika politikai történetének értékeléséhez elengedhetetlen azonban, hogy a 

neokonzervativizmusról átfogó fogalmat ne alkossunk.   

Disszertációnk az amerikai neokonzervativizmusnak egy sajátos fejlődéselmélet 

keretébe ágyazott politikai eszmetörténetét kívánja prezentálni, a kezdetektől 2008-ig. Jelen 

munka bővebben megkísérli az amerikai neokonzervativizmus, mint modern eszme és 

ideológia eszmetörténeti bemutatását és értékelését, főképpen a neokonzervativizmus 

mentális, filozófiai–teoretikai, politikai alapvetéseire koncentrálva. A neokonzervativizmus 

vizsgálatakor elengedhetetlennek érezzük azonban, hogy rá ne világítsunk az eszme és 
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ideológia létrejöttének történelmi és társadalmi környezetére, így nem lehet figyelmen kívül 

hagynunk az amerikai konzervativizmus paradigmájának ismertetését, az amerikai politikai 

gondolkodás fejlődését (legalább vázlatosan), az USA egyes kormányzati rendszereinek 

politikai berendezkedését stb. Ezen kívül a neokonzervativizmus genezise leírásakor 

mindenképpen ki kellett térnünk az ’50-es–60-as évek, illetve az azt követő kor 

jellegzetességeire is. Itt azonban, minthogy máshol sem, nem végezzük el a kormányzati 

politika átfogó elemzését, csupán a téma szempontjából fontos mozzanatokra koncentrálunk, 

ezen belül is főként azokra, amelyek megindításában és végigvitelében a neokonzervatívok 

játszottak szerepet, illetve amely események előmozdították szervezeti és elméleti 

fejlődésüket. Munkánk tehát elsődlegesen a neokonzervatív eszme és ideológia eszmetörténeti 

és politikai szerkezetét (mentalitását, filozófiáját, érték- és érdekorientációját), másodsorban 

történeti genezisét (fejlődése útját, intézményesülését, szervezeti életét) részesíti előnyben a 

vizsgálat során.  

 Nem titkolt szándékunk volt, hogy úgy próbáljuk munkánkat megírni, hogy az 

modellként is szolgáljon. Modelljéül olyan modern eszmék kutatásához, amelyek szorosan 

egy adott nemzet belső értékeihez és érdekeihez igazodnak, majd bizonyos külső és belső 

változások miatt megtörnek és máshogyan folytatják útjukat, mint ahogyan elkezdték azt. 

Abból a szempontból különösen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy munkánkban egy 

konzervatív eszmét kezdünk el vizsgálni, amely forradalmi változáson keresztül menve 

ideológiává vált. Ezzel pedig egy távolabbi célunkat is sikerült elérnünk, mégpedig a 

konzervativizmus nem-ideologikus természetének igazolását.  

A munka létrehozásában nehézséget jelentett az a tény, hogy a neokonzervativizmus, 

mint mai modern eszme és ideológia, alapvetően egy politikai–hatalmi térben helyezkedik el, 

s bármilyen erről szóló irodalom – legyen az a politikatudomány, az eszmetörténet, a 

külpolitika, a nemzetközi kapcsolatok tudománya vagy a közpolitikai és kormányzattörténeti 

irodalom – kénytelen-kelletlen belép ebbe a mezőbe, illetőleg ez a mező valamilyen vonzást, 

hatást fejt ki rá. Ezért nagyon nehéz objektív és csupán tudományos szempontrendszer szerint 

dolgozni, hiszen a választott téma esetében nem egy kétszáz évvel ezelőtti politikai eszméről 

van szó, hanem egy olyan komplex irányzatról, amely a mai nemzetközi világhatalmi 

konstellációban egyeduralkodó ország politikai arculatát mára már jelentősen meghatározza.  
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A disszertáció szerkezete 

   

A munka megalkotásakor megkerülhetetlennek tűnt, hogy ki ne fejtsük az amerikai politikai 

gondolkodás s ezen belül az amerikai konzervativizmus alapszerkezetére vonatkozó 

következtetéseinket, hiszen meggyőződésünk, hogy a neokonzervativizmus nagyon is 

szervesen és sikeresen illeszkedett ebbe (a múlt idő használata nem véletlen!).  

