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A disszertáció kiindulási problémája egy téves módszer meglétét feltételezi az 

európai, illetve az európai eszmetörténeti indíttatású (azaz nyugati) gondolkodásban, 

amely befolyásolhatja a nagyhatalmak stratégiaépítését a vizsgált délkelet-ázsiai 

térségben. Bemutatva a délkelet-ázsiai államok együttműködését a disszertáció ennek a 

gondolkodás-módszertani problémának jár utána. 

A délkelet-ázsiai országok együttműködésének kialakításakor egy egyedülállóan 

heterogén ország csoportból kellett egységes, legalábbis egységesen fellépni képes régiót 

szervezni. A heterogén államközösség tagjainak egyetlen közös jellemzője az európaitól 

eltérő állam- és hatalomfelfogás, amelynek eredete a régió államainak történetében, 

méghozzá a gyarmatosítást megelőző történetében keresendő. Ez alakította ki sajátos 

regionális működésük módszerét, a szakirodalom által ASEAN-way-nek nevezett 

intézményszervezési módszert, amit tekinthetünk a délkelet-ázsiai modell 

szabályrendszerének is, amit európai politikai felfogásból megközelítve a résztvevő 

paternalista államok politikai életének szupranacionális, de még mindig nepotista alapú 

intézményesítéseként is leírhatunk. 

A disszertáció arra is keresi a választ, hogy a gyarmatosítás időszakában a vizsgált 

délkelet-ázsiai régióba importált politikai és jogi rendszert megelőzően létezett-e 

egységesen felismerhető ázsiai államrend-építő stratégia, filozófiai elmélet, és a történeti 

leírás alapján állapítja meg, vajon ez a korábbi elmélet képes volt-e, vagy képes-e a 
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modern, gyarmatosítás utáni korszakban befolyásolni az államépítést, illetve annak 

felfogásán keresztül az intézményépítést. Azért ad képet a délkelet-ázsiai 

együttműködésben részt vevő országok politika- és társadalomtörténetéről, 

különbözőségeiről és a jelenlegi együttműködés talajául szolgáló hasonlóságaikról, mert 

mindez az ASEAN együttműködés szervező ereje lehet. 

Habár a délkelet-ázsiai régió mint a globális biztonságpolitika érdekeit kiszolgáló 

együttműködés (SEATO), létrehozása nyugati nagyhatalmi törekvés és érdek volt, a 

jelenleg fennálló együttműködés (ASEAN) túlmutat ezen, önálló eredettel, célokkal, 

biztonságpolitikai célkitűzésekkel és érdekekkel rendelkezik, és ezekhez igazodik. 

Minderre elsősorban az ad lehetőséget, hogy az európai (nyugati) közkeletű felfogással 

ellentétben az ASEAN elsősorban politikai együttműködési szervezet. Ezt az Európai 

Unióval való gyakori összehasonlítása miatt vagyunk hajlamosak elfelejteni, valamint 

azért, mert struktúrájában – az országok heterogén közösségéből következő történeti 

okokból – egyedi. Ennek megfelelően az Asia Regional Forum kialakításának alapvető 

oka a nagyhatalmakkal – a lehetőségek szerint „asean-way”-nek nevezett módszer alapján 

érvényesített – folytatott dialógus ASEAN-on kívül tartása.  

A disszertáció az ASEAN-t, mint regionális alapon létrehozott szervezetet mutatja be 

és bizonyítja, hogy az ASEAN regionális szervező erejét a kezdetekkor a közös 

biztonságpolitikai kihívásból merítette és nem a gazdasági újrarendezés 

szükségszerűségéből, tehát az ASEAN-t mint elsősorban politikai szervezetet fogja fel.  

Az ASEAN-t intézményrendszerként is bemutatva a dolgozat arra a kérdésre is keresi 

a választ, vajon kiszolgálja-e a megalapításakor hozzáfűzött biztonsági, politikai 

reményeket. A kérdés biztonságpolitikai vetületének és a nagyhatalmak számára a térség 

eminens fontossága miatt külön foglalkozik az ARF szervezetével, létrehozásának 

okaival, és körülményeivel, nem csupán azért, mert ez a regionális együttműködés 

biztonságpolitikai dialógusra lehetőséget adó fóruma, hanem azért is, mert ez ad teret a 

nagyhatalmak közvetlen részvételére a délkelet-ázsiai regionális együttműködés 

dialógusában.  

A disszertáció feltárja az ASEAN-waynek nevezett politikai és intézményépítési 

módszer gyökereit, a vázolt egyedi struktúrának a történelemszemlélet és a politikai 

filozófiák felfogását befolyásoló eszmetörténeti alapja van, amely a közös ázsiai 

gondolkodástörténeti gyökérben keresendő, szemben az ismert európai 

gondolkodástörténeti eredettel. Az ismert európai filozófiai rendszeren, mint modellen 

szemlélteti, hogyan hat a filozófia az emlékezetre és azon keresztül a társadalomépítésre, 



hogyan hatnak a politikai filozófiák az intézményépítésre és azon keresztül az állam, a 

joggyakorlat, a kormányzás módszerének elfogadott normáira, majd az ázsiai filozófiai 

rendszert igyekszik felvázolni, hogy leírja, hogyan hatott az ázsiai intézmény- és 

államépítés elfogadott normáira. 

A disszertáció törekvése volt a globalizált világ hatalmi stratégiáinak vizsgálatához új 

nézőpontot adjon, amely elveti a struktúraépítés teleologikus felfogását, azaz az 

evolutívan létrejött struktúrákat és azok összehasonlítását, ehelyett előtérbe helyezi a 

valódi evolutív intézményépítési felfogást, amely lehetőséget ad a parallel intézmény- és 

struktúraértelmezésre.  

A disszertáció erre a párhuzamos struktúraelemzésre és annak módszertani 

fontosságára hívja fel a figyelmet. Ennek a felfogásnak a haszna a nemzetközi 

stratégiaépítésben is megnyilvánulhat, amennyiben elvetve a teleologikus felfogást a 

valódi evolucionizmusból indulna ki, amely a fejlődésnek nem feltételezi irányát. 

 

 

 

 