A fentieknek megfelelően a dolgozat három nagyobb egységből áll. (1.) Minthogy 

munkánkban az amerikai neokonzervativizmust és annak egész szellemi, kulturális, történeti 

és politikai környezetét le kívántuk írni, ezért szükségessé vált számos, bevezetés jellegű 

fejezet elkészítése. Így az első témakörben tárgyaljuk a konzervativizmus mibenlétét, politikai 

jellegzetességeit; majd az amerikai kultúrát és az ebből kinövő amerikai politikai 

gondolkodást elemezzük; ebből mindjárt következtetéseket is levonva, az amerikai 

konzervativizmus sajátos jellegzetességeit vizsgáljuk meg. (2.) A második nagy egységben az 

alapozást követően igyekszünk számot adni a neokonzervativizmus filozófiai, politikai, 

gazdaságelméleti és nemzetközi gondolatairól. (3.) Ezt követően a neokonzervativizmusnak a 

II. világháború végétől a Bush-kormány végégig folytatott – nagyjából hat évtizedes – útját 

tekintjük át. Utóbbi két témakörben – amelyek szorosan összetartoznak –, a 

neokonzervativizmus eszme- és politikatörténeti bemutatásakor, különösen igyekeztünk 

figyelni a két generáció közötti különbségek kidomborítására és ezek elméleti tisztázására.  

Nem kívánjuk elleplezni azt, hogy míg úgy véljük: a neokonzervativizmus első 

változata az amerikai konzervativizmus és az atlanti kultúrkör hagyományainak sikeres és 

autentikus aktualizálását jelentette; addig a forradalmi neokonzervativizmus felé erős kritikát 

irányítunk. A három témakör aránya egy a kettőhöz, mégpedig a neokonzervativizmust 

tárgyaló fejezetek javára. A szöveg ilyen felépítésével úgy hisszük, sikerült az amerikai 

politikai gondolkodás alapjairól számot adnunk és abba érthetően belehelyeznünk a 

neokonzervativizmust. Könnyen lehet ugyanis, hogy a csupán kizárólag a 

neokonzervativizmussal foglalkozó fejezetek érthetetlenek lennének a speciálisan amerikai 

szellemi környezet előzetes magyarázata nélkül. 

 

A kutatás eredménye 

 

Disszertációnkban végig kívánjuk követni a neokonzervativizmus eszmei útját a kezdetektől 

az új évezred első évtizede végéig. Egy eszme genezisét is nehéz a maga teljességében 
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megragadni és elmagyarázni, hát még egy olyan utat végigjárni, amely a folytonos fejlődés és 

kiteljesedés után megtörik, eltorzul, majd kisiklik és úgy folytatja immár forradalmian 

módosult pályáját. Éppen ezért nehéz az amerikai neokonzervativizmusról tárgyilagos, 

sematikus, vagy éppen csupán leíró elemzést készíteni. A mai, újgenerációs neokonzervatívok 

biztosan nem is osztanák a mi narratívánkat, de a másik, paleokonzervatív térfélen sem 

fogadnák el azt, hiszen ott a neokonokat úgy szemlélik, mint kezdettől fogva az amerikai 

jobboldal falain belülre vontatott trójai falovat. 

Számunkra mégis egyértelmű, hogy a neokonzervativizmus másfél évtizedes 

készülődés után a ’60-as évekre egy sajátos amerikai ellenforradalmi jelenség lett, amely a 

’80-as évekre – a Reagan Revolution idején, azzal egy időben – elérte teljességét, majd 1988–

90-ben többnyire a normális viszonyok közé kívánta visszakalauzolni az országot (Irving 

Kristol, Tucker, Kirkpatrick, Huntington segítségével). Sokan felhívták azonban a figyelmet 

már a korban is arra, hogy a hidegháborús győzelmet nem biztos, hogy a jobboldal túléli, az 

antikommunizmus által egyesített konzervatív tábor pedig könnyen szétszéledhet és a benne 

addig is meglévő divergenciák felerősödhetnek. Ennek egyik legfontosabb színtere és később 

is meghatározóvá váló folyománya éppen a neokonzervatív csoporton belül következett be, 

amikor az eszme megváltozott és az ellenforradalom olyannyira kisiklott, hogy az amerikai 

konzervativizmus egyik leginvenciózusabb áramlatából unipolarista, birodalom-építő 

ideológia lett. Negyven évnyi út után tehát a neokonzervativizmus történetében olyan húsz év 

következett, amely diametrális ellentétben áll az eredeti mondanivalóval.       

Mindent összevetve mi a nemzetközi környezet fordulatában és az ehhez tévesen 

alkalmazkodó új neokonzervatív generáció felfogásában látjuk a kisiklás legfontosabb okait. 

Vizsgáljuk meg jobban a két komponenst! (1.) Kérdéses először is, hogy a nemzedékek 

egymást váltó dinamikája a szellem, az eszmék, a politika terén indukálnak-e valamilyen 

változást? Véleményünk szerint igen. Ugyan mi most nem makro-, hanem mikro-szinten 

értjük a nemzedék fogalmát – hiszen egy eszmén belül beszélünk generációkról –, mégis 

jónak látszik a probléma teoretikus megfogalmazását Mannheimtől idézni, aki így fogalmaz: 

„Az egy időben felnövekvő egyéneket a legnagyobb befogadóképesség éveiben, de később is 

azonos alapvető hatások érik, mind az őket befolyásoló szellemi kultúra, mind a társadalmi–

politikai állapotok részéről.” A generációváltás egy hosszabb életű eszme esetében 

természetes, hiszen egy fiatalabb nemzedék veszi át a régiek gondolatait – biztosan a más kor 

követelményeihez akklimatizál(ód)va – és közvetíti azokat tovább. Fontos, hogy a mi témánk 

esetében a régi generációból csupán négyen (N. Podhoretz, Decter, Novak, Muravchik) 

vallják az új generáció gondolatait, míg a második nemzedék tagjai között nincs olyan, aki az 
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elsőével egyetértene. Mindez azt bizonyítja, hogy a generációváltás abszolút el nem 

hanyagolható tényező. De menjünk tovább! A 2001-ben hivatalba lépett Bush-kormány 

neokonzervatív kormányzati részlegének tagjai korban többnyire az első neokon 

nemzedékhez állnak közelebb, gondolataik tekintetében viszont a másodikhoz. Itt számos 

olyan személy van, aki korban első generációsnak számít, s mégis az új neokonzervatív 

törekvések zászlóvivőjévé. Fordítva azonban ez megint egyáltalán nem áll fenn. Mindebből az 

következik, hogy a nemzedékváltás megkerülhetetlenül fontos tényezője a 

neokonzervativizmus megváltozásának, ám az igazi forradalmi lökést ennek talán valami más 

(is) adta. (2.) Megint Mannheimhez fordulunk, aki a nemzedékek korbeli szituációhoz 

viszonyított elhelyezkedését döntő fontosságúnak véli: „két egymást követő nemzedéknek más 

és más az ellenfele a világban és önmagában. A fiatalok számára már eltűnt az az ellenfél, 

amely ellen az öregek önmagukban vagy a külvilágban harcoltak, s amelyhez összes érzelmi 

és akarati intuícióikban, de fogalommagyarázataikban is igazodtak.” A nem kis áthallásra 

alkalmas sorok után tehát jegyezzük végre meg, hogy a neokonzervativizmus abban a 

különleges helyzetben van, hogy itt a generációváltás nagyjából egybe esett a XX. század 

egyik legnagyobb korszakhatárával, a bipoláris világrend végével. Ez a helyzet és az erre való 

gondolati reagálás milyensége döntötte el, hogy a neokonzervativizmus hogyan folytatja útját. 

Egy gondolatiskola esetében márpedig a központi kérdés mindig az eszméi mögött álló 

filozófia mibenléte, természete. A neokonzervativizmus kezdetben az antropológiai realizmus, 

a transzcendens belátás, a nyugati–keresztény kultúra és az amerikai intézményrendszer 

védelmének alapján állott, azaz konzervatív eszme volt és követte a politikai realizmus és a 

politikai filozófia szabta utat. A világtörténeti változások után azonban a túlnyomó részben az 

ezekre reagáló újabb nemzedék által kidolgozott módon a neokonzervativizmus belső 

filozófiai magja kicserélődött és ezzel megnyíltak előtte az ideológiává válás útjai. A 

neokonzervativizmus döntő változása tehát annak köszönhető, hogy az új, posztbipoláris 

helyzetben a politikai racionalizmus elemei – úm. unipoláris hajlam, univerzalizmus, 

optimizmus, a tökéletesíthetőségbe vetett hit, absztrakciós készség, utópizmus – rakódtak 

filozófiai magjára, amely egyébként is immár a haladás – akár kierőszakolt – ösztönzését 

tartalmazta.       

Fő megállapítsunk szerint tehát a neokonzervativizmus kisiklását követően 

ideologikus, politikai dogmatizmusra hajlamos, a világ demokratizálását és benne a Pax 

Americana megteremtését követelő gondolattá vált. A liberális demokrácia elterjesztése és a 

New World Order kiteljesítése kifejezetten progresszív, azaz önnön dinamikáját a haladás 

végtelen jövőjéből merítő ideológia sajátja.  
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